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Anotace 

Cílem této diplomové práce je vypracování metodického postupu pro identifikaci, 

hodnocení, stanovení opatření proti působení pracovních rizik a vyhotovení 

dokumentace s maximální mírou vyuţitelnost v praxi. Největší váha je kladena právě na 

dokumentaci jako konečný produkt celého procesu zpracování rizik. Forma 

dokumentace je volena s ohledem na poţadavek srozumitelnosti a vysoké uţitné 

hodnoty. Dokumentaci musí porozumět zaměstnanci na všech úrovních vzdělání. 

Metodický postup i dokumentace je testována na konkrétním pracovišti. V rámci 

ověření efektivity a vyuţitelnosti navrţeného postupu je porovnán stav v oblasti 

ochrany zdraví při práci na pracovišti před zavedením nové dokumentace se stavem 

v době šesti měsíců po zavedení dokumentace. Ověření přineslo velmi dobré výsledky a 

bylo prokázáno, ţe metodický postup navrţený v této diplomové práci je přínosný. 

Vzhledem ke skutečnosti, ţe ověření probíhalo na dvou od sebe odlišných pracovištích, 

lze potvrdit univerzální moţnosti vyuţití postupu na provozech různého charakteru. 
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Abstract 

The aim of this dissertation is to work out a methodical procedure for identification, 

assessment, determination measures against effects of occupational risks and drawing 

up   documentation with maximum value of usage in practice. The most important is the 

documentation as the final product of entire process of risk assessment. Rendition of 

documentation is chosen with consideration to demand for comprehensibility and high 

applicability. Employees with any level of education have to understand documentation 

easily. Methodical procedure as well as final documentation was tested in concrete 

workplace. For checking of efficiency of procedure, a situation in workplace before 

implementation of the new documentation was compared with status after six month 

from implementation. This checking brought very satisfying results. There was proved 

that the methodical procedure designed in the dissertation is helpful. Due to the fact that 

the testing was performed in two different workplaces we can say the methodical 

procedure is universal and there is possibility to use it in workplaces of various types.   

 

Keywords: identification of occupational risks, methodical procedure, risks 

documentation, health and safety, risks assessment in comprehensible way 
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1 ÚVOD         

 

Cílem diplomové práce je vypracování metodického postupu pro identifikaci, 

hodnocení a opatření proti působení pracovních rizik tak aby výstup měl maximální 

uţitnou hodnotu a zároveň byl jednoduchý, výstiţný a srozumitelný i pro zaměstnance 

na všech úrovních vzdělání či dosaţené kvalifikace.  

 

Dokument, vytvořený dle metodického postupu, bude okamţitě pouţitelný na 

konkrétním pracovišti bez nutnosti odborného výkladu ze strany např. specialisty 

bezpečnosti práce. 

 

V rámci ověření funkčnosti navrţené metodiky bude provedeno testování takto 

vytvořeného dokumentu na konkrétním pracovišti. Nejprve bude provedena série testů a 

dotazníkových šetření ve spolupráci se zaměstnanci partnerské společnosti CTS Czech 

rep. s.r.o., kdy bude posuzován stav prevence rizik při vyuţití stávající dokumentace 

pracovních rizik, vypracované aktuálně nejrozšířenější metodou podrobných tabulek 

rizik a opatření. Po tomto šetření bude zavedena dokumentace nová, zpracovaná dle 

metodického postupu navrţeného v této diplomové práci a po uplynutí šesti měsíců od 

zavedení bude provedeno opětovné testování a dotazníkové šetření. Následně budou 

výsledky obou šetření porovnány a stanovena reálná uţitná hodnota navrţené metodiky. 

Veškerá data z provedených šetření jsou součástí diplomové práce a jsou uvedena 

v přílohách. 

 

 

2 PRACOVNÍ RIZIKA – AKTUÁLNÍ STAV 

 

Identifikaci, prevenci a hodnocení pracovních rizik se věnuje stále více 

pozornosti. Vychází mnoţství literatury k danému tématu, vzniká nespočet firem a 

společností poskytujících sluţby v této oblasti, jsou zakládány vědecké ústavy, 

specializované školy a fakulty vysokých škol. Díky této skutečnosti existuje mnoho 

metod a postupů identifikace a hodnocení pracovních rizik a také mnoho forem výstupů 

těchto metod. Značná část výstupů však vyţaduje určitou úroveň znalostí uţivatelů pro 

správnou interpretaci a aplikaci v praxi, coţ mnohdy způsobuje pouze částečné 



8 

vyuţívání potenciálu takovýchto výstupů. Na druhé straně existuje celá řada velmi 

povrchně a nedokonale vypracované dokumentace běţně poskytované provozovatelům. 

Poté vzniká situace, kdy společnost zavede dokumentaci rizik, avšak po praktické 

stránce zůstávají pracoviště popř. pracovní úkony stále rizikové a v případě vzniklé 

škody na zdraví, ţivotech či majetku padá zodpovědnost v základě pouze na 

provozovatele. Subjekt, který dokumentaci pracovních rizik zpracoval a dodal, je mimo 

jakoukoliv zodpovědnost a můţe pokračovat ve své nekvalitní činnosti dále. 

