
 

 



 

 



 

 



 

 



 

Abstrakt 

Tato práce nastiňuje problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Popisuje, jaké 

osobní ochranné pracovní prostředky by měli zaměstnanci rizikových pracovišť pouţívat a 

jakým bezpečnostním značkám a signálům by měli věnovat největší pozornost. Dále se také 

zaobírá potřebou řešení bezpečnostních problémů s důrazem na prevenci. V závěru se tato 

práce zamýšlí nad současnou situací při ochraně zaměstnanců, kterou je nezbytné neustále 

zdokonalovat a také nad vytvářením lepších pracovních podmínek. Jejím cílem je navrhnutí 

opatření na minimalizaci rizik a na zvýšení bezpečnosti práce. 
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Abstract       

This paper outlines the issues of safety and health at work. It describes what personal 

protective equipment should employees risk workplaces and how to use and labeling of 

signals should pay the most attention. Furthermore, also discusses the need to address 

security issues with an emphasis on prevention. In conclusion, this work examines the 

current situation in the protection of workers that should be constantly improved and also 

the creation of better working conditions. Its aim is to propose measures to minimize risk 

and increase safety.  
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Úvod 

„Denně děláme jednu ze dvou věcí - buď upevňujeme své zdraví, nebo podporujeme 

nemoc.“ 

            Adelle Davisová 

V současné době je ţivot téměř kaţdého člověka velice uspěchaný a hektický. Neměli 

bychom proto ale v práci i svém osobním ţivotě zapomínat na nejdůleţitější součást svého 

ţivota, kterou tvoří zdraví. Jak jiţ kdysi dávno citovala zmíněná americká autorka, je zcela 

na nás, jakým směrem svůj zdravotní stav budeme ubírat. Ne nadarmo se proto říká, ţe 

zdraví je to nejcennější, co máme. Pokud je, vedeme plnohodnotný ţivot. Pokud není, stává 

se ţivot strastí nejen pro nás samotné, ale i pro naše okolí. Ţe si je někdy sami vědomě 

poškozujeme a nedbáme varování, je mnohdy záleţitostí pouze naší nepoučitelnosti. 

Následky takového chování k vlastnímu zdraví bývají nejsnadnější cestou ke vzniku 

nemocí.  

 

Mým cílem je proto seznámit čtenáře s bezpečností a ochranou zdraví při práci, jeţ by měla 

být na prvním místě v kaţdé společnosti. Dále také uvedení návrhů zlepšení, které by měly 

přispět k ještě účinnější a kvalitnější péči o zdraví zaměstnanců. Jak všichni víme, kaţdá 

pracovní činnost je poznamenaná vyšší či menší mírou rizika. To nelze vyloučit úplně, ale 

jde do jisté míry omezit. Snahou všech zaměstnanců by mělo být riziko sníţit na co nejniţší 

moţnou úroveň. Dodrţování bezpečnostních předpisů a pouţívání osobních ochranných 

pracovních prostředků by proto mělo být na denním pořádku ve všech rizikových 

pracovišti.  

 

Měli bychom si také uvědomit, ţe naším riskantním chováním neohroţujeme pouze sami 

sebe, ale i pracovníky okolo nás. V dnešní době bývá míra pracovní zátěţe mnohdy značně 

obrovská. Neumíme odpočívat, pracujeme pod tlakem a ve stresu, bojíme se o zaměstnání, 

a proto jsme bohuţel ochotni riskovat i tam, kde bychom na to měli raději zapomenout. To 

jsou všechno momenty, které míru rizika násobí a pracovní úraz uţ je pak jen otázkou času. 

V závěru této práce je nastíněn návrh zlepšení, jeţ by mohlo společnosti pomoci k dosaţení 

svých strategických cílů v oblasti BOZP, coţ znamená předcházet zraněním a poškození 

zdraví svých zaměstnanců a být tzv. „na koni“ v prevenci veškerých rizik.  

http://cs.wikiquote.org/wiki/Adelle_Davisov%C3%A1
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1 Seznámení se společností Arcelor Mittal, a. s. 
 

Výrobní činnost společnosti Arcelor Mittal, a. s. je zaměřena především na výrobu a 

zpracování surového ţeleza a oceli a hutní druhovýrobu. Největší podíl hutní výroby tvoří 

dlouhé a ploché válcované výrobky. Strojírenská výroba produkuje z největší části důlní 

výztuţe a silniční svodidla. Servis a obsluţné činnosti jsou v převáţné míře zajišťovány 

vlastními obsluţnými závody.  

 

1.1 Závod Vysoké pece  

Disponuje čtyřmi vysokými pecemi. Obvykle je pro naplnění poţadavků odběratelů 

surového ţeleza dostatečný provoz tří vysokých pecí s roční kapacitou výroby přes 3 

miliony tun surového ţeleza. Tři čtvrtiny produkce tekutého surového ţeleza jsou 

spotřebovány závodem Ocelárna, přibliţně pětina výroby je dodávána do akciové 

společnosti Evraz Vítkovice Steel a objemově nejmenší podíl produkce surového ţeleza je 

při přebytku kapacity zpevňován na licím stroji, a to v několika sortimentech dle poţadavků 

zákazníků na chemické sloţení těchto pevných, převáţně slévárenských surových ţelez.  

 

Vysokopecní rudná vsázka je ze tří čtvrtin zajišťována spékáním prachových rud ve 

vlastním provoze Aglomerace, zbývající část rudné vsázky tvoří pelety, kusové rudy a 

rovněţ druhotné suroviny. Vysokopecní koks je dodáván sousedním závodem Koksovna, 

část metalurgického koksu a tekutá paliva jsou nakupována z externích zdrojů. Mimo 

výrobu surového ţeleza a aglomerátu, který je pouze pro vlastní spotřebu, jsou externím 

zákazníkům prodávány výrobky z vysokopecní strusky, a to jednak struskové kamenivo v 

několika granulometrických sortách vyráběných zejména pro stavební účely a dále 

vysokopecní granulát pro další zpracování v cementárnách a sklárnách. 

   

1.2 Závod Ocelárna  

Je největším výrobcem oceli v České republice. Ocel se vyrábí kyslíkovým pochodem ve 

čtyřech tandemových pecích s roční produkcí přes 3 mil. tun. Po odpichu se ocel 

dohotovuje na cílové parametry pro lití na pánvových pecích. Dále se tekutá ocel odlévá v 

sekvencích na třech zařízeních plynulého odlévání (ZPO) do sochorů, bram či bramek. 
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1.3 Cíle v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve společnosti 

Arcelor Mittal, a. s. 

1. Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci vţdy na 1. místě  

2. Nulový počet smrtelných a závaţných pracovních úrazů  

3. Minimalizovat počet pracovních úrazů, nemocí z povolání, nehod a havárií 

4. Četnost absenčních úrazů na 1 000 000 odpracovaných hodin nesmí překročit 0,87  

5. Četnost zameškaných kalendářních dnů na 1 000 odpracovaných hodin nesmí překročit 

0,11  

6. Pokračovat v realizaci programu Cesta k nulové pracovní úrazovosti (JTZ) na všech 

úrovních ArcelorMittal Ostrava, a. s.  

7. Pokračovat v soustavné analýze rizik související s technologickými procesy a s 

provozováním technických zařízení, vyuţívat tyto analýzy při zavádění standardů do praxe. 

 

2 Praktická část diplomové práce 
 

2.1 1.) Analýza současných systémů bezpečnosti práce ve společnosti 

Arcelor Mittal, a. s.  

Jak jsem se ve společnosti Arcelor Mittal, a. s. dozvěděla, tuto oblast řešeného problému 

nejlépe vystihují Hygienické faktory pracovního prostředí, které spadají pod řadu 

zákonů, vyhlášek, či dalších nařízení vlády, jeţ je nezbytné striktně dodrţovat. Z mnoha 

škodlivin, které se při práci v této společnosti vyskytují a ohroţují tak zdraví zaměstnanců, 

mi bylo doporučeno, zabývat se problematikou prachu.  

 

Systémy bezpečnosti práce ve společnosti Arcelor Mittal se řídí: 

 Nařízením vlády č. 361/2007 Sb., jímţ se stanoví podmínky ochrany zdraví  při 

práci. 

 Vyhláškou č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do 

kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky 

odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a 

náleţitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. 

 Nařízením vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. 
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 Zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů. 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. 

Příloha 3 

Prach, jeho hygienické limity a postup jejich stanovení 

ČÁST A 

Seznamy prachů a jejich přípustné expoziční limity 

 

1. PEL pro celkovou koncentraci (vdechovatelnou část) prachu se označuje PELc, pro 

dýchací část prachu PELr. Vdechovatelnou sloţkou prachu se rozumí soubor částic 

polétavého prachu, které mohou být vdechnuty nosem nebo ústy. Dýchací částí se rozumí 

hmotnostní sloţka vdechnutých částic, které pronikají do té části dýchacích cest, kde není 

řasinkový epitel, a do plicních sklípků.  

  

2. Přípustné expoziční limity směsí prachů (PELs) s různým PEL se stanoví výpočtem z 

PEL jednotlivých prachů podle určitého vzorce. 

 

3. Pokud nelze hmotnostní podíl jednotlivých sloţek v polétavém prachu spolehlivě určit, 

stanoví se PEL podle hodnoty platné pro sloţku s nejniţším PEL.  

 

4. Pokud je v prachu obsaţena fibrogenní složka musí se stanovit vţdy jeho dýchací 

složka a koncentrace fibrogenní sloţky. Jestliţe dýchací frakce obsahuje více než 1% 

fibrogenní sloţky nesmí její PELr překračovat limitované hodnoty.  

  

5. Pokud prach obsahuje méně než 1% krystalického SiO2 a neobsahuje azbest, povaţuje 

se za prach s převáţně nespecifickým účinkem. Pro takový prach s převáţně nespecifickým 

účinkem platí PELc 10 mg.m-3.  
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6. PEL nepřihlíţí k moţným senzibilizujícím účinkům a případnému obsahu 

mikroorganismů v prachu.  

 

Vyhláška č. 432/2003 Sb. 

Příloha 1 

Kritéria kategorizace prací 

1. Prach 

  

Přípustný expoziční limit (dále jen "PEL") se vztahuje podle povahy prachu buď na 

hodnoty vyjádřené v mg/m3, nebo jde-li o vláknité prachy na počet vláken/cm3. Pokud jde 

o prach z azbestu, u něhoţ není známé přesné mineralogické zařazení nebo jde o prach 

pocházející ze směsi různých druhů azbestu, pouţijí se pro zařazení práce do kategorie 

kriteriální hodnoty pro amfibolové azbesty.  

  

Při nestandardních časových charakteristikách pracovní expozice, jimiţ jsou: týdenní 

expozice rozdělená jinak neţ na pět osmihodinových směn (směny 10, 12-ti hodinové, 

apod.), menší počet směn za pracovní týden neţ 5, proměnlivý počet hodin za pracovní 

týden, se pro zařazení práce do kategorie druhé aţ třetí pouţije hodnocení expozice prachu 

podle celotýdenního časově váţeného průměru koncentrací, pokud celosměnová průměrná 

koncentrace v ţádném z pracovních dnů nepřekročí trojnásobek hodnoty PEL.  

  

Kategorie druhá  

  

Do druhé kategorie se zařazují práce, při nichţ jsou osoby vykonávající tyto práce (dále jen 

"osoby") exponovány prachu, jehoţ průměrné celosměnové koncentrace v pracovním 

ovzduší jsou vyšší než 30 % hodnoty PEL stanoveného pro tento druh prachu zvláštním 

právním předpisem,4) hodnotu PEL však nepřekračují.  

  

Kategorie třetí  

  

Do třetí kategorie se zařazují práce, při nichţ jsou osoby exponovány prachu, jehoţ 

průměrné celosměnové koncentrace v pracovním ovzduší jsou vyšší než hodnota PEL pro 

tento druh prachu stanoveného zvláštním předpisem, avšak nepřekračují jeho trojnásobek.  
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Kategorie čtvrtá 

 

Do čtvrté kategorie se zařazují práce, při nichţ jsou osoby exponovány prachu, jehoţ 

koncentrace jsou vyšší neţ je uvedeno pro třetí kategorii.  

 

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. 

Příloha 2 

Jednotlivými ochrannými prostředky jsou zejména: 

 

Pro ochranu dýchacích orgánů: 

  

a) masky a polomasky s filtry proti částicím, parám, plynům a proti radioaktivnímu prachu 

s vhodnou lícnicovou částí,  

  

b) izolační dýchací přístroje s přívodem vzduchu,  

  

c) prostředky na ochranu dýchacích orgánů včetně snímatelné svářečské kukly. 

  

Příloha 3 

Práce a činnosti, které vyžadují poskytování ochranných prostředků, jsou zejména:  

Práce a činnosti, které vyžadují ochranu dýchacích orgánů 

 

a) práce v blízkosti zaváţky pece, 

 

b) práce při vyzdívání pecí a u licích pánví, kde je vysoká prašnost, 

 

c) práce v dolech, kamenolomech, šachtách, stokách a dalších podzemních prostorech 

souvisejících s kanalizací, 

 

d) práce při zpracování sypkých materiálů a při čištění zásobníků sypkých hmot, 

 

e) broušení dřeva. 
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Zákon č. 258/2000 Sb. 

ODDÍL 3 

Zdravotní ústavy a Státní zdravotní ústav 

§ 86 

 
 

(1) Zdravotní ústavy a Státní zdravotní ústav jsou zdravotnickými zařízeními. Zdravotní 

ústavy a Státní zdravotní ústav jsou oprávněny zpracovávat za účelem přípravy podkladu 

pro tvorbu státní zdravotní politiky a sledování dlouhodobých trendů výskytu infekčních a 

jiných hromadně se vyskytujících onemocnění údaje o zdraví fyzických osob v souvislosti s 

předcházením vzniku a šíření infekčních onemocnění, ohrožení nemocí z povolání a 

jiných poškození zdraví z práce, o expozici fyzických osob škodlivinám v pracovním a 

ţivotním prostředí a o epidemiologii drogových závislostí a předávat je orgánům ochrany 

veřejného zdraví.  

 

2.2 2.) Vyhodnocení potencionálních rizikových pracovišť 

Zde mi bylo odborníky z Arcelor Mittal, a. s. na dané téma doporučeno, zabývat se 

původem prachu a jeho složením, aby tak bylo lépe pochopeno, kde jsou zaměstnanci při 

práci nejvíce ohroţeni. Prach patří mezi jeden z faktorů, jeţ ovlivňují kategorii prací ve 

smyslu Zákona o ochraně veřejného zdraví. Tento rizikový faktor pracovního prostředí je 

identifikován s dalšími vlivy jako jsou např. enviromentální aspekty hlavních procesů a 

některých odpůrných činností a je součástí jejich registru.  

 

Pro rozlišení prachu od aerosolu (vzdušného prachu) je důleţitý mechanismus vzniku a 

velikost jeho částic v ovzduší. Prach vzniká drcením pevných hmot a jeho částice mohou 

mít různý tvar a velikost. Částice polétavého prachu jsou tak jemné, ţe se jen pomalu 

usazují, či se neusazují vůbec. Částice větší než 100 μm poměrně rychle sedimentují a mají 

proto relativně malý přímý zdravotní význam. Kvůli velikosti je omezena i jejich vzájemné 

působení s jinými zplodinami ovzduší. Mohou to být anorganické prachy např. kovové 

částice, křemičitany, fluoridy, oxidy, dusičnany, chloridy, sírany, nebo prachy organického 

původu jako dehty, bakterie a pyly. Kromě stupně rozptylu a chemického sloţení prachu 

mají zásadní význam téţ jeho fyzikální vlastnosti. K nim patří smáčivost, krystalická 

struktura a morfologie prachu, tedy tvar vdechovaných částic. 
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Částice menší než 10 μm se označují jako aerosol. Hmotnostně je jejich obsah ve vzduchu 

poměrně malý. Mají veliký biologický význam. Za 24 hodin se jich dostane do dýchacího 

systému téměř 0,01 g, coţ je několik miliard částic, většinou menších než 1 μm, jeţ 

pronikají průdušinkami aţ do plicních sklípků. Částice menší než 0,01 μm se začínají 

chovat jako plynné molekuly. Postupně klesá jejich zadrţování v plicích a částice menší 

než 0,001 μm jsou vydechovány. Při ukládáni částic aerosolu v plicích, jsou 

nejnebezpečnější částice velké okolo 1–2 μm, protoţe jsou z 90i i více % zachycovány v 

plicích.  

 

Částice větší než 10 μm jsou zachycovány v horních dýchacích cestách. Řasinky kmitají 

směrem do nosohltanu, takţe jsou částice nakonec většinou spolknuty, coţ má význam 

hlavně u toxických prachů. Škodlivost prachů a aerosolů závisí na jejich zadrţení v plicích 

a to je v rozhodující míře ovlivněno jejich stupněm rozptylu.  

 

Chemické složení prachu je další významný faktor při posuzování zdravotního rizika jeho 

vdechování. Jestliţe prach nemá specifické biologické účinky a způsobí jenom zaprášení 

plic, mluvíme o prachu biologicky inertním. Obvykle se ale jedná o prach biologicky 

agresivní a v důsledku jeho vdechování vznikají různé plicní koniózy. Lidé, kteří jsou při 

své práci vystaveni beryliu, mohou onemocnět beryliózou. Je to onemocnění vyvolané 

vdechováním prachu nebo dýmu obsahujícího sloučeniny a produkty berylia, proto se jedná 

o prach s převážně alergickým účinkem. Toto onemocnění vzniká pouze u 2 % 

ovlivněných osob. Onemocnění se můţe projevit opoţděně, aţ za 10 aţ 20 let po vystavení 

beryliu.  

 

Nejvíce jsou ale ohroţeni zaměstnanci společnosti, kteří spadají do skupin pracovníků, jeţ 

přichází do styku s převáţně fibrogenním prachem, minerálním vláknitým prachem a 

s převáţně nespecifickým prachem. Převážně fibrogenní prach je nebezpečný, protoţe 

jeho vdechování způsobuje tvorbu nadměrného obsahu vaziva v orgánech a dále také 

nejčastější nemoci z povolání, jeţ zasahují dýchací ústrojí. Příkladem je onemocnění zvané 

silikóza, jeţ je obávána hlavně mezi horníky a brusiči, protoţe vzniká při kontaktu 

s křemičitým prachem.  

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Nosohltan
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Jsou tak nejvíce ohroţeni lidé, kteří pracují s azbestem, křemenem, dinasem, koksem, 

šamotem, slévárenským a horninovým prachem. Např. bílí  zedníci jsou také v nebezpečí, 

jelikoţ prach, který vzniká při práci s šamotovými cihlami, ohroţuje jejich dýchací ústrojí, 

a proto je nezbytné, aby se při této činnosti chránili příslušnými respiračními maskami.  

 

Minerální vláknitý prach přináší riziko karcinogenního účinku, jelikoţ svou chemickou 

podstatou, tvarem či velikostí můţe způsobovat nádorová onemocnění. Při práci s materiály 

obsahujícími azbest se vyskytuje azbestóza.  

 

Prach s převážně nespecifickým účinkem ohroţuje nejvíce pracovníky společnosti, jeţ 

přichází do styku s vápencem, sideritem, vysokopecní struskou, sazemi, ale hlavně s 

ţelezem. Ţelezný prach má velice negativní dopad na jejich zdraví, protoţe způsobuje 

nemoc zvanou sideróza.  

 

2.3 3.) Vlivy působící na zdraví zaměstnanců 

V této oblasti hraje nejvýznamnější roli rozdělení prachu a jeho následné působení na 

zdraví zaměstnance, jak jsem se dozvěděla z materiálů poskytnutých společností Arcelor 

Mittal, a. s. Proto je velice důleţité vědět, jakému typu prachu jsou zaměstnanci při práci 

vystaveni a patřičně se tak proti němu bránit odpovídajícím ochranným respiračním 

vybavením.  

Rozdělení prachů a rizikových činností s nimi spojenými: 

a) Prachy s převážně fibrogenním účinkem vedou k nadměrné tvorbě obsahu vaziva v 

určitém orgánu a následně k poruše jeho tkání a funkcí. Vzniká tak např. plicní onemocnění 

silikóza, jeţ je důsledkem práce v prašném prostředí dolů, sléváren a kamenických dílen.  

 

b) Prachy s možným fibrogenním účinkem vznikají při práci s bentonitem, svářečskými 

dýmy a amorfním SiO2. 

 

c) Prachy s převážně nespecifickým účinkem se vyskytují při práci s cementem, 

dolomitem, magnezitem, popílkem, sádrou, vápencem, půdními prachy, apod. Při práci 

s ţelem vzniká nemoc sideróza.  
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d) Prachy s převážně dráždivým účinkem vyvolávají alergie obsahující prachy textilního 

(bavlna, len, konopí, hedvábí), ţivočišného (peří, vlna, srst) a rostlinného (mouka, tabák, 

čaj, koření) původu.  

 

e) Minerální vláknité prachy s moţným karcinogenním účinkem svou chemickou 

podstatou, tvarem či velikostí můţou způsobovat nádorová onemocnění. Vlákna mají 

obvykle průměr menší neţ 0,003 mm, minimální délku 0,005 mm a poměr délky k průměru 

je větší neţ 1:3. Tyto znaky mají hlavně částice azbestu, ale i některá minerální a skelná 

vlákna, jeţ jsou pouţívaná ke speciálním účelům. Bohuţel práce s azbestem přináší 

onemocnění zvané azbestóza.  

 

Negativní účinky prachu na člověka 

Účinek prachu na lidský organismus je závislý na jeho fyzikálních, chemických a 

biologických vlastnostech, na mnoţství prachu v pracovním ovzduší a tělesné namáhavosti 

práce (nároky na plicní ventilaci).  

 

Asi 40 - 50 % prachových částic o velikosti nad 0,02 mm se zadrţí v nose a horních 

cestách dýchacích. Převáţná většina částic větších než 0,005 mm neprojde do dolních částí 

dýchacích cest, tj. do průdušinek a plicních sklípků. Pouze nejmenší částice, tzv. dýchatelný 

prach, pronikají aţ do dolních částí dýchacích cest. Prachové částice mohou na organismus 

nepříznivě působit tím, ţe se usazují na kůţi, sliznicích a ve spojivkovém vaku a mohou mít 

dráţdivý účinek vedoucí k zánětům kůţe, sliznic a spojivek. 

 

Alergie v důsledku vlivů různých prachů, tj. přecitlivělostí kůţe nebo dýchacích cest, můţe 

mít za následek vznik ekzémů (vyráţek), alergických rým a záchvatů dušnosti. Alergeny 

jsou např. různé chemické látky, rostlinné prachy, pyly a některé kovy. Toxické účinky se 

objevují např. po vdechování některých chemických sloučenin a kovů. Karcinogenní 

účinky, způsobující nádorová onemocnění, mají např. některé chemické sloučeniny, 

některé těţké kovy a jejich sloučeniny a prachy vznikající při broušení a leštění některých 

druhů dřev. 

 



11 

2.4 4.) Opatření na minimalizaci rizik a na zvýšení bezpečnosti práce 

Jelikoţ při práci v prašném prostředí vzniká značné riziko ohroţení organismu a dýchacích 

cest, je třeba znát všechny dostupné moţnosti, jak mohou být pracovníci proti prachu 

chráněni a nic nepodcenit, či zanedbat. Kromě pouţívání osobních ochranných 

pracovních prostředků (OOPP) existují i další faktory, kterými můţeme mnoţství prachu 

sníţit nebo co nejvíce omezit. Níţe můţete vidět několik navrţených moţností, jak se můţe 

organismus proti prachu účinně chránit a zamezit tak poškození respiračního ústrojí.  

 

Návrhy možnosti ochrany organismu proti prachu 

Pod technologické moţnosti ochrany organismu proti prachu spadá změna dosavadní 

technologie za takovou, při níţ prach buď nevzniká, nebo je jeho mnoţství a závaţnost 

sníţena. Např. čištění odlitků tlakovou vodou či broky místo pískem, řezání kovů laserem, 

vrtání hornin s výplachem, apod. 

 

Technické  moţnosti ochrany řeší uzavření prostorů, přesypů a transportních cest, kde 

dochází k šíření prachu (aerosolů) do pracovního prostředí. Dále zde spadá sráţení prachu 

vodou či jinými smáčedly, elektrostatický způsob sráţení aerosolů, celkové větrání 

pracovišť, protiprašné (větrané) kabiny pro dálkové ovládání prašných procesů, aj.  

 

Mezi Technicko–organizační moţnosti ochrany organismu proti prachu spadá vhodné 

způsoby odstraňování usazeného prachu, pravidelná kontrola a údrţba protiprašných 

technických prostředků (kontrola filtrů, smáčení vodou), atd. 