 

Tato situace bohuţel plně odpovídá aktuálnímu stavu legislativních poţadavků 

ze strany státu. Bezpečností na pracovišti a pracovním rizikům se věnuje mnoho 

právních předpisů, avšak jejich podstatná část pouze určuje přesné poţadavky, které 

musí být na pracovišti popř. při pouţívání strojů a zařízení splněny [2], [3], [4], [5], [6], 

[7], [8], a další. 

 

Otázka identifikace a hodnocení rizik je řešena pouze obecně v zákoníku práce 

[1] a to v rovině určení povinností zaměstnavatele. Par. 102 odst. 3 zákona: 

„Zaměstnavatel je povinen…vyhledávat a hodnotit rizika…“ .  

 

Je tedy jisté, ţe identifikace a hodnocení rizik na pracovišti musí probíhat – to je 

jeden z důvodů, proč se pracovními riziky zabývat. Současně neexistuje jediný 

poţadavek na obsah, rozsah a formu. Proto je mnoho zaměstnavatelů, kteří se touto 

problematikou zabývají pouze, aby splnili jakousi zákonnou povinnost a vzhledem 

k tomu, ţe ani oni sami mnohdy pořádně nerozumějí obsahu a významu takové 

dokumentace, nemají důvod se touto otázkou dále zabývat. 

 

Mnohem naléhavější důvod pro identifikaci pracovních rizik a provádění 

preventivních opatření je však ochrana zdraví a ţivota člověka, ţivotního prostředí a 

majetku. Aby tato ochrana byla skutečně efektivní a účinná, musí celý proces 

identifikace rizik a předcházení účinkům jejich působení probíhat vţdy podle jasných 

pravidel a výsledek musí vést k moţnosti okamţité aplikace s cílem odstranění 

rizikových faktorů či omezení jejich působení na daném konkrétním pracovišti.  

 

Jak jiţ bylo napsáno výše, ţádný právní předpis nestanovuje v oblasti 

identifikace a hodnocení pracovních rizik alespoň základní parametry formy, obsahu či 
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systému zavedení zpracované dokumentace. Jakým způsobem má zaměstnavatel 

hodnotit rizika, pokud se nejedná o faktory měřitelné s moţností porovnání s danými 

zákonnými limity? Není uţ jen výraz „hodnotit rizika“ zavádějící?    

 

Na základě šetření autora, které proběhlo v cca 80 partnerských malých firmách 

i větších společnostech s počtem zaměstnanců do 1000 osob v letech 2008 aţ 2010, bylo 

registrováno, ţe činnosti v oblasti identifikace, hodnocení a prevence pracovních rizik 

jsou zajišťovány nedostatečně popřípadě vůbec. Z pozorovaných 85 firem bylo zjištěno: 

 24 firem: identifikace, hodnocení neprovedeno  

 52 firem: identifikace a hodnocení provedeno nepřehlednou tabulkovou 

formou s obsahem mnoţství dat, která se netýkala daného provozu, coţ vedlo 

k malé vyuţitelnosti v praxi      

 9 firem: identifikace, hodnocení provedeno kvalitní srozumitelnou formou 

Dá se předpokládat, ţe výše uvedený poměr se nebude o mnoho lišit, pokud by šetření 

proběhlo v celorepublikovém rozsahu.  

 

Vhodně navrţený koncept dokumentace rizik souvisí s úspěšností při prevenci 

před úrazy a nehodami na pracovišti. Pokud kaţdý zaměstnanec plně a rychle pochopí 

jak pracovat s informacemi vyplývajícími z dokumentace rizik vypracované pro dané 

pracoviště, budou veškerá preventivní opatření lépe a úspěšněji realizovatelná.  

 

 

3 DOKUMENTACE RIZIK 

 

Samotný proces vyhledávání (identifikace) rizik musí probíhat odborně, osobami 

s dostatečnou způsobilostí a dostatečnými zkušenostmi. Tento proces bude přiblíţen 

v dalších částech diplomové práce. Průběţná dokumentace samotné identifikace rizik 

tedy nemusí být srozumitelná všem, ale konečný výsledek – popis výchozích faktorů, 

rizikových stavů, závaţnosti moţných dopadů a preventivních opatření jiţ musí být 

dokonale přehledný a srozumitelný všem osobám, které budou přicházet s tímto 

dokumentem do styku. Musí být moţnost kaţdodenního průběţného pouţívání 

dokumentu bez nutnosti dodatečného „překladu“ ze stany vedoucího zaměstnance popř. 

odborně způsobilé osoby v oblasti prevence rizik. Kaţdá dokumentace pracovních rizik 

by měla splňovat určité parametry. 
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3.1 Konkrétnost 

 

Rizikové faktory jsou vyhledávány vţdy pro určitý konkrétní úsek pracoviště, 

technologie popř. pracovní činnosti. Pokud je to důleţitý faktor, musí být zohledněno, 

jaké skupiny osob budou v posuzovaném procesu přítomny – skladba skupin dle 

pohlaví, dosaţeného vzdělání či odborné způsobilosti, poţadované zdravotní 

způsobilosti apod. Musí být posuzovány konkrétní reálné situace, které opravdu na 

daném úseku probíhají – nemá smysl posuzovat rizikovost např. obsluhy motorové pily, 

pokud nebude zohledněn prostor, na kterém bude pracovní činnost probíhat. Jiná rizika 

se projeví při práci na rovném zpevněném prostoru uzavřeném před vstupem 

nepovolaných osob a jiná rizika budou registrována v případě úpravy zeleně na 

obecních plochách ve volném prostranství obydlených území.  