 

Do individuálních moţností patří pouţívání osobních ochranných pracovních prostředků 

podle povahy (vlastnosti) prachu (aerosolů), jako jsou čtvrtmasky, polomasky s různými 

filtry, apod., v případě, ţe nelze prašnost řešit jiným způsobem. 

 

Do kontroly zdravotního stavu pracovníků se řadí vstupní, periodické a výstupní 

prohlídky hlavně v případech výskytu toxických prachů, prachů fibrogenních a 

karcinogenních. 
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2.5 5.) Ekonomické vyhodnocení navržených doporučení 

Při konzultaci s odbornicemi ve společnosti Arcelor Mittal, a. s. mi bylo navrţeno, abych 

tento 5. bod sloučila jiţ s bodem č. 4 a skončila s ním tak svou praktickou část diplomové  

práce. Chtěla jsem proto alespoň okrajově vyhodnotit navrţená opatření, která by měla 

ochránit zaměstnance před negativními vlivy prachu, jímţ jsou při své práci bohuţel 

vystaveni a která mohou mít velice špatný dopad na jejich zdravotní stav, případně jim 

způsobit nemoci z povolání.  

 

Největší pozornost by se proto měla věnovat rizikovým oblastem. Finance z dotovaných 

zdrojů by měly být pravidelně vkládány právě do nových technologií, při nichţ by 

nevznikalo takové mnoţství prachu ohroţujícího zdraví a dále také do osobních 

ochranných pracovních prostředků, které by zaměstnance společnosti Arcelor Mittal, a. 

s. účinně chránily hlavně před těmito zmíněnými škodlivými vlivy a dopady na zdraví. 

Pokud budou zaměstnanci v odpovídající míře chráněni před prachovým ohroţením 

dýchacího ústrojí, budou spokojeni nejen oni sami, ale i zaměstnavatelé, jelikoţ pro ně 

budou moci pracovníci dále efektivně vykonávat svou práci, aniţ by byly jakýmkoliv 

způsobem porušeny veškeré bezpečnostní předpisy a normy.  

 

Zaměstnavatelé tak nebudou nuceni platit pokutu za případné nedodrţení nařízení Krajské 

hygienické stanice, konkrétně v oblasti odboru hygieny práce, která je zaměřena na 

preventivní hygienický dozor, státní zdravotní dozor a téţ na ověření podmínek vzniku 

nemocí z povolání a zdravotních rizik. Zaměstnanci by proto měli docházet na preventivní 

pracovní prohlídky, aby nedošlo ani k sebemenšímu zanedbání zdravotní péče.  

 

Pro zlepšení pracovních podmínek by také mělo docházet k pravidelnému odstraňování 

usazeného prachu, uzavření prostorů, přesypů a transportních cest, kde dochází k šíření 

prachu do pracovního prostředí, ale hlavně k pouţívání stále kvalitnějších a účinnějších 

osobních ochranných pracovních prostředků, respiračních masek, polomasek, apod. Ty by 

měly být podrobovány neustálým analýzám a zkouškám správné funkčnosti, aby užitek, 

jeţ z jejich pouţívání plyne, byl pouze pozitivního charakteru a neohroţoval zdraví 

zaměstnanců. Je nutné mít vlastní, ale systematický postup, či posloupnost kroků, kterými 

se podaří zlepšit bezpečnost a ochranu zdraví, odhalit organizační a řídící nedostatky, 

zmapovat faktory, jeţ ovlivňují pracovní pohodu a provést opatření k zefektivnění práce. 
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Arcelor Mittal Ostrava snížil roční emise o 40 %, v ekologických investicích plánuje 

pokračovat 

Ostrava, 3. dubna 2012 - ArcelorMittal Ostrava, největší hutní společnost u nás, sníţila 

roční emise tuhých znečišťujících látek o 40 %. Za rok 2011 tak do ovzduší vypustila 

pouhých 669 tun prachových částic, a poprvé za 60letou historii závodu se dostala pod 

1000 tun ročně. Ještě při vstupu Arcelor Mittal Ostrava do Nové hutě v roce 2003 

produkovala huť více neţ   2 000 tun emisí prachu za rok. Za tuto dobu ArcelorMittal 

Ostrava investoval do projektů na ochranu ţivotního prostředí 3,7 miliardy korun. Letos 

zahájil další ekologizaci za téměř tři čtvrtě miliardy korun. 

 

 
 

 

Je to dobrá zpráva nejen pro obyvatele Ostravy. Na všech provozech dodrţuje Arcelor 

Mittal, a. s. platné regulace, včetně zpřísněných hodnot, jeţ určují integrovaná povolení 

kraje. Na většině provozů se dokonce jiţ dnes pohybují pod hodnotami, které určují nejlepší 

dostupné techniky a které budou platné v Evropské unii nejdříve od roku 2016.  
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ArcelorMittal Ostrava zároveň díky pravidelným ekologickým investicím a dobrovolným 

závazkům plní Akční plán Moravskoslezského kraje pro roky 2009 - 2011 na všech svých 

provozech. Navíc splnili jak cílové emise doporučené studií Zdravotního ústavu v Ostravě z 

roku 2009, tak i hodnoty emisí, jeţ udává odborná studie VŠB-TUO z června roku 2011. A 

právě tyto materiály říkají, jaké emisní hodnoty by měla společnost dosahovat, aby se 

kvalita ovzduší v regionu drţela na přijatelné úrovni a nedocházelo k překračování 

imisních limitů. 

 

Navzdory nejisté situaci na evropských trzích s ocelí, zůstávají plánované ekologické 

investice důleţitou prioritou a bude se v nich nadále pokračovat. Letos zahájili investice za 

přibliţně tři čtvrtě miliardy korun, díky kterým chtějí v následujících dvou letech sníţit 

emise oxidu siřičitého z koksovny a energetiky 

 

Odsíření koksovny za 211 miliónů Kč má za cíl sníţit limit sulfanu v čistém koksárenském 

plynu z 500 mg/m
3
 na 300 mg/m

3
. Odsíření energetiky za 532 miliónů korun na kotlech      

K8 – K10 sníţí emise SO2 z 1700 mg/Nm
3
 na 200 mg/Nm

3
 a dále sníží emise prachu z 50 

mg/Nm
3
 na 30 mg/Nm

3
. 

 

. 
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3 Zasvěcení do teoretické části tématu BOZP 
 

3.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v organizaci slouţí na dodržování 

zásad ochrany zaměstnanců při práci, stálému zlepšování pracovních podmínek, 

pracovní disciplíny a celkové výkonnosti pracovníků. BOZP nepředstavuje jen tradičně 

chápanou prevenci proti úrazům a haváriím, ale patří zde i psychická a fyzická pohoda, 

sociální ochrana, pracovní podmínky, pracovní vztahy, hygienické podmínky, sociální 

vybavení pracovišť, apod. Zákonné úpravy ochrany zaměstnanců při práci vyţadují 

respektování nejen fyzikálních, mechanických, chemických a biologických nebezpečí, ale i 

zohlednění pracovní zátěţe. Moţnosti maximálního vyuţívání potenciálu člověka vedou 

přes vytváření  optimálních pracovních podmínek a pracovní atmosféry. Podmínky a 

atmosféra v práci jsou odrazem slabých a silných stránek organizace a její celkové kultury. 

[3] 

 

3.2 Bezpečnost práce 

Bezpečnost práce je obor, který se zabývá technickými, technologickými, organizačními, 

výchovnými a dalšími opatřeními, jejichţ cílem je vytvoření takového pracoviště, 

pracovního prostředí a práce, ve kterém nebude docházet k pracovním úrazům. Bezpečnost 

práce, resp. bezpečnost při práci je stav pracovních podmínek, které zabraňují působení 

nebezpečných činitelů pracovního procesu na zaměstnance, popř. na další osoby. 

Bezpečnost práce je zajišťována hlavně bezpečností technických zařízení včetně jejich 

pouţívání, vhodnou organizací práce, vhodnými technologickými a pracovními postupy, 

poţadavky na zdravotní a odbornou způsobilost zaměstnanců. 

 

Konkrétní poţadavky jsou předmětem úpravy předpisů k zajištění  bezpečnosti práce, které 

vláda České republiky vydává k provedení příslušných ustanovení zákoníku práce. Nové 

prováděcí předpisy jsou vydávány formou nařízení vlády České republiky, jeţ nahrazují 

zastaralé vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce, Ministerstva práce a sociálních věcí a 

dále také Českého báňského úřadu. Při přípravě předpisů k zajištění bezpečnosti práce se 

vychází ze směrnic Evropských společenství tak, aby právo České republiky bylo v této 

oblasti plně kompatibilní s právem Evropských společenství. [1] 
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3.3 Bezpečnostní signály 

Nelze-li rizika moţného ohroţení ţivota nebo zdraví zaměstnanců odstranit nebo dostatečně 

omezit technickými prostředky či opatřeními v oblasti organizace práce apod., je 

zaměstnavatel povinen zavést bezpečnostní signály, jeţ poskytují informace nebo instrukce, 

které se týkají bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a je dále povinen seznámit s nimi 

zaměstnance. Bezpečnostní signály poskytují informace či instrukce o bezpečnosti a 

ochraně zdraví při práci prostřednictvím signálu. Bezpečnostní signály se týkají určitého 

předmětu činnosti nebo situace. [15] 

 

Signály mohou být např.: 

 zvukové, které jsou vysílané a předávané zařízením určeným k tomu účelu, bez 

pouţití lidského nebo umělého hlasu 

 světelné jsou vysílané světlem určité barvy, popř. přerušováním vysílání světla 

 dávané rukou, jejím pohybem nebo postavením v zakódované formě 

 hlasové jsou dány předem stanovenou zprávou, zprostředkovanou lidským nebo 

umělým hlasem. 

 

Bezpečnostní signály nenahrazují ochranná zařízení. Podrobnosti o zavedení 

bezpečnostních signálů upravuje vláda nařízením č. 11/2002 Sb. [1] 

 

Zvukové signály musí být snadno rozpoznatelné dobou trvání zvukových impulsů či 

skupin impulsů a intervalů mezi nimi a snadno rozpoznatelné od jakýchkoliv jiných 

zvukových signálů. Jejich úroveň zvuku musí být vyšší neţ hladina okolního hluku tak, aby 

byly slyšitelné, aniţ by přitom nadměrně obtěţovaly hlukem či působily bolest.  

 

V případě vyššího stupně nebezpečí nebo naléhavé potřeby pro poţadovaný zásah nebo 

činnost se poţije signál s přerušovaným světlem. Trvání kaţdého záblesku a jeho četnost 

musí být taková, aby zajistila vnímání výstrahy a vyloučila se záměna s jinými světelnými 

signály s nepřerušovaným či přerušovaným světlem.  
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Signály dávané rukou musí být přesné, jednoduché, rozlišitelné a nezaměnitelné s jinými 

signály. Uţívá-li se současně obou rukou, musí být pohyby symetrické a vţdy můţe být 

dáváno pouze jediné znamení. Signalista stojí čelem k příjemci signálu a sleduje všechny 

jím řízené úkony tak, aby nebyla ohroţena jeho bezpečnost nebo bezpečnost jiných 

zaměstnanců. Příjemce signálu musí mít všechny signalisty v zorném poli. Signalista musí 

mít na sobě jeden nebo více rozlišovacích prvků, např. vestu, přilbu, rukávce nebo pásku na 

rukou, či musí pouţít praporky. Rozlišovací barvy musí být výrazně barevné, zpravidla 

stejné barvy a určeny pro výlučné pouţívání signalistou.  

 

Komunikace hlasovými signály se uskutečňuje formou jednoduchých, srozumitelných 

krátkých slov, skupin slov, krátkých textů, či vět. Hlasový signál musí být správně vysloven 

v jazyce, kterému posluchač rozumí tak, aby podle něj mohl příjemce signálu vhodným 

způsobem postupovat a musí být dostatečně hlasitý. [5] 

 

3.4 Bezpečnostní značky 

Poskytují informace nebo instrukce o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Týkají se 

určitého předmětu činnosti nebo situace. Jednotlivým typům značek podle významu 

odpovídají geometrické tvary. Značky zákazu nebo příkazu jsou znázorněny tvarem 

kruhovým, značky výstrahy trojúhelníkem a informace ve tvaru obdélníku nebo čtverce. 