 

3.2 Přehlednost 

 

Informace musí být v dokumentaci podány srozumitelně, jednotlivá témata 

dostatečně rozlišena. Je vhodné pouţít výrazné barevné rozlišení dle typů informací. 

Vše je potřeba doplnit grafickými prvky – piktogramy, fotografiemi pracoviště, zařízení 

atd. Dokumentace pro konkrétní pracoviště musí být zpracována v rozsahu, který 

umoţní zaměstnanci velmi rychlé seznámení a pochopení dané problematiky. Pokud je 

pracoviště či pracovní úkon komplexnější a vypracovaná dokumentace je obsáhlejší, 

můţe být doplněna tzv. kartami rizik, které jsou umístěny na jednotlivé úseky 

pracoviště a zjednodušenou formou upozorňují na nejpodstatnější rizikové faktory a 

pokyny k provádění preventivních opatření. Karty dále mohou odkazovat na umístění 

dokumentace na daném pracovišti.      

 

3.3 Pouţitelnost 

 

Pokyny vyplývající z dokumentace musí vycházet z reálných moţností osob, 

kterým jsou určené. Není moţné vyţadovat v rámci preventivního opatření, aby obsluha 

zařízení okamţitě přerušila činnost nouzovým vypínačem v případě poruchy nebo 

nebezpečí a pracoviště mít vybaveno zařízením, které nemá nouzový vypínač.  
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3.4 Aktuálnost 

 

V dokumentaci je nutno uvést poţadavek na provádění aktualizace. Nejedná se 

pouze o uvedení časové periody. Je potřeba jasně a konkrétně stanovit mimo časové 

periody také další podmínky pro provedení aktualizace, jako jsou změny technologií, 

pracovních postupů, pracovních stanovišť, poţadavků na způsobilost zaměstnanců. 

Součástí dokumentace je stanovení zodpovědné osoby, která bude zajišťovat proces 

aktualizace. Mimo toto opatření je vhodné zavést ještě jeden nezávislý mechanismus 

kontroly aktuálnosti dokumentace, např. pravidelnými vnitřními audity zaměřenými na 

chování zaměstnanců na pracovištích a následném posouzení míry dodrţování pokynů 

vyplývajících z dokumentace rizik.        

 

 

3.5 Viditelnost 

 

Podstatnou roli při zavádění preventivních opatření, hraje intenzita a četnost 

styku zaměstnanců s poţadovanými informacemi. Dokumentaci, popř. její 

zjednodušenou formu (karty rizik) je vhodné umístit do zorného úhlu zaměstnance. Do 

takové vzdálenosti od stanoviště zaměstnance, aby bylo moţné lehce rozpoznat, o jaký 

typ informací se jedná a na takové místo, aby nedocházelo k záměně (splynutí) 

s ostatními dokumenty. Zaměstnanec by měl vţdy při příchodu na své pracoviště 

zaregistrovat dokumentaci rizik resp. informace či pokyny vycházející z dokumentace 

rizik. Vhodné je zavést jednotný systém barevného rozlišení dokumentace na všech 

pracovištích společnosti.    

 

 

3.6 Vymahatelnost 

 

Posledním kritériem pro úspěšné zavedení preventivních opatření proti působení 

identifikovaných pracovních rizik je vymahatelnost dodrţování navrţených poţadavků 

ze strany zaměstnanců. Zavedením vhodného organizačního systému odměn a sankcí 

lze sníţit nekázeň v oblasti prevence rizik na minimum. Veškeré pokyny k prevenci 

rizik jsou konkrétní, jsou stanoveny zodpovědnosti jednotlivých osob, od řadových 

zaměstnanců aţ po vedení společnosti. Jsou stanoveny přesné pokyny pro provádění 

kontrolní činnosti včetně termínů. Nejdůleţitější je ovšem stanovení postupů pro případ 
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zjištění porušení dodrţování zavedených povinností. Kaţdé interní šetření v případě 

registrování porušení povinností je poté vedeno takovým způsobem, aby s výsledky 

včetně způsobu zavedení nápravných opatření byli seznámeni také všichni ostatní 

zaměstnanci. Tento způsob zajistí, ţe informace a opatření týkající se ochrany zdraví při 

práci budou nedílnou součástí kaţdého pracovního dne zaměstnance. Je uţ na zváţení 

zaměstnavatele, zda tyto informace budou součástí dokumentace rizik či budou 

v samostatném dokumentu.          

 

   

4 METODY PRO VYPRACOVÁNÍ RIZIK A DOPADY 

PŘI  JEJICH POUŢÍVÁNÍ  

 

Výslednou podobu dokumentace také výrazně ovlivní postupy (metody), které 

se pouţijí při vyhledání (identifikaci) a hodnocení rizik [17]. Existuje mnoho metod pro 

identifikaci a hodnocení rizik. Je jen na zpracovateli, jakou metodu popř. kombinaci 

více metod se rozhodne pouţít. V této práci se nebudeme podrobněji věnovat výčtu a 

dělení jednotlivých metod. Přiblíţíme pouze metody, které dále vyuţijeme při vytváření 

dokumentace podle zde navrţeného metodického postupu. 