Jsou tvořeny geometrickým tvarem, kombinací bezpečnostních barev a kontrastních barev a 

dále také grafickými symboly, jinak zvanými piktogramy. Grafický symbol je vyobrazení, 

jeţ popisuje situaci nebo předepisuje speciální chování. Musí být tvořeny co nejjednodušeji 

a musí být vynechány detaily, které  nejsou podstatné pro bezpečnostní význam. 

 

Nelze-li rizika moţného ohroţení ţivota nebo zdraví zaměstnanců odstranit nebo dostatečně 

omezit technickými prostředky či opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel 

povinen umístit bezpečnostní značky, jeţ poskytují informace nebo instrukce, které se 

týkají BOZP a seznámit s nimi zaměstnance. Bezpečnostní značky nenahrazují ochranná 

zařízení. Musí být vhodné pro prostředí, ve kterém jsou pouţívány, musí být zhotoveny 

z odolného materiálu, jejich rozměry musí  odpovídat velikosti překáţky nebo 

nebezpečného místa. Podrobnosti o vzhledu, barvách a umístění těchto značek upravuje 

nařízení vlády č. 11/2002 Sb. [1] 
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Zaměstnanci musí na svých pracovištích respektovat veškeré bezpečnostní značky a 

pokyny s nimi související, jak můţete vidět v následující Tabulce č. 1. 

 

Tabulka č. 1 Bezpečnostní značky  

 

Barva Význam, účel Pokyny a informace 

Červená Značka zákazu Nebezpečné chování 

Ţlutá Značka výstrahy Zastavit 

Přerušit práci 

Bezpečností pojistka 

Opustit prostor 

Modrá Značka příkazu Buď opatrný  

Připrav se 

Ověř si 

Zelená Značka nouzového východu 

Značka první pomoci 

Bezpečí  

Označení dveří, východů, 

cest, zařízení, vybavení 

Návrat k běţnému stavu 

Kombinace černá - ţlutá 

Kombinace červená - bílá 

(šikmé šrafování) 

Značky označující riziko 

střetu osob s překáţkami 

nebo pádu osob 

Místa s rizikem pádu, 

kolize, překáţek, padajících 

předmětů 

Schody, otvory v podlahách 

[11] 
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4 Důležité prvky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci 
 

4.1 Bezpečnostně technické požadavky 

Tyto poţadavky vydává Český úřad bezpečnosti práce (ČÚBP) jako schválený praktický 

návod, který vyjadřuje odborný názor orgánů a organizací státního odborného dozoru a 

případně jiných zainteresovaných subjektů, jak zajistit bezpečnost práce a bezpečnost 

technických zařízení, a tím tak předcházet rizikům ohroţení ţivota, zdraví, ţivotního 

prostředí, či majetku osob. 

 

Při vydávání bezpečnostně technických poţadavků vychází Český úřad bezpečnosti práce 

z předpokladu, ţe obecně závazné právní předpisy stanovují poţadovanou bezpečnostní 

úroveň, kterou musí příslušná právnická, či fyzická osoba ve vztahu k činnostem a 

technickým zařízením dosáhnout. Lze toho často dosáhnout různými způsoby a řešení, 

které je obsaţené v bezpečnostně technických poţadavcích, je jedním z nich. Bezpečnostně 

technické poţadavky nejsou závazné, ale mají charakter doporučení orgánů státního 

odborného dozoru.  

 

Byly vydány např. pro zpracování seznamů na poskytování osobních ochranných 

pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků. Dále také pro 

elektrická zařízení v jaderné energetice, tlakové zásobníky, vyhrazená zdvihací zařízení, 

systém rozdělení spotřebičů na plynná paliva apod. 

 

4.2 Bezpečnostní přestávky 

Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit i provádět pracovní postupy tak, aby 

byly dodrţovány zásady bezpečného chování na pracovišti. Zaměstnanci by neměli 

vykonávat činnosti jednotvárné a jednostranně zatěţující organismus. Takové práce totiţ 

mohou být pro zaměstnance zdrojem rizika práce. Nelze-li takové práce vyloučit, musí být 

přerušovány bezpečnostními přestávkami. Tyto přestávky se povaţují za výkon práce a jsou 

placené. Je ale nutné, aby byly odlišeny od pracovních přestávek na jídlo a oddech, jeţ se 

nezapočítávají do pracovní doby a tudíţ nejsou placené. 
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V případech, které jsou stanovené zvláštním předpisem, musí být doba výkonu takovéto 

činnosti v rámci pracovní doby časově omezena, musí být vedena evidence o době výkonu 

činnosti a době bezpečnostních přestávek.  

 

4.3 Bezpečnostní technik 

Je to v praxi nejpouţívanější termín pro označení odborného pracovníka na řešení otázek 

bezpečnosti a ochrany zdraví  při práci, respektive úkolů v prevenci rizik. V rámci 

sbliţování českého právního řádu s právním řádem Evropských společenství vznikl opět 

tlak na úpravu tohoto institutu, neboť je jedním ze základních pilířů prevence rizik podle 

rámcové směrnice Rady 89/391/EHS, o provádění opatření ke zvýšení bezpečnosti a 

ochrany zdraví  pracovníků při práci. Platná právní úprava, na rozdíl od dřívějších právních 

úprav, sice termín „bezpečnostní technik“ výslovně nepouţívá, ale jak ţivnostenský zákon, 

tak zákoník práce upravují odbornou způsobilost osob, jeţ vykonávají úkoly v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při prevenci rizik, která jsou v praxi označována 

běţně jako bezpečnostní technik. [1] 

 

Vyučovací hodina bezpečnostního technika při školení má určitou formu, důleţitá je 

motivace, coţ znamená získání si zájmu posluchačů. Motivace můţe být třeba pro někoho 

získat osvědčení, pro někoho jiného zase dozvědět se zajímavé a nové poznatky z oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Školíme vedoucí pracovníky, techniky, ale také 

dělníky a dokonce i pomocné dělníky.  U forem vzdělávání bychom měli pouţívat i metodu 

názornosti, coţ je diaprojektor, PC, video, DVD, grafy, obrázky a další prostředky, jako 

jsou např. pomůcky, vybavení, technická zařízení. Musíme si stanovit cíl pro kaţdé školení 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pokud školíme technicko-hospodářské pracovníky, 

naším cílem je seznámit je s tím stěţejním.  

 

Osnovu školení, tedy to, z čeho školíme, napíšeme velkými písmeny. Snaţíme se mluvit 

správně česky, nové pojmy vysvětlíme a zdůrazníme, jakého cíle chceme dosáhnout. 

Diskuze po skončené části slouţí k zodpovězení závěrečných dotazů. Na závěr školení 

ověříme znalosti posluchačů, a to písemnou formou, tedy zkušebním testem. U písemných 

testů můţeme vyuţít při vyhodnocení tabulky v plexiskle.  
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Při přednášce budeme téţ brát ohled na věk posluchačů. Při školeních bychom měli 

uplatňovat zásadu emocionálního působení, coţ znamená, ţe se snaţíme navodit dobrou 

atmosféru. [6] 

 

4.4 Bezpečný podnik  

Je to program, který je vyhlášený Českým úřadem bezpečnosti práce pod záštitou 

Ministerstva práce a sociálních věcí, jeţ je určen pro velké a střední podniky. Účast na 

programu je dobrovolná. Jeho cílem je napomoci zavádění efektivního systému 

podnikového řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany ţivotního prostředí. 

Program je zaloţen na zapojení řízení bezpečnosti práce do řídících struktur podniku a 

podporuje spolupráci zaměstnanců s vedením podniku s cílem zvyšování úrovně 

bezpečnosti práce. Zavedení systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

ochrany ţivotního prostředí v daném podniku v rozsahu programu „Bezpečný podnik“ je 

zárukou, ţe budou řádně zabezpečeny a z hlediska systémového řízení pokryty nejen jeho 

vlastní činnosti a vše, co s nimi souvisí, ale i činnosti, jeţ v jeho objektu provádějí 

subdodavatelé, případně jiné subjekty dočasně nebo trvale, které působí v podniku apod. 

 

Tento program směřuje především do oblasti prevence a splnění podmínek jím 

stanovených a vytváří tak předpoklady pro předcházení budoucím nehodovým událostem. 

Základem programu je tzv. vnitřní audit podle kontrolních otázek stanovených příručkou 

Výzkumného ústavu bezpečnosti práce pro posuzování podnikové úrovně bezpečnosti 

práce. Při plnění poţadavků auditu můţe podnik pouţít poradenskou sluţbu, která je 

poskytována inspektoráty bezpečnosti práce. Ty samy neprovádějí audit, pouze poskytují 

odborné rady při řešení konkrétních problémů, jeţ se v souvislosti s plněním poţadavků 

auditu vyskytnou. Splněním stanovených kritérií programu, coţ ověří kontrolní tým 

inspektorů přímo v podniku, získá podnik oprávnění dva roky pouţívat označení Bezpečný 

podnik. Po této době lze oprávnění obnovit na základě opakovaného auditu. [1] 
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5 Co bychom rovněž neměli opomenout 
 

5.1 Politika BOZP 

Prvek normy OHSAS č. 4.2 Politika BOZP říká ţe, vrcholové vedení musí stanovit a 

schválit politiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci organizace a zajistit, aby v rámci 

stanoveného rozsahu svého systému managementu BOZP: 

 odpovídala povaze a rozsahu rizik organizace v oblasti BOZP 

 obsahovala závazek k prevenci vzniku úrazů a poškození zdraví a k neustálému 

zlepšování řízení a výkonnosti organizace v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci 

 obsahovala závazek alespoň k naplnění aplikovatelných poţadavků právních 

předpisů a dalších poţadavků, k nimţ se organizace zavázala a které se vztahují 

k nebezpečím v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 poskytovala rámec pro stanovování a přezkoumávání cílů BOZP 

 byla dokumentována, implementována a udrţována 

 bylo o ní komunikováno se všemi osobami řízenými organizací se záměrem vytvořit 

povědomí o jejich individuálních povinnostech v oblasti bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci 

 byla dostupná zainteresovaným stranám 

 byla pravidelně přezkoumávána k zajištění neustálé vhodnosti a přiměřenosti ve 

vztahu k organizaci. [4] 

 

Související povinnost poskytovat zdravotní a bezpečnostní politiku je poţadavkem na 

informace o bezpečnosti a zdraví zaměstnanců. Nařízení z roku 1989 zavazuje 

zaměstnavatele a zajišťuje, ţe schválený soupis bude zobrazený v čitelném stavu na místě, 

které je přiměřeně dostupné pro zaměstnance, zatímco je v práci a ţe bude umístěn tak, aby 

si zaměstnanec mohl snadno přečíst, co je na něm schváleno. [10] 

 

 



23 

Do politiky se musí zapracovat tyto závazky: 

 organizace bude usilovat o prevenci rizik takovým způsobem, aby nedocházelo ke 

vzniku úrazů 

 organizace bude usilovat o prevenci rizik tak, aby nedošlo k poškození zdraví 

 bude docházet k neustálému zlepšování systému managementu bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci (SMBOZP) 

 nezbytným se stane respektování poţadavků právních předpisů a dalších poţadavků, 

k nimţ se organizace přihlásila, ale také ty, jeţ se na organizaci vztahují. [4] 

 

5.2 Hygiena práce 

Je to odvětví, které sleduje pracovní prostředí pracujících osob a provádí průzkum všech 

vlivů tohoto prostředí na fyzické a duševní zdraví člověka. Zejména jde o vliv organizace 

práce, metody a formy práce, výrobní technologie, materiály a pracovní prostředky. Cílem 

je zajistit, aby pracovní prostředí i ostatní pracovní podmínky odpovídaly přirozeným 

vlastnostem zaměstnanců a aby je nejenom chránily před škodlivými vlivy a před 

nadměrným a nepřirozeným zatíţením lidského organismu, ale pokud moţno i aktivně 

působily na zlepšení jejich zdravotního stavu a podporovaly rozvoj jejich tvůrčích 

schopností. Hygiena práce má nezastupitelné místo v prevenci ochrany zdraví zaměstnanců. 

Pojem „hygiena práce“ platné obecně závazné právní předpisy neobsahují. Pouţívají 

termíny jako např.: hygiena při práci, hygienická zařízení, hygienické limity a hygienické 

poţadavky.  [15] 

 

5.3 Náklady na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

Zákoník práce stanovuje, ţe  náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci hradí zaměstnavatel. Tyto náklady proto nelze poţadovat na zaměstnanci. 