 

4.1 Kontrolní seznamy 

 

Je vytvořen seznam poţadavků pro dané pracoviště, nástroj, zařízení či obsluhu 

takovou formou, aby bylo moţné k jednotlivým poloţkám přiřadit hodnotu ANO / NE 

či SHODA / NESHODA, viz obr. (4-1). Poloţky jsou sestaveny s ohledem na 

bezpečnostní limity a poţadavky vyplývajícími z právních předpisů, norem a návodů 

výrobců. Tato metoda umoţňuje okamţité odhalení pochybení na pracovišti a je vhodná 

pro úvodní analýzu základních parametrů pracoviště. Neumoţňuje však efektivně 

pracovat s moţnými kombinacemi různých situací, které by mohly na pracovišti nastat. 

Nelze tedy dostatečně vyhledat nebezpečí, která mohou vznikat v souvislosti s různými 

scénáři chování osob či techniky.    
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Obr. (4-1) příklad kontrolního seznamu 

 

4.2 Analýza moţností poruch a jejich následků (FMEA) 

 

Metodou FMEA (Failure Modes and Effect Analysis) je moţné nasimulovat 

různé typy selhání a jejich kombinací a stanovit moţné důsledky těchto selhání. 

Graficky lze analýzu metodou FMEA zpracovat ve formě víceúrovňových tabulek (obr. 

(4-2)), vývojových diagramů či textových polí. Tato metoda jiţ také umoţňuje zahrnout 

četnost moţných událostí a rozdělení moţných dopadů dle závaţnosti. Nevýhodou je 

značná závislost výsledků na stanovení vstupních dat samotným zpracovatelem. 

Vychází se do značné míry z předpokladů, jaká situace můţe nastat, s jakou četností a 

jakými důsledky. Tyto informace musí doplnit zpracovatel. Celý výsledek analýzy 

můţe být značně ovlivněn případnou nedostatečnou způsobilostí zpracovatele. Je moţné 

vycházet z událostí, které jiţ nastaly, avšak tyto nikdy nepokryjí všechny moţné 

kombinace a důsledky. Pracujeme tedy s nepřesností. Tu lze sníţit několika cestami. 

V první řadě je to dostatečná zkušenost zpracovatele a součinnost s vhodně voleným 

týmem spolupracovníků. Vţdy by měl být při analýze přítomen mimo odborně 

způsobilé osoby v prevenci rizik také odborník na danou technologii nebo zařízení, 

dlouhodobě působící zaměstnanec – obsluha a například zaměstnanec údrţby daného 

pracoviště či zařízení. Dále je nanejvýš vhodné vycházet se záznamů událostí minulých 

– úrazy, havárie, nehody.  
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Obr. (4-2) příklad dokumentace metody FMEA 

 

Záznamy, které vznikají v průběhu analýzy metodou FMEA, mohou v případě 

posuzování sloţitějších celků dosahovat značných objemů, proto je potřeba vhodně tyto 

celky rozdělit na jednodušší komponenty. Také je vhodné věnovat pozornost 

skutečnosti, zda se v analýze nebudou objevovat bezvýznamné či duplicitní poloţky, 

které pouze sníţí přehlednost výsledků. Např. v případě, ţe bude pro obsluhu určitého 

zařízení nařízeno výrobcem pouţívání ochranného pracovního prostředku, není 

prvořadé analyzovat důsledky působení rizik, která by nastala při nedodrţování této 

povinnosti. Mnohem důleţitější je zkoumání, zda hrozí riziko porušování povinnosti 

uţívání předepsaných ochranných prostředků, za jakých okolností a jakým způsobem 

toto riziko odstranit. Analýzu metodou FMEA lze doplnit o parametry hodnocení 

výsledných dat. Jde o hodnocení dílčí, ze kterého bude čerpáno při konečném 

zhodnocení identifikovaných rizik.           

 

      

5 HODNOCENÍ RIZIK 

 

Vyhodnocení rizik je důleţitá část dokumentace, ovšem také je to část 

nejdiskutovanější. Je vůbec moţné vyhodnotit riziko, přiřadit riziku nějakou hodnotu? 

Často se vyuţívá výpočtů vycházejících z kombinace pravděpodobnosti výskytu 

rizikové situace, závaţnosti moţných dopadů a četnosti výskytu osob v dosahu 

působení rizikového faktoru. Některé výsledky však mohou být velice zavádějící (viz 

příklad).  
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Příklad (5-1) 

Zaměstnanec je trvale na pracovišti se zvýšenou hladinou hluku nad limitní hodnotu a 

musí se chránit pomocí přidělených ochranných pracovních prostředků (mušlové 

chrániče sluchu). Je velmi pravděpodobné, že si chrániče nebude nasazovat svědomitě a 

může dojít k vystavení účinkům hluku a následnému poškození sluchu. Hodnocení 

provedeme dle nejpoužívanějšího modelu: Míra rizika (R) = Pravděpodobnost (P) x 

Následek (N) x Expozice (E) 

P- Pravděpodobnost vzniku a existence rizika:                    N - Pravděpodobnost následků - závaţnost  

1. Nahodilá                                                                             

2. Málo pravděpodobná 

3. Pravděpodobná 

4. Velmi pravděpodobná 

5. Trvalá 

1. Poranění bez pracovní neschopnosti 

2. Absenční úraz (s pracovní neschopností) 

3. Váţnější úraz vyţadující hospitalizaci 

4. Těţký úraz a úraz (nemoc) s trvalými 

následky 

5. Smrtelný úraz 

 

E - Expozice  R - Míra rizika  

1. max. 30 minut jednorázově  

2. do 2 hodin 

3. 2 – 4 hodiny 

4. 4 – 6 hodin   

5. Celá směna 

 

0 – 10      Přijatelné riziko 

11 – 50    Mírné riziko 

51 – 125  Neţádoucí, nepřijatelné riziko   

 

Dle výše uvedeného popisu tedy zapíšeme: 

    Pravděpodobnost vzniku rizika poškození zdraví 4 

    Závažnost důsledků působení rizika 4 

    Míra expozice rizikovým faktorům 5 

    Výsledná míra rizika 80 

 

Jiný zaměstnanec – obsluha manipulačního vozíku. Ve vozíku, který má jen ochranný 

rám a sedadlo opatřené bezpečnostním pásem tráví průměrně polovinu směny. Je málo 

pravděpodobné, že při neopatrné jízdě a nepoužití bezpečnostního pásu může dojít 

k převrácení vozíku, vypadnutí obsluhy z kabiny a přiražení vozíkem. Důsledkem může 

být smrt či úraz s trvalými následky. 

Pravděpodobnost vzniku rizika 2 

Závažnost důsledků 5 

Míra expozice 3 

Výsledná míra 30 

Je tedy riziko možné smrti zaměstnance zanedbatelné oproti riziku možného poškození 

sluchu jiného zaměstnance?  
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K hodnocení míry závaţnosti rizika je nutno přistupovat komplexně a logicky 

oddělovat poloţky, které nelze srovnávat na jedné úrovni. Uţ jen stanovení moţných 

dopadů je pouze orientační odhad.  

 

Pokud někdo pracuje s ostrým nástrojem, důsledkem rizika pocházejícího 

z povahy nástroje je moţné pořezání, ale je to vše? Jak můţe dopadnout pořezání? Lze 

navrhnout mnoho situací, při kterých i nechtěné pořezání můţe skončit smrtí 

(osamocené pracoviště - proříznutí tepny – šok – vykrvácení). Budeme tedy 90% 

moţných poranění hodnotit jako zranění s moţností smrtí? V tom případě je hodnocení 

rizik bezpředmětné. 

 

Hodnocení rizik vyskytující se ve většině firem uvádí konečné hodnoty jako 

např. rizika zanedbatelné, rizika váţné a rizika nepřijatelné. Pokud je tedy některé riziko 

zanedbatelné, je to vůbec riziko a je důvod se jím zabývat?    

 

 

6 VÝSTUPNÍ FORMA HODNOCENÍ RIZK 

Z dokumentace hodnocení rizik musí vyplynout, ţe rizikové faktory, které lze 

bez větších obtíţí odstranit, je nutno odstranit bezodkladně. Rizikové faktory, které 

odstranit nelze, musí být poté pečlivě prověřeny a jejich působení sníţeno na minimum. 

Vše musí být jednoznačně a srozumitelně zpracováno tak, aby i laik ihned dokázal 

reagovat a porozumět informacím, které jsou prezentovány. 

  

Rozdělit identifikovaná rizika do několika skupin s číselnými hodnotami nemá 

ţádný význam, pokud na základě takového rozdělení nebudou uvedeny konkrétní 

poţadavky vyplývající právě ze začlenění faktorů do jednotlivých skupin.  

 

Pokud zaměstnavatel obdrţí dokumentaci rizik s konečným vyhodnocením 

identifikovaných faktorů charakterizovaným třemi skupinami (přijatelné riziko, mírné 

riziko, nepřijatelné riziko), nastává v praxi běţná situace. Zaměstnavatel bude všechny 

body zařazené do skupiny přijatelných rizik ignorovat, faktorům ve skupině mírného 

rizika nebude věnovat podstatnější pozornost a pouze faktory označené jako 

nepřijatelné riziko bude vnímat jako reálné nebezpečí. Taková forma identifikace rizik 

má poté pouze třetinovou účinnost. 
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Jednotlivé identifikované rizikové faktory, jejich zdroje a situace, za kterých 

můţe dojít k poškození zdraví je potřeba popsat konkrétně pro dané pracoviště. Vţdy je 

nutno uvést způsob ochrany proti působení či vzniku faktoru. V rámci tzv. hodnocení je 

vhodné přiřadit informaci o závaţnosti moţných dopadů, tak aby zaměstnanci byli 

řádně informování a sami motivování k dodrţování pokynů vyplývajících z návrhů 

opatření k ochraně před nalezenými riziky.    

 

 

7 OPATŘENÍ PROTI PŮSOBENÍ RIZIKOVÝCH 

FAKTORŮ 

 

Výsledkem zpracování rizik musí být realizovatelný návrh pro odstranění či 

omezení všech identifikovaných rizikových faktorů na minimum, tedy pod hranici 

moţného ohroţení zdraví. V souvislosti s návrhem opatření musí být v dokumentaci 

uveden termín kontroly účinnosti realizovaných opatření a osoby zodpovědné za 

provedení navrţených opatření.  

 

Opatření k odstranění rizikových faktorů či omezení jejich působení lze rozdělit 

do tří základních skupin. 