Znamená to, ţe zaměstnavatel hradí i veškeré náklady, jeţ vznikají v souvislosti 

s pořizováním, přidělováním, opravami a udrţováním prostředků individuální ochrany 

zaměstnanců. Praxi, kdy zaměstnavatelé místo osobních ochranných pracovních prostředků 

(OOPP) poskytnou svým zaměstnancům určitou finanční částku s tím, aby si příslušné 

prostředky opatřili sami, zákon výslovně zakazuje.  
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Zákon o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. také stanoví, ţe náklady spojené se 

zajišťováním ochrany zdraví při práci podle tohoto zákona hradí zaměstnavatel, pokud 

zvláštní právní předpis nestanoví jinak. Náklady na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 

na hygienická vybavení pracovišť, na závodní preventivní péči poskytovanou zařízením 

závodní preventivní péče v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy a nehrazeném 

zdravotní pojišťovnou, na zvláštními předpisy stanovené lékařské prohlídky a lékařská 

vyšetření jsou daňově uznávaným nákladem (výdajem) u daně z příjmů a vykazují se jako 

náklady na pracovní a sociální podmínky a péči o zdraví. [1] 

 

5.4 Práva zaměstnanců 

Zaměstnanci mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na informace o 

nevyhnutelných rizicích práce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich 

působením. Zaměstnanci se účastní na řešení otázek, které souvisejí s bezpečností a 

ochranou zdraví při práci, zejména prostřednictvím svých zástupců ve výborech pro 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) nebo odborové organizace. 

 

Zaměstnanci jsou oprávněni odmítnout výkon práce, o níţ mají důvodně za to, ţe 

bezprostředně a závaţným způsobem ohroţuje jejich ţivot a zdraví, případně ţivot a zdraví 

jiných osob. Pokud vykonávají pracovní činnost dva a více pracovníků, pak jeden z nich je 

z hlediska bezpečnosti práce vedoucím pracovníkem. Zpravidla je to pracovně nejstarší 

nebo odborně kvalifikovanější pracovník, není-li stanoveno jinak. [11] 

 

5.5 Organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Organizace, resp. systém vnitřního řízení bezpečnosti a ochrany zdraví u zaměstnavatele, je 

základem fungování dobré péče o bezpečné, nezávadné a zdraví neohroţující pracovní 

prostředí.  

 

Předpokladem je hlavně: 

 formulování bezpečnostní politiky včetně plánování opatření 

 



25 

 začlenění pravomocí, povinností a odpovědnosti za oblast BOZP do organizační 

struktury podniku, a to do všech úrovní řízení, do všech aktivit podniku 

 vytvoření systému informací a zdrojů informací 

 vytvoření systému školení, výcviku a vhodné účinné formy motivace jednotlivých 

zaměstnanců na všech úrovních 

 zajištění účasti zaměstnanců na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 vyţadování a kontrola dodrţování stanovených předpisů, opatření, pracovních 

postupů a zásad 

 uplatňování pokynů k zajištění BOZP. 

 

Český úřad bezpečnosti práce vypracoval bezpečnostně technické poţadavky „Systém 

vnitřního řízení bezpečnosti v podniku“, jeţ poskytuje metodický návod, jak je moţno 

docílit vhodné organizace a zavedení systému vnitřního řízení BOZP u zaměstnavatele.  

 

6 Orgány zabývající se problematikou BOZP 
 

6.1 Státní odborný dozor nad bezpečností a ochranou zdraví při práci 

Zákoník práce stanovuje, ţe státní odborný dozor nad BOZP, upravují zvláštní předpisy. 

Státní odborný dozor nad bezpečností a ochranou zdraví při práci je v zásadě 

specializovaná státní kontrola nad plněním povinností, které vyplývají z obecně závazných 

právních předpisů v oblasti BOZP nebo povinností, jeţ jsou uloţeny na základě těchto 

předpisů. V současné době je těchto orgánů státní kontroly více a kaţdý má speciálně 

stanovenou působnost a oprávnění ve zvláštních předpisech. 

 

V zásadě se jedná o tyto orgány: 

a) orgány státního odborného dozoru nad bezpečností práce (Český úřad 

bezpečnosti práce a inspektoráty bezpečnosti práce) 

b) orgány státní báňské správy (Český báňský úřad a obvodní báňské úřady) 
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c) orgány ochrany veřejného zdraví (Ministerstvo zdravotnictví, krajské hygienické 

stanice, Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra). 

 

Určitým způsobem se státním odborným dozorem nad bezpečností a ochranou zdraví při 

práci souvisí činnost orgánů, které vykonávají státní poţární dozor. 

 

6.2 Český úřad bezpečnosti práce 

Je to správní úřad, jeţ je podřízen Ministerstvu práce a sociálních věcí. V jeho čele stojí 

předseda. Český úřad bezpečnosti práce plní tyto úkoly: 

 řídí činnost inspektorátů bezpečnosti práce a organizací státního odborného dozoru 

 provádí výzkum na úseku bezpečnosti práce a technických zařízení 

 rozhoduje o odvoláních proti opatřením inspektorátů bezpečnosti práce  

 plní úkoly inspektorátů bezpečnosti práce v případech, v nichţ si to ze zvlášť 

důleţitých celospolečenských důvodů vyhradí 

 vykonává státní správu také na úseku prevence závaţných havárií podle zákona o 

prevenci závaţných havárií.  

 

6.3 Inspektoráty bezpečnosti práce 

Jedná se o orgány státního odborného dozoru nad bezpečností práce. Jsou podřízeny 

Českému úřadu bezpečnosti práce a v jejich čele jsou vedoucí inspektoři bezpečnosti práce.  

 

Inspektoráty bezpečnosti práce: 

 dozírají, zda jsou dodrţovány předpisy k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení a předpisy stanovící pracovní podmínky, hlavně předpisy o 

způsobu zaměstnávání ţen a mladistvých, o pracovní době, o noční práci a o práci 

přesčas 
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 vyjadřují se k projektovým dokumentacím staveb vybraných podle zásad 

stanovených Českým úřadem bezpečnosti práce, zda splňují poţadavky předpisů 

k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 

 uplatňují při povolování a kolaudaci staveb poţadavky předpisů k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení 

 

 rozhodují o odnětí nebo omezení  oprávnění organizacím a podnikajícím fyzickým 

osobám k výrobě, montáţi, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených technických 

zařízení a k plnění nádob plyny v případě zjištěného porušení předpisů k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení 

 rozhodují o odnětí či omezení osvědčení ke zkouškám, revizím, opravám, montáţím 

nebo obsluze vyhrazených technických zařízení vydaných fyzickým osobám 

v případě zjištěného porušení předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických 

zařízení 

 zúčastňují se vyšetřování příčin pracovních úrazů, provozních nehod (havárií),  

poruch technických zařízení a technických příčin průmyslových otrav a nemocí 

z povolání, popř. uvedené příčiny vyšetřují 

 poskytují bezplatně poradenství zaměstnavatelům a pracovníkům, jak vyhovět 

předpisům k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 

 vykonávají státní správu rovněţ na úseku prevence závažných havárií podle 

zákona o prevenci závaţných havárií. 

 

6.4 Výzkumný ústav bezpečnosti práce 

Český úřad bezpečnosti práce provádí výzkum na úseku bezpečnosti práce a technických 

zařízení prostřednictvím příspěvkové organizace Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 

kterou zřídilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Tento ústav plní funkci národního 

analytického a koncepčního pracoviště v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při 

práci, zkoumá, ověřuje a aplikuje metody a prostředky prevence pracovních rizik , jeţ 

ohroţují zdraví a ţivoty zaměstnanců a občanů vůbec, ţivotního prostředí a materiální 

hodnoty, provozuje a rozvíjí informační systémy v oblasti BOZP.  
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Plní určité úkoly v oblasti normalizace, zkouší osobní ochranné prostředky, pomocné 

stavební konstrukce a protiskluzové vlastnosti podlah, provádí certifikaci pomocných 

stavebních konstrukcí a posuzování shody u osobních ochranných prostředků. Plní také 

funkci poradenského a konzultačního pracoviště.  

 

Výzkumný ústav bezpečnosti práce zřídil pro potřeby odborníků i laické veřejnosti 

poradenské a informační středisko a prodejnu, kde vedle poradenství a konzultací lze 

zakoupit tiskopisy, komentované předpisy, včetně právních předpisů na PC, videopořady, 

odborné publikace, deníky, informační materiály, nové výrobky z oboru BOZP, 

bezpečnostní značky, varovné značení, atd. Dále v rámci sluţeb zajišťuje školení, kurzy a 

přednášky, které se vztahují k zajištění bezpečnosti práce v podniku, vypracovává 

podnikové směrnice BOZP a provozní předpisy. [1] 

 

7 Osobní ochranné pracovní  prostředky 
 

7.1 Používání osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) 

OOPP jsou prostředky určené k tomu, aby se jejich pouţíváním zaměstnanci chránili před 

riziky, která by mohla ohrozit jejich ţivot, bezpečnost nebo zdraví při práci. Jsou určeny 

k osobnímu uţívání zaměstnanci a jsou poskytovány buď pro stálý výkon profese na dobu 

potřebnou k výkonu práce, při níţ vzniká riziko, nebo krátkodobě zapůjčovány no dobu 

nutnou k eliminaci / minimalizaci rizika. 

 

Uživatel OOPP je povinen: 

 Pouţívat přidělené osobní ochranné pracovní prostředky při kontaktu s riziky, pro 

které mu byly přiděleny a dodrţovat pokyny a návody pro jejich pouţívání. 

 Pouţívat OOPP všude tam, kde je to nařízeno předpisem, bezpečnostní značkou / 

tabulkou nebo ústním příkazem vedoucího zaměstnance. 

 Pouţívat pouze funkční přidělené osobní ochranné pracovní prostředky. 

 Provádět běţnou denní údrţbu přidělených OOPP, pečovat o ně a řádně s nimi 

hospodařit.  
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 Předkládat vybrané druhy OOPP zaměstnancům výdejny k předepsané kontrole. 

 Upozorňovat neprodleně přímého nadřízeného na riziko vznikající z pouţívaní 

osobních ochranných pracovních prostředků (např. nevhodný typ, ztráta funkčnosti), 

případně na rizika, proti kterým není chráněn. 

 Vracet OOPP při ztrátě jejich funkčních vlastností. 

 

Ostatní zaměstnanci jsou povinni pouţívat vhodný pracovní oděv a vhodnou pracovní obuv. 

Ve výrobních provozech uzavřenou koţenou obuv a oděv kryjící tělo, jakým je např. blůza, 

košile s dlouhým rukávem, apod. Při pohybu v blízkosti točivých strojů a zařízení musí mít 

zaměstnanci oděv řádně upnut. Oděv nesmí mít vlající volné části. Při práci na strojích 

nebo zařízeních, kde dochází k pohybu mechanismu a materiálu, musí zaměstnanci 

pouţívat nepoškozený oděv s přiléhajícími rukávy a podle potřeby zajistit vlasy vhodnou 

pokrývkou hlavy bez nahoře vlajících částí. Pokud pracovní blůza nepřiléhá v pase, musí 

být zasunuta do kalhot.  

 

Není dovoleno pouţívat pracovní pláště; zástěry pouze podle povahy práce nebo poţadavků 

jiných předpisů. Rukavice mohou zaměstnanci pouţívat pouze při upínání nebo výměně 

nástrojů a obrobků nebo při určených činnostech s moţným poškozením rukou (např. při 

práci s chemikáliemi, vibrujícími nástroji, znečištěnými předměty). Přidělené osobní 

ochranné pracovní  prostředky nesmějí zaměstnanci svévolně poškozovat nebo je 

jakýmkoliv způsobem upravovat a vyřazovat funkční ochranné činnosti a svévolně odnášet 

z pracoviště. [11] 

 

Mezi osobní ochranné pracovní prostředky nepatří: 

 běţný pracovní oděv, uniforma a obuv 

 prostředek, kterým záchranné sloţky poskytují pomoc 

 prostředek pouţívaný při pozemní dopravě 

 sportovní výstroj 

 prostředek na sebeobranu a na odstrašování. [9] 
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7.2 Rozdělení různých druhů a typů ochranných dýchacích, 

záchranných a sanitních přístrojů  

Ochranné přístroje a zařízení dělíme podle druhu pouţití na tyto hlavní skupiny: 

o Přístroje na ochranu zraku - oční kryty, ochranné brýle  

o Filtrační  přístroje na ochranu dýchacích orgánů - respirátory s vyměnitelnou 

vloţkou, dýchací přístroje, ústenky, polomasky a dýchací masky s vyměnitelnými 

filtry, sebezáchranné důlní jednorázové filtrační přístroje 

o Izolační pracovní a záchranné přístroje - hadicové  přístroje s přívodem čistého 

vzduchu, dýchací přístroje s vyvíječem kyslíku, přístroje s přívodem stlačeného 

vzduchu bez regenerace vydechovaného vzduchu, přístroje s přívodem kyslíku 

z tlakové láhve s regenerací vydechovaného vzduchu, dýchací přístroje s kapalným 

kyslíkem 

o Zařízení pro ochranu celého těla - ochranné obleky proti ţíravinám, ochranné 

skafandry proti účinkům radioaktivního záření 

o Sanitní přístroje pro první pomoc při úrazech - inhalační kyslíkové  přístroje, 

oţivovací přístroje, umělé plíce pro postiţené obrnou dýchacích orgánů. 