 

7.1 Primární ochrana – opatření technologická     

 

Technologická opatření slouţí k úplnému odstranění rizikových faktorů. Jde o 

nejúčinnější formu prevence rizik. Bohuţel jde mnohdy o formu nejnákladnější a 

nastávají situace, kdy z ekonomického hlediska je realizace technologického opatření 

pro provozovatele neúnosná. Jde například o náhradu technologie, která je riziková za 

technologii modernější, kvalitnější, bez rizika nepříznivého působení na lidský 

organizmus.  

 

Příklad (7.1-1) 

Společnost zabývající se výrobou a zpracováním skla provozuje kalicí linku, 

která při kalení skleněných tabulí o tloušťce pod 4mm emituje ve fázi chlazení hluk o 

frekvencích od 400Hz do 30 000 Hz o intenzitě vyšší než 110dB. Hluk je způsoben 

nevhodným technickým řešením a stářím linky. Linka je však harmonizována pro provoz 
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v Evropské unii a lze ji tedy legálně provozovat. Emitovaný hluk je vysoce rizikový pro 

trvalou obsluhu linky. Provozovatel není tedy povinen technologii měnit či upravovat, 

ale z hlediska potlačení rizika poškození zdraví svých zaměstnanců je nanejvýš vhodné 

pokusit se o provedení změn, které by vedly k eliminaci nadlimitního hluku. 

Technologickým řešením je v tomto případě náhrada stávající linky za linku modernější, 

jejíž emise hluku jsou minimální. Takováto technologie je k dispozici. Provozovatel 

výměnou technologie dokonale eliminoval rizikový faktor hluku na daném pracovišti. 

 

 

Technologická opatření lze realizovat také formou změny návaznosti 

jednotlivých výrobních či zpracovatelských celků.  

 

Příklad (7.1-2) 

Zmíněná společnost na výrobu a zpracování skla. Zpracované skleněné tabule 

vystupující z kalicí linky jsou ručně čištěny zaměstnanci. Po očištění jsou tabule vloženy 

do zařízení, které ofrézuje ostré hrany a v případě požadavku upraví tabuli na 

požadovaný rozměr. Při ručním čištění tabulí vzniká riziko pořezání o ostré hrany. 

Z technologického hlediska je možné výstup z kalicí linky propojit dopravníkem rovnou 

do formátovacího zařízení, které ošetří ostré hrany a až poté je možno sklo očistit. 

Zaměstnanci po takovéto úpravě nejsou vystaveni riziku pořezání, poněvadž rizikový 

faktor (ostré hrany) byl eliminován ještě před stykem se zaměstnanci.      

 

Další moţností technologického opatření je přemístění zařízení nebo jejich 

komponent tak aby emitované rizikové faktory nabyly v dosahu osob. 

 

Příklad (7.1-3) 

Společnost pracující se stlačeným vzduchem má ve své hale umístěnou 

kompresorovou stanici, která emituje nadlimitní hluk s dosahem na nejbližší trvalé 

pozice zaměstnanců. Přemístěním agregátů kompresorů vně haly do vystaveného 

přístřešku je docíleno odstranění rizikového faktoru hluku z dosahu pracovních míst 

zaměstnanců.   

 

Při navrhování technologických opatření vychází zpracovatelský tým 

z moţností, které jsou pro posuzované pracoviště či zařízení dostupné. Pokud má být 

součástí dokumentace rizik technologické opatření spočívající ve výměně zařízení, musí 
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být navrţen konkrétní typ nové technologie (zařízení) a pokud moţno ve více 

variantách – od více dodavatelů. V případě, ţe bude součástí navrţených opatření 

poţadavek na přemístění technologického celku, je potřeba navrhnout novou pozici 

celku a provést analýzu rizik spojených s provozováním přemístěného celku na této 

pozici.  

 

Návrhy k odstranění rizikových faktorů pomocí technologických opatření by 

měly tvořit při zpracovávání dokumentace rizik prioritní skupinu poţadavků s největší 

váhou.     

  

7.2 Sekundární ochrana – opatření technická     

 

Nelze-li zařízení či technologický celek obměnit, přestavět či přemístit, volí se 

tzv. technická opatření. Tento způsob ochrany spočívá v úpravě stávajícího zařízení či 

pracoviště popř. doplnění o nové prvky. Takto lze spolehlivě potlačit účinky rizikových 

faktorů. 

 

 Ne vţdy však můţeme zajistit úplnou eliminaci zdroje rizikových faktorů, proto 

je potřeba neustále věnovat těmto zdrojům pozornost. Navíc jde o doplnění pracoviště či 

zařízení o další prvky, které mohu také být zdrojem nových rizik, popř. mohou časem 

být opotřebeny a jejich účinek bude klesat. Technická opatření i přes výše uvedené 

nevýhody poskytují vysokou míru ochrany před působením rizikových faktorů. 

 

Navrţení technických opatření je mnohdy mnohem náročnější oproti 

technologickým opatřením, neboť je nutno kaţdý návrh hodnotit z mnoha směrů. 

Veškeré návrhy musí být konzultovány s odborníky zajišťujícími aktuální provoz 

zařízení či pracoviště a také se specialisty, kteří by případné návrhy realizovali. Ve 

sloţitějších případech můţe jít o dlouhodobý proces o několika úrovních realizace. Přes 

to jde ve většině případů o několikanásobně úspornější řešení ve srovnání s náklady na 

realizaci technologického opatření.      