 

V záchranářství se nejvíce vyuţívá dýchacích přístrojů regeneračních, jeţ se dělí na: 

 dýchací přístroje jednohodinové pro povrchové práce 

 dvouhodinové důlní přístroje 

 dlouhodobé důlní přístroje 

 přístroje pro práce ve vysokých teplotách 

 přístroje pro práce pod vodou. 

 

7.2.1 Přístroje na ochranu zraku 

V průmyslové výrobě se chrání zrak hlavně před prašným prostředím nebo různými druhy 

dráţdivým mlh, dýmů, par nebo plynů.  
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Rozdělují se na: 

a) Oční kryty. Výhodou tohoto ochranného krytu je, ţe prostor mezi ním a obličejem je 

volný, takţe se pokoţka pod ním nepotí. Dále je jeho přední část otáčivá , takţe můţe být 

vyzvednut, a tím uvolněn celý obličej, aniţ je nutno kryt sundat. Je zhotoven z průhledného 

nehořlavého materiálu, zpravidla elastických umělých hmot. 

b) Ochranné brýle. Pouţívají se proti dráţdivým výparům, jeţ napadají oční sliznice, a tím 

ztěţují práci a výkon. Zabraňují vniknutí škodlivin k očím. Jsou z netříštitelného skla nebo 

z průsvitné umělé hmoty s objímkou, těsně přiléhající k partiím obličeje podél očí. 

Ochranných brýlí se uţívá zejména jako nutného doplňku k sebezáchranným důlním 

přístrojům, neboť při důlních poţárech vznikají dýmy, jeţ by bez pouţití ochranných brýlí 

velmi ztěţovaly útěk horníků při důlních neštěstích. Rovněţ v mnoha jiných průmyslových 

odvětvích, hlavně v chemickém průmyslu, uţívá se ochranných brýlí buď samých nebo 

jako doplňku k polomasce či k ústence. 

 

7.2.2 Filtrační přístroje na ochranu dýchacích orgánů  

V ovzduší, jeţ je zamořeno různými druhy škodlivin, v němţ je však více než 15 % 

kyslíku, můţeme pouţít tzv. filtračních přístrojů. Jejich funkce záleţí na tom, ţe vhodně 

volená náplň těchto přístrojů zachycuje přítomné škodliviny, takţe do dýchacích orgánů pak 

přichází jiţ pouze čistý vzduch. Funkce filtračních přístrojů je zaloţena na různých 

fyzikálních, fyzikálně-chemických nebo chemických pochodech.  

 

Podle způsobu a pouţití metod se filtrační přístroje dělí na dvě hlavní skupiny: 

a) respirátory s vyměnitelnou mechanickou vložkou, jichţ se vyuţívá zejména 

v prašném prostředí 

b) dýchací přístroje s vyměnitelnými filtry, jejichţ náplň je přizpůsobena různým druhům 

ostatních škodlivin v ovzduší.  

 

Uvedené dýchací přístroje mají troje rozdílná konstrukční řešení těsnící linie, která 

umoţňují spojení dýchacích orgánů k vlastnímu filtru, a to: ústenku, polomasku a masku.  
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Rovněţ vlastní filtry, jeţ tvoří vyměnitelnou součást dýchacího přístroje, rozlišujeme podle 

tvaru a velikosti na malé typy, které připojujeme přímo k dýchacímu přístroji a velké typy, 

jeţ jsou k němu připojeny dýchací hadicí.  

 

a) Respirátory s vyměnitelnou vložkou  

Protiprachových respirátorů se vyuţívá zejména pro zachycení tuhých částeček, jeţ jsou 

rozptýleny v ovzduší. Uţívá se téţ tzv. dýmových vloţek ve filtračních dýchacích 

přístrojích.  

Tento způsob mechanické filtrace závisí především na velikosti těchto částeček, neboť 

podle toho se řídí druh a uţití filtračního materiálu.  

 

Druh uţitného filtračního materiálu a konstrukce respirátoru se řídí dle velikostí částeček: 

1.) Na ochranu proti tuhých částečkám, které jsou větší neţ 10 µ pouţíváme vláknitého 

materiálu z bavlny, vlny, azbestu, skleněných vláken, popř. i umělých porózních hmot. 

Nejvíce se pouţívá předfiltrů z textilní tkaniny, plstěných respirátorů, umělých hub, apod.  

 

2.) Ochranných respirátorů s baktericidní vložkou se vyuţívá v ovzduší, kde je 

nebezpečí nákazy patogenními mikroby či viry. Jsou to lehce prodýchatelné textilní pásky 

s vloţkou, která je impregnována vhodnými dezinfekčními prostředky. 

 

3.) Na ochranu proti nejmenším prachům se nejlépe osvědčily polomasky s protiprašným 

ultrafiltrem. Jde zde zejména o ochranu proti oxidu křemičitému, jeţ se vyskytuje 

v různých průmyslových sektorech (doly, hutě, keramické závody, apod.) 

 

4.) Filtrační schopnost respirátorové vložky zlepšíme také tím, vpravíme-li přirozené nebo 

umělé pryskyřice do vláknitého materiálu. Třením vzduchu a vlákna filtrační hmoty umoţní 

statický náboj vyšší filtrační výkon pro prachové částice. 
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b) Dýchací přístroje s vyměnitelnými filtry 

Pro všechny škodlivé páry, plyny a mlhoviny, jeţ se v průmyslu vyskytují, lze pouţít filtrů 

s různým druhem náplně ve spojitosti s: 

 ústenkou 

 polomaskou 

 dýchací maskou. 

 

Filtrační přístroje mohou sice vyčistit vdechovaný vzduch, ale nemohou dodat pro dýchaní 

potřebný kyslík, a proto jsou pouţitelné jen v ovzduší, kde je alespoň 15 % kyslíku. 

Z tohoto důvodu vyuţíváme filtračních přístrojů zejména ve volných prostorách a ve 

velkých provozovnách, ale nikoliv v malých, špatně větraných prostorách (v kanálech, 

studních, cisternách, apod.) Filtračních přístrojů nelze rovněţ vyuţít, překročí-li 

koncentrace jedovatých plynů 2 %, neboť náplň filtru by za těchto okolností byla brzy 

vyčerpána. V průmyslu se to vyskytne sice zřídka, ale je nutné opatrně postupovat při 

vyuţívání filtračních přístrojů ve špatně větraných uzavřených místnostech.  

 

Ústenka 

Jedná se o nejjednodušší zařízení, které umoţňuje připojit filtr k dýchacím orgánům. Má 

svou gumovou část tvarově uzpůsobenou tak, aby ji bylo moţno vloţit mezi rty a zuby. Její 

výstupky se sevřou zuby, a tím dosáhneme bezpečnějšího upevnění ústenky v ústech. 

Kromě toho je ústenka ještě připevněna pruţnými pásky k hlavě. Při jejím pouţitím je nos 

sevřen svorkou, takţe vzduch můţe být vdechován pouze ústy. Současně s ústenkou se 

vyuţívá i ochranných gumových brýlí, které těsně přiléhají podél očí, takţe je jimi 

zamezeno proniknutí dráţdivých plynů a par k očním sliznicím. [2] 

 

Polomaska 

Z hlediska ochrany dýchacího ústrojí uţivatele je velice důleţitý výběr vhodné filtrační 

polomasky. Všechny prodávané prostředky na ochranu dýchacího ústrojí musí ze zákona 

splňovat základní hygienické a bezpečnostní poţadavky, musí být tedy v souladu 

s evropskými normami.  
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Filtrační polomasky, které jsou obvykle nazývané respirátory, jsou určeny k ochraně 

dýchacích orgánů uţivatele před škodlivými aerosoly. Podle účinnosti filtrace materiálu a 

celkové ochrany jsou výrobky rozděleny do tříd, jeţ jsou označeny písmeny FFP1, FFP2 či 

FFP3. Vyrábějí se typy bez vydechovacího ventilku nebo vybavené vydechovacím 

ventilkem, jeţ činí jejich uţívání komfortnější, protoţe ventilek umoţňuje rychle odvést 

vlhký a teplý vydechovaný vzduch. [3] 

 

Dýchací maska 

Tento dýchací přístroj chrání současně zrak i dýchací orgány. Zhotovuje se z nepropustného 

materiálu, nejčastěji pryţe a je svým tvarem přizpůsobena obvodové linii obličeje, aby 

mohla být řádně utěsněna.  

Upevňovací pruţné pásky přidrţují vlastní masku pevně k hlavě, posunovatelné přezky 

regulují jejich délku. Maska má jednu nebo dvě zornice ze speciálního netříštivého skla 

(triplex). Ve spodní části masky je otvor se šroubením, do něhoţ se upevňuje protiplynový 

filtr, popř. spojovací hadice k velkému filtru. Na vhodném místě, zpravidla ve ventilové 

komoře, jsou začleněny vdechovací a vydechovací ventily, jimiţ při kaţdém vdechu a 

výdechu proudí vzduch.  

 

7.2.3 Izolační pracovní a záchranné přístroje 

V ovzduší, v němţ kleslo množství kyslíku pod 15 %, nelze jiţ dobře vyuţít filtračních 

přístrojů, neboť by se v tomto prostředí dostavila u pracujících velmi brzy nevolnost a 

závratě. Podobný případ nastává, obsahuje-li ovzduší více než 2 % jedovatých plynů a 

par. V tomto případě vyuţíváme tzv. izolačních přístrojů, jeţ umoţňují přívod potřebného 

kyslíku do dýchacích orgánů nezávisle na sloţení okolního ovzduší. Proto všude, kde 

předpokládáme, ţe obsah kyslíku v ovzduší klesl pod stanovenou mez a při výskytu 

obzvlášť nebezpečných škodlivých látek se doporučuje vyuţít izolačních přístrojů místo 

filtračních. Tento případ nastává hlavně při explozi metanu a uhelného prachu, kdy vzniká 

značné mnoţství oxidu uhelnatého a souběţně klesá mnoţství kyslíku v ovzduší, dále při 

poţárech a výronech jedovatých plynů.  
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Funkce izolačních dýchacích přístrojů 

Izolační přístroje jsou zaloţeny na tom, ţe člověk při dýchání nespotřebuje všechen 

vdechovaný kyslík a vydechuje jej současně s oxidem uhličitým, který vzniká při dýchání. 

Hromadění oxidu uhličitého v dýchacím okruhu izolačního přístroje by však postupně 

ohrozilo ţivot záchranáře, a proto je nutno oxid uhličitý odstranit ve zvláštním pohlcovači 

s hydroxidovou náplní. Pro různý stupeň tělesné námahy spotřebuje člověk různé mnoţství 

kyslíku z vdechovaného vzduchu a vydechuje jemu odpovídající mnoţství oxidu uhličitého. 

Pro hospodárné vyuţití kyslíku v izolačním dýchacím přístroji je proto nutné vydechované 

vzdušiny, které cirkulují v uzavřeném okruhu dýchacího přístroje doplnit spotřebovaným 

kyslíkem a současně zbavit oxidu uhličitého.  

 

 

Izolační dýchací přístroje se dělí na tyto hlavní skupiny: 

 přístroje hadicové s přívodem čistého vzduchu  

 přístroje s vyvíječem kyslíku 

 přístroje s přívodem vzduchu z tlakové láhve bez regenerace vydechovaného 

vzduchu 

 přístroje s přívodem kyslíku z tlakové láhve s regenerací vydechovaného vzduchu 

 přístroje s kapalným kyslíkem. 