 

Příklad (7.2-1) 

Vrátíme se k příkladu (7.1-1). Nyní budeme předpokládat, že výměna kalicí linky 

není realizovatelná. Navrhneme tedy technická opatření, která by vedla k potlačení 
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působení popř. ke snížení emise rizikových faktorů na únosnou mez. V našem případě 

jde o emisi hluku. Prvním krokem je přesná identifikace původce hluku. V případě linky 

jde o stlačený vzduch. Dále je nutno analyzovat všechny celky, které jsou zapojeny do 

procesu přivádění vzduchu na místo výkonu požadované činnosti – tedy sušení a 

chlazení skleněných tabulí. Vzduch je stlačován kompresory, které jsou umístěny mimo 

halu. Kompresory tedy nejsou zdrojem hluku pro stanoviště obsluhy. Dále je již stlačený 

vzduch přiváděn potrubím o čtvercovém průměru, které není nijak izolováno. Na 

potrubí nejsou namontovány žádné prvky tlumení vibrací. Zde je lokalizován první zdroj 

hluku. Potrubím je stlačený vzduch přiváděn do prostoru linky, kde pomocí trysek 

plošně působí na skleněné tabule. Tento proces emituje nejsilnější složku hluku ve 

vyšších frekvencích. Toto je druhý zdroj hluku. Prostor linky, kde dochází k chlazení a 

sušení má vyvedeny nekryté kontrolní otvory podél celé délky o výšce 600 mm a to po 

obou stranách linky. Přesto, že se nejedená o zvláštní zdroj hluku, můžeme tuto 

skutečnost považovat za třetí zdroj hluku resp. jeden z aspektů nadlimitní intenzity hluku 

emitovaného do prostoru obsluhy.   

 

Navržená technická opatření pro první zdroj hluku. 

Vyměnit stávající potrubí za potrubí o kruhovém průřezu, které bude na vnější 

straně akusticky izolováno. Místa ukotvení potrubí vybavit elastickými prvky pro lepší 

odizolování přenosu hluku na další konstrukční prvky. Potrubí vybavit pružnými 

tlumícími prvky v místech prostupů pevnými konstrukcemi a v místech ohybů s úhlem 

větším než 45°.         

 

Druhý zdroj hluku 

Tento zdroj je součástí funkční technologie procesu kalení a nelze do něj nijak 

zasahovat, poněvadž by došlo ke změně výsledných parametrů produktů. 

 

Třetí zdroj hluku 

Kontrolní otvory zakrýt vhodným průhledným materiálem, který účinně zamezí 

prostupu hluku vně linky. 

Navržená opatření jsou poté konzultována s dodavatelem kalicí linky, pokud je 

to možné. Pokud dodavatel již neexistuje, popř. není možné jej kontaktovat, je potřeba 

po provedení opatření důkladně prověřit možné nežádoucí účinky opatření na proces 

zpracování skla. 
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Po realizaci navržených opatření je provedeno měření intenzity hluku 

s uspokojivým výsledkem. Byla tedy úspěšně omezena intenzita emitovaného rizikového 

faktoru pod limitní hodnotu.  

 

7.3 Terciální ochrana – organizační opatření        

 

Pokud nelze rizikové faktory odstranit či potlačit jejich působení předchozími 

dvěma způsoby, zbývá poslední moţnost – organizační opatření. Tato forma ochrany je 

mezi mnoha zaměstnavateli nejoblíbenější, neboť s sebou nese minimální finanční 

náklady oproti opatření technologickým či technickým. Z hlediska míry ochrany je to 

ale forma nejméně spolehlivá, poněvadţ zde významnou roli hraje lidský faktor a ten je 

obecně jedním z hlavních původů vzniku rizikových situací.  

 

Cílem organizačních opatření je stanovit zaměstnancům pracovní reţim, při 

kterém nebudou vystaveni rizikovým faktorům v míře vedoucí k poškození zdraví. Jde 

o navrţení účinných ochranných osobních pracovních prostředků (OOPP) a pokynů 

k pouţívání těchto prostředků.  

 

Organizační opatření také stanoví např. maximální přípustné doby pobytů na 

určitých stanovištích pracoviště popř. maximální doby provádění určitých pracovních 

úkonů. Součástí organizačních opatření je také poučení příslušných vedoucích 

zaměstnanců o jejich povinnosti zajišťovat realizaci těchto opatření a jejich 

zodpovědnosti za dodrţování vyplývajících zásad organizačních opatření ze strany 

zaměstnanců.  

 

Zaměstnavatel navíc v případě, ţe provozuje pracoviště s nadlimitní hodnotou 

rizikového faktoru je povinen dle příslušného právního předpisu [12], tuto skutečnost 

ohlásit příslušné instituci (okresní hygienická stanice) ve formě tzv. kategorizace prací 

zpracované dle příslušné vyhlášky [13]. Na základě tohoto ohlášení je určena 

zaměstnavateli povinnost zajišťovat ve stanovených periodách preventivní lékařské 

prohlídky s poţadavkem na konkrétní speciální vyšetření zaměstnanců. Zaměstnavatel 

je také vyzván k opakovanému měření rizikových faktorů na pracovišti v určené lhůtě.  
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Příklad (7.3-1) 

Provozovatel zmíněné kalicí linky není ochoten investovat do změny ani úpravy 

technologie. Rizikový faktor - nadlimitní hluk – zůstává neomezen. Jedinou možnou 

ochranou obsluhy je používání OOPP. Zaměstnavatel zajistí pro obsluhu linky vhodnou 

ochranu sluchu a poučí zaměstnance o povinnosti používat tuto ochranu vždy při pobytu 

na vyjmenovaných rizikových stanovištích. Zaměstnanci jsou dále poučeni o povinnosti 

kontrolovat stav přidělených OOPP a v případě poškození či snížené míry funkčnosti 

ochranných prostředků, bezodkladně prostředky vyměnit na stanoveném místě. Přímý 

nadřízený těchto zaměstnanců je dále poučen o povinnosti kontroly dodržování 

používání přidělených ochranných prostředků na svém pracovišti.  

 

Nevýhodou organizačních opatření je také závislost účinnosti ochrany na volbě 

typu, kvalitě a způsobu pouţívání OOPP. Zaměstnanci poté častěji přidělené OOPP 

odkládají z důvodu dodatečných závad, které se mohou v souvislosti s pouţíváním 

prostředků vyskytnout.  

 

Příklad (7.3-2) 

Pro práci tiskaře skel jsou přidělené ochranné brýle pro riziko zasažení očí 

barvou s dráždivými účinky. Přidělené brýle však nemají rovnoměrný průhled a 

způsobují deformaci pozorovaného obrazu. Okraje brýlí zvětšují a zakřivují obraz. 

Zaměstnanec není schopen správně kontrolovat detaily tisku. Brýle tedy při kontrole 

musí odložit.  

Operace kontroly a následné nanášení barvy probíhají v neustálé repetici a 

zaměstnanec často brýle sundává a opět nasazuje. Po čase již zaměstnanec brýle vůbec 

nepoužívá, poněvadž časté nasazování bylo na obtíž a vzniká vysoké riziko poškození 

zraku při zásahu barvou.  

 

 

8 NEJPOUŢÍVANĚJŠÍ FORMA DOKUMENTACE 

RIZIK - TABULKY 

 

V současné době se nejčastěji můţeme setkat s dokumentaci rizik zpracovanou 

ve formě tabulek, viz příloha č. 2. Tato forma zpracování bývá velmi objemná. Mnoho 

uváděných informací je duplicitních popř. nepouţitelných. Také zde bývají uváděny 
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informace pouze obecného charakteru bez návaznosti na konkrétní pracoviště, kde 

pracovní činnosti probíhají. Pokud jiţ takováto forma dokumentace je na pracovišti 

pouţitá, mnohdy se můţeme setkat se skutečností, kdy ţádný zaměstnanec ani netuší, co 

je jejím obsahem, coţ je způsobeno nepřehledností a nesrozumitelností dokumentace. 

Často nastává situace, kdy ani vedoucí zaměstnanci a zaměstnavatel neznají informace 

vyplývající z dokumentace rizik pro jejich svěřená pracoviště. V naprosté většině 

případů probíhá zpracování rizik a tvorba dokumentace formou prostého kopírování jiţ 

připravených poloţek tabulek. Jsou případy, kdy si firmy podobného zaměření pouze 

předají nebo prodají dokumentaci, jejíţ původ ani nelze vystopovat.  

 

Dokumentace formou tabulek je často pouţívána díky minimálním nárokům na 

odborné znalosti zpracovatele a relativně krátké době nutné k vypracování, coţ je dáno 

existencí připravených předloh vydávaných např. ve formě publikací [14]. 

Zaměstnavatel má rychle a levně splněnou zákonnou povinnost. Dokud nedojde 

k závaţnějšímu poškození zdraví zaměstnance, není pro některé zaměstnavatele vůbec 

podstatná funkčnost celé dokumentace. 

 

Aby bylo moţno ověřit přínos metodického postupu navrţeného v této 

diplomové práci, provedli jsme testování na skutečném pracovišti. Shodou okolností, 

před zavedením dokumentace zpracované dle navrţeného metodického postupu byla na 

testovaném pracovišti vedena dokumentace právě ve formě podrobných tabulek. Celý 

průběh praktického testování přiblíţíme v dalších částech práce.    

 

 

9 DOKUMENTACE SROZUMITELNĚ – METODICKÝ 

POSTUP 

 

Nyní popíšeme v jednotlivých krocích postup zpracování rizik na pracovišti a 

vytvoření dokumentace efektivní formou zaručující vysokou uţitnou úroveň a 

maximální moţnou ochranu osob na pracovišti. 
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9.1 Zpracovatel a jeho tým 

 

Osoba zajišťující vyhledání rizik, vypracování návrhů k omezení působení 

těchto rizik popř. návrhů k odstranění zdrojů rizik a vyhotovení kompletní dokumentace 

rizik musí splňovat několik základních kritérií. Tato kritéria můţeme rozdělit do dvou 

skupin. 

 

9.1.1 Zákonné poţadavky na odbornou způsobilost  

 

Z poţadavků zákona [9], vyplývá pro zpracovatele povinnost být odborně 

způsobilý k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci. Tato způsobilost je ověřena příslušnou zkouškou a následným vydáním 

osvědčení. Pro uchazeče o získání osvědčení platí také poţadavek na minimální 

vzdělání a odbornou praxi v oblasti – minimálně střední vzděláni s maturitou, odborná