 

7.2.4 Zařízení pro ochranu celého těla 

V průmyslových závodech se často vyskytují případy, kdy ochrana dýchacích orgánů a 

zraku nestačí a je nutno se postarat o ochranu pokožky celého těla. Proto se vyuţívá 

ochranných obleků, od nichţ se vyţaduje jednoduchost, malá váha a při tom dostatečná 

odolnost proti ţíravinám. Nošení obleků z nepropustných tkanin je, hlavně v horku, těţko 

snesitelné, neboť zabraňují unikání výparů z těla. Nejvhodnější jsou proto dvojité 

kombinace látek, z nichţ vnější tkanina je impregnována, kdeţto vnitřní je bez impregnace. 

Takovýto ochranný oblek se skládá z kazajky s kapucí a z kalhot a je doplněn rukavicemi a 

celogumovou obuví. Při práci ve vysokých teplotách vyuţíváme azbestových obleků a 

proti účinkům radioaktivního záření zase slouţí speciální ochranné skafandry.  
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7.2.5 Sanitní přístroje pro první pomoc při úrazech  

Dělíme je na:  

 Inhalační kyslíkové přístroje 

 Oţivovací kyslíkové přístroje 

 

Inhalační kyslíkové přístroje slouţí k záchranné praxi pro zlepšení dýchaní osob, které: 

 byly postiţeny dýchacími potíţemi, např. při šoku, bezvědomí, slabosti, atd. 

 se otrávily plynem (jakýmkoliv), přičemţ však vlastní dýchání je u nich zachováno 

 byly oţivovány mechanicky (umělým dýcháním nebo pulmotorem) a začaly 

zřetelně dýchat 

 při spojení inhalování kyslíku současně při umělém dýchání, není-li pro ruce 

pulmotor.  

 

V mnoha případech se s úspěchem vyuţívá oživovacích kyslíkových přístrojů, jimiţ lze 

dosáhnout záchrany zdánlivě mrtvých. Základním předpokladem pro úspěšný zásah je 

zjištění dobré krevní cirkulace, jeţ se projeví dobře znatelným tepem. V tom případě lze 

oţivovacím přístrojem, automaticky řízeným dýchacím rytmem plic, při pouţití kyslíkem 

obohaceného vzduchu dosáhnout umělého naplňování a vyprazdňování dýchacích orgánů. 

Zesílení účinku dosáhneme přidáním oxidu uhličitého do vzdušné směsi, aby byl získán 

popud, vycházející z dýchacího centra pro posílení funkce dýchacích svalů. Z uvedených 

důvodů má oţivovací přístroj přídavné zařízení pro oxid uhličitý, jehoţ účinek má za dané 

situace obzvlášť významný fyziologický efekt. [2] 

 

8 Poučení a ochrana zaměstnanců v oblasti BOZP 
 

8.1 Oblast péče o zabezpečení stanovených pracovních podmínek 

Zlepšení pracovních podmínek a pracovního prostředí - jde o systém péče o pracovní 

podmínky zaměstnanců.  
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Tyto podmínky vychází ze zhodnocení situace a představují soubor opatření, jeţ se promítá 

do: 

o ročních plánů ozdravných a preventivních opatření 

o kolektivní smlouvy uzavírané na kaţdý rok 

o dlouhodobému programu sniţování počtu rizikových pracovišť, počtu pracovníků 

na těchto pracovištích a změny jejich kategorizace (sníţení závaţnosti rizika - 

rizikových faktorů 

o ročních prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

o systému - systému kvality QMS, systému enviromentálního (ţivotního prostředí), 

systému bezpečnosti práce SMBOZP. 

 

Na sestavení těchto plánů, programů a auditů se bezpečnostní technik podílí, ve své činnosti 

sleduje a pečlivě prověřuje jejich plnění. [14] 

 

8.2 Oblast výchovy pracovníků k BOZP 

V systému výchovy a vzdělávání pracovníků k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

zaujímá bezpečnostní technik velice významné postavení. Neznamená to ale, ţe zajišťuje a 

provádí všechny úkoly v této oblasti sám. Výchova a vzdělání pracovníků k BOZP je 

základní povinností kaţdé organizace (firmy). Uskutečňuje se podle plánů výchovy a 

vzdělávání pracovníků. Obsahovou stránku vzdělávacích akcí k bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci zpracovává útvar bezpečnosti práce (profesní pracovník) se zřetelem na 

aktuální stav BOZP v organizaci a strukturu účastníků akce. Správně zajistit splnění úkolů 

ve výchově a vzdělávání specialistů nelze bez účasti odborných útvarů.  

 

Řeší je ve velkých podnicích oddělení výchovy a vzdělávání na základě plánu, jinak útvar 

personální práce. K návrhu ročního plánu výchovy a vzdělávání se bezpečnostní technik 

BOZP vyjadřuje. Návrh ročního plánu pro personální útvar můţe vypracovat sám. 

V případě, jsou-li odborná školení a kurzy zajišťovány vlastními silami, ověřuje i jejich 

odbornou náplň a úroveň. Některá témata dokonce sám přednáší, hlavně taková, která mají 

bezprostředně návaznost na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.  
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Týká se to např. pracovníků vykonávajících práci ve výškách a nad volnou hloubkou, řidičů 

referentských vozidel, řidičů do 3,5 t nosnosti, řidičů vysokozdviţných vozíků, vedoucích 

THP, atd.). [6]  

 

8.3 Školení zaměstnanců o BOZP 

Základním způsobem seznámení zaměstnanců s bezpečnostními informacemi je vstupní 

školení, jeţ zaměstnavatel zajišťuje prostřednictvím vedoucích pracovníků či 

specializovaných pracovníků nebo s vyuţitím sluţeb organizací školících v oblasti 

bezpečnosti práce.  Školení obsahuje hlavně seznámení s právními a ostatními předpisy 

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jeţ doplňují kvalifikační předpoklady 

zaměstnanců a poţadavky pro výkon práce, které se týkají jejich práce a pracoviště.  

 

 

Součástí školení zaměstnanců je také školení o poţární ochraně, které je zaměřené na riziko 

poţáru. Obsahuje hlavně seznámení s organizací a zajištěním poţární ochrany, s poţárním 

nebezpečím, jeţ vzniká při činnostech provozovaných u zaměstnavatel, s poţárním řádem, 

s poţárními poplachovými směrnicemi, s rozmístěním a se způsobem pouţití věcných 

prostředků poţární ochrany na pracovišti apod. Zaměstnavatelé jsou povinni pravidelně 

ověřovat znalosti zaměstnanců z předpisů k zajištění BOZP a soustavně vyţadovat a 

kontrolovat jejich dodrţování.  

 

Při změnách práce nebo změnách předpisů, jeţ souvisí s prací vykonávanou zaměstnancem, 

je třeba školení opakovat. O školeních vede zaměstnavatel dokumentaci. Zaměstnanec je 

povinen účastnit se školení a výcviku zajišťovaného zaměstnavatelem v zájmu BOZP a je 

také povinen podrobit se zkouškám, které jsou stanoveny právními předpisy.  

 

Zaměstnavatel je povinen umoţnit zástupcům zaměstnanců a nebo přímo zaměstnancům 

účast při jednáních, která se týkají BOZP nebo jim poskytnout informace o takovém 

jednání.  
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Je povinen je informovat hlavně o: 

 vyhodnocení rizik a přijetí a provádění opatření ke sníţení jejich působení 

 organizaci školení, instruktáţích a pokynech k bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci 

 určení zaměstnanců k organizování poskytnutí první pomoci, k zajištění přivolání 

lékařské pomoci, hasičů a policie a k organizování evakuace zaměstnanců 

 výběru a zajišťování závodní preventivní péče 

 výběru a zajišťování odborně způsobilých zaměstnanců k prevenci rizik 

(bezpečnostních techniků) 

 kaţdé další záleţitosti, jeţ můţe podstatně ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci. 

 

 

Zaměstnavatel je povinen vyslechnout jejich informace, připomínky a návrhy na opatření. 

Zástupci zaměstnanců jsou povinni spolupracovat se zaměstnavatelem a bezpečnostními 

techniky při zajišťování BOZP. [1] 

 

9 Ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců 
 

9.1 Posuzování rizik 

Je to posuzování toho, co můţe lidem ublíţit. Filozofie posuzování rizik vychází z principu, 

ţe pouhým splněním předpisů, které se týkají bezpečnosti a ochrany zdraví při práci není 

moţné dosáhnout bezpečnosti na pracovišti. Je nutné posoudit nad rámec předpisů to, co 

můţe lidem nějakým způsobem ublíţit. Přitom platí zásada, ţe neexistuje nulové riziko a 

neexistuje absolutní bezpečnost. Bezpečnost je pouze akceptování určitého stupně 

rizika. Toto poznání klade na lidi nároky neustále dávat pozor, znát nebezpečí, jeţ jim 

mohou způsobit úraz a vědět, jak se před nimi chránit.  
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Posuzování rizik v podniku je činností, do níţ mají být zainteresovaní všichni 

zaměstnanci. Je nutné aby se na jedné straně zaměstnanci zapojovali do mapování toho, co 

je můţe ohrozit a na druhé straně se ke kaţdému zaměstnanci musí dostat výsledky 

posuzování rizik, informace o tom, co ho můţe ohrozit a co vykonal zaměstnavatel pro 

omezení rizika a ochranu zaměstnance. 

 

V souvislosti s posuzováním rizik se uţívají tři termíny a to: 

 nebezpečí 

 ohroţení 

 riziko. 

 

Nebezpečí je definováno jako skrytá vlastnost - potenciál, jeţ můţe způsobit úraz. 

Ohrožení je aktivní působení nebezpečí, tedy způsob, jakým by mohlo dojít k úrazu. 

Riziko je „velikost“ ohroţení, které vyplývá z pravděpodobnosti vzniku úrazu a závaţnosti 

důsledku. Jejich rozlišování má význam jen pro odborné analýzy.  

V běţné řeči není důleţité je rozdělovat, jedná se o tři stránky jedné věci, jeţ můţe lidem 

nějak ublíţit. [7] 

 

9.2 Informace o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

Představují v zásadě informace dvojího druhu: 

a) informace o rizicích moţného ohroţení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců  

b) informace o opatřeních k ochraně před působením rizik práce 

 

Obojí informace se sebou velice úzce souvisí a je nezbytné poskytovat je ve vyváţeném 

souladu. Informace o rizicích, jeţ není doplněna informací, jak se proti působení rizik 

chránit, je pro zaměstnance nedostatečná, neboť nechává zcela na něm, jak se působení 

rizika vyhnout.  
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Rovněţ poskytnutí podrobných informací o tom, jak se chovat na pracovišti, co a jak dělat, 

popř. co je zakázáno dělat, pokud není doplněna informací, proč je tak stanoveno a před 

působením jakého rizika daná opatření zaměstnance chrání, je také nedostatečná. Jestliţe 

zaměstnanec není informován, proti jakému riziku ho dané opatření má chránit, můţe 

opatření podceňovat, a tak se vystavit působení rizik, o nichţ nebyl informován.  

 

Cílem předávání bezpečnostních informací je vedení zaměstnanců k bezpečné práci. 

Předávání informací o BOZP se provádí školením, instruktáţí a udílením vhodných pokynů 

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Předávání informací slovním vyjádřením 

lze vhodně a velice účinně doplňovat informacemi, které jsou předávány formou 

bezpečnostních barev, značek a signálů.  

 

Pověřené osoby vykonávající úkoly v prevenci rizik: 

 zaměstnavatel, pokud je pro tuto činnost odborně způsobilý 

 odborně způsobilý zaměstnanec 

 ţivnostník, jeţ vykonává „poskytování sluţeb v oblasti BOZP „ jako činnost 

vázanou (externí sluţba). [1] 

9.3 Pracovní úrazy 

Kaţdý postiţený zaměstnanec, pokud je toho schopen, nebo jiný zaměstnanec, jeţ je 

svědkem jakéhokoliv poranění, či se o něm dozví, je povinen neprodleně uvědomit o něm 

svého nadřízeného nebo jiného vedoucího zaměstnance. Kaţdý zaměstnanec je povinen, 

utrpěl-li na pracovišti jakékoliv zranění, nechat si je ošetřit.  

 

V případě pracovního úrazu jsou zaměstnanci povinni: 

a) poskytnout první pomoc postiţenému 

b) učinit opatření, kterými by se zabránilo dalšímu moţnému ohroţení ţivota a zdraví 

zaměstnanců 

c) zajistit místo pracovního úrazu tak, aby zůstalo zachováno v původním stavu aţ do 

příchodu vyšetřujících orgánů  
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Při sepisování záznamu o úrazu je zaměstnanec povinen uvést pravdivé údaje o zdroji a 

příčinách úrazu. Tato povinnost platí i pro spoluzaměstnance, jeţ byli svědky úrazu. Kaţdý 

zaměstnanec je povinen v rámci svých moţností a schopností účinně spolupracovat při 

objasňování veškerých zdrojů a příčin vzniku pracovního úrazu, jakoţ i při navrhování 

účinných opatření k zamezení opakování obdobných pracovních úrazů či jiných 

mimořádných událostí. [11] 

 

9.4 Nemoci z povolání 

Nemoc z povolání dle zákona o sociálním pojištění je taková nemoc, která je uznaná 

zdravotnickým zařízením a je zařazena do seznamu nemocí z povolání, kdyţ vznikla: 

o zaměstnanci při plnění pracovních úkolů, sluţebních úkolů, v přímé souvislosti 

s plněním pracovních úkolů nebo sluţebních úkolů 

o fyzické osobě, která působí jako dobrovolný hasič, dobrovolný zdravotník či člen 

horské sluţby, ţák nebo student SŠ, VŠ během praxe, při vykonávání činností a 

nebo v přímé souvislosti s těmito činnostmi. 

 

Nemoc z povolání je i nemoc, která byla zjištěná před jejím zařazením do seznamu nemocí 

z povolání, nanejvýš tři roky před dnem jejího zařazení do tohoto seznamu. Za ohroţení 

nemocí z povolání se povaţuje přítomnost některých klinických a nebo laboratorních znaků 

nemoci z povolání, které ještě nesplňují klinická kritéria na stanovení diagnózy nemoci 

z povolání. [9] 

 

10 Základní činitelé ovlivňující úroveň bezpečnosti a 

hygieny práce 
 

10.1 Charakteristika pracovních podmínek 

Zdrojem poškození a zátěţí člověka je zejména konkrétní pracovní proces, jeho 

specifický charakter. Práce se uskutečňuje ve sloţitých proměnlivých podmínkách, na nichţ 

je výrazně závislá volba technologie a celá řada dalších činitelů, které vyţadují řadu změn. 

Tyto změny vyţadují neustálou pozornost pracovníků a reakci na důsledky změn.  
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Výrobní proces je ovlivňován stavem mechanizace a automatizace. Provází ho sloţitá 

problematika klimatizace, fyzikálních a chemických škodlivin. Vysoké tempo přeměn klade 

nároky na fyzickou zdatnost a psychickou odolnost pracovníků, na jejich celkovou 

adaptabilitu.  

 

10.2 Charakteristika zátěže 

Zátěţ člověka při práci plyne z jeho vlastní pracovní činnosti a faktorů pracovního prostředí 

(hluk, aerosoly, vibrace, mikroklima, záření, apod.). Ve vztahu k člověku se projevuje jako 

výstup výrobního systému, jeţ zpětně na člověka působí. Druh, forma, velikost a doba 

trvání zátěţe jsou určujícími činiteli námahy organismu. Způsobují jeho únavu a určují 

stupeň a druh, popř. i míru poškození organismu pracovníka. Zátěž má v organismu dvojí 

odezvu. Pozitivní, kdy je předpokladem aktivního způsobu ţivota. Tehdy mobilizuje 

organismus, podněcuje člověka k učení, hledání nových cest, vede ho k vyšším výkonům 

nervovým, svalovým, intelektuálním a citovým, čímţ podněcuje rozvoj osobnosti. 

Negativní odezvu má v případech, kdy z hlediska adaptace organismu jde o nepřiměřeně 

náročné situace, jeţ způsobují, ţe stav dynamické rovnováhy organismu se rozvrátí.  

 

10.3 Znázornění činitelů ovlivňujících úroveň bezpečnosti práce 

Obecně můţeme shrnout, ţe porušování zásad bezpečné práce vytváří podmínky pro vznik 

nehodového děje, pracovního úrazu, nemoci z povolání, specifického onemocnění, 

provozní nehody (havárie), nebezpečné události, poruchy technického zařízení, aj. To vše je 

podmíněno řadou činitelů, jeţ ve svém souhrnu charakterizují úroveň bezpečnosti práce.  

 

K základním činitelům patří: 

 člověk 

 komplex rizik působících na člověka 

 adaptační schopnosti člověka přizpůsobit se konkrétním rizikům. 
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Rizikem nazýváme takové materiální příčiny, jeţ vytvářejí objektivní nebezpečí nehody, 

resp. které při neadaptivním chování člověka vedou k jeho zranění. Riziko se obvykle 

označuje blíţe podle příslušné materiální příčiny. Riziko můţe být např. chemické, 

elektrické, riziko prašnosti jako zdravotní škodliviny, apod.  

 

Abychom vyloučili působení rizika, snaţíme se vytvořit hlavně technickou ochranu. 

Vyuţíváme např. ochranný kryt na pohyblivých částech stroje, izolaci či uzemnění 

elektrických zařízení, zajištění pracovního prostoru, uzavření cesty, jeţ křiţuje trať v době 

průjezdu vlaku, zvukovou izolaci, hermetizaci proti prachu, apod. Riziko se technickou 

ochranou vylučuje, jestli člověk ochranu úmyslně neodstraní, či pokud není odstraněna 

hrubou nedbalostí. Technickou ochranu povaţujeme za nejúčinnější, a proto se snaţíme o 

její aplikaci všude tam, kde jen to je moţné. [8] 

 

11 První pomoc 
 

11.1 Poskytování první pomoci 

Při poskytování první pomoci postupujeme systematicky podle doporučených postupů: 

1. technická první pomoc - zajištění bezpečí pro poraněného i záchrance 

2. zastavení velkého krvácení 

3. pokud při kontrole dechu a tepu zjistíme, ţe poraněný člověk není při vědomí, 

zahájíme neprodleně resuscitaci 

4. v případě, ţe resuscitovaný člověk nabude vědomí, věnujeme se ošetření poranění 

pohybového aparátu a dalších menších ran.  

 

11.2 Technická první pomoc 

První pomoc je třeba poskytovat v zajištěných podmínkách bez rizika pro osoby, jeţ první 

pomoc poskytují i pro zachraňovaného. 
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V praxi se jedná o tzv. technickou první pomoc, jeţ zahrnuje: 

 vyproštění postiţeného z prostoru zamořeného plynem 

 přerušení kontaktu mezi poraněným a zdrojem elektrického napětí 

 vytaţení tonoucího z vody, atd. 

 

Technickou první pomoc zajišťují v Arcelor Mittal Ostrava, a. s. buď sami zaměstnanci, 

nebo hasičský záchranný sbor, jeţ je vybaven vyprošťovací technikou, oţivovací technikou, 

dýchací technikou a další speciální technikou k poskytování první pomoci. [12] 

 

11.3 Prostředky a zařízení první pomoci 

Pracoviště musí být vybavena lékárničkami pro poskytnutí první pomoci se základním 

vybavením.  

 

Telefonní přístroje (s výjimkou mobilních) musí být vybaveny informační samolepkou 

s uvedením důleţitých telefonních čísel (rychlé pomoci, hasičského sboru, podnikového 

dispečinku a čísla orientačního bodu ZS).  

 

Požární poplachové směrnice, Havarijní a první pomoc s uvedením čísla orientačního 

bodu, nejbliţšího zdravotníka a nejbliţší lékárničky slouţí k rychlému postupu v případě 

nehody. [13] 
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12 Návrh zlepšení 
 

Kaţdý zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z 

hlediska bezpečnosti, hygieny a ochrany zdraví při práci, odpovídaly bezpečnostním 

poţadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště. Všechna pracoviště 

by měla být řádně osvětlena a měla by mít  stanovené mikroklimatické podmínky, zejména 

pokud jde o objem vzduchu, větrání, vlhkost, teplotu a zásobování vodou. Pokud některá 

z těchto oblastí není splněna, je nezbytně nutné, aby došlo k nápravě a tak i ke zlepšení 

stávající bezpečnosti zaměstnanců na pracovištích. Společnost Arcelor Mittal, a. s. veškeré 

tyto podmínky dodrţuje a o ochranu zdraví svých zaměstnanců řádně pečuje. Není jí tedy 

pořádně co vytknout. 

 

Přesto by z důvodů stálého zlepšování pracovních podmínek mělo docházet k pravidelnému 

odstraňování usazeného prachu, čištění odlitků tlakovou vodou, ale hlavně k pouţívání stále 

kvalitnějších a účinnějších osobních ochranných pracovních prostředků, jako např. 

respiračních masek, polomasek, apod. Ty by měly být podrobovány neustálým analýzám a 

zkouškám správné funkčnosti, aby uţitek z jejich uţívání byl pouze pozitivního charakteru 

a neohroţoval tak zdraví zaměstnanců. Je proto nutné mít vlastní, ale systematický postup, 

či posloupnost kroků, kterými by se dařilo i nadále zlepšovat bezpečnost a ochranu zdraví, 

odhalovat organizační a řídící nedostatky, zmapovat faktory, jeţ ovlivňují pracovní pohodu 

a provádět opatření k zefektivnění práce.  

 

Pro zkvalitnění zdravotní péče o zaměstnance, jeţ pracují na rizikovém pracovišti a jsou 

neustále vystavováni zvýšenému mnoţství prachu, je nezbytné neustále provádět metodu 

odběru vzorků prachu obsahujícího azbest a jejich zpracování. Vzorky by se měly 

pravidelně odebírat v dýchací zóně zaměstnance pomocí membránových filtrů. Jestliţe 

jejich hodnocení ukáţe, ţe nejsou limitní hodnoty dodrţeny, musí být zjištěny důvody, pro 

něţ byla limitní hodnota překročena a musí být zavedena co nejrychleji odpovídající 

opatření pro nápravu situace a hodnocení se musí zopakovat. Za případné nesplnění nebo 

porušení povinností stanovených zákonem č. 258/2000 Sb., uloţí orgán ochrany veřejného 

zdraví, jeţ je oprávněný vykonávat státní zdravotní dozor, fyzické osobě při její 

podnikatelské činnosti nebo právnické osobě pokutu aţ do výše 2 000 000 Kč. 
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Závěr 

Vybrala jsem si toto téma od společnosti Arcelor Mittal, a. s., protoţe mi není cizí otázka 

zajištění zdraví a bezpečnosti na pracovištích. Chtěla jsem si tímto rovněţ zdokonalit 

znalosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protoţe je to jedna 

z nejdůleţitějších klíčových sloţek kaţdé společnosti, jejíţ zaměstnanci jsou při své práci 

vystavení moţnému působení rizika a ohroţení zdraví. Vnější ekonomické prostředí 

vyţaduje v České republice vytvoření podobného právního, ekonomického i společenského 

prostředí, jaké je obvyklé v ostatních vyspělých státech Evropské unie.  

 

Prioritou sociální politiky kaţdého státu by tak mělo být úsilí o předcházení úrazům a jiným 

poškozením zdraví, jeţ jsou důsledkem pracovních činností a vytváření podmínek pro 

zachování maximální kapacity pracovní síly. Zároveň je nutné sledovat trendy vývoje 

mezinárodních institucí, které se zabývají problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci (BOZP). Nově vyhlášená strategie Evropské unie pro bezpečnost a ochranu zdraví př i 

práci na léta 2002 - 2006 umoţňuje i v České republice nastavení stejných kritérií v této 

oblasti jako v ostatních zemích Evropské unie. 

 

Velkým pozitivem systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je fakt, ţe jsou 

zaměstnanci rizikových pracovišť velice dobře chráněni proti škodlivým vlivům, jeţ můţou 

mít obrovský dopad na jejich zdravotní stav. Pouţívání účinných osobních ochranných 

pracovních prostředků tak do velké míry zamezuje riziku vzniku úrazů, nehod, havárií, či 

v nejhorším případě nemocí z povolání, které uţ by je pak provázely po celý ţivot.  

 

Negativum v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci můţe být takové, ţe některým 

zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky při práci překáţí a nedbaje 

bezpečnostních předpisů si je občas sundají nebo v horším případě nevezmou vůbec. Dále 

zde také můţe být riziko z nedodrţování bezpečnostních norem, či směrnic v té formě, ţe 

zaměstnavatelé z důvodu sniţování nákladů neposkytnou svým zaměstnancům nové 

ochranné vybavení a nechají je pracovat v tom jiţ starém a opotřebovaném. V současné 

době se ale tento případ na rizikových pracovištích snad nevyskytuje a vedení má 

z moţného vzniklého rizika při práci a z postihu za jeho způsobení respekt.  
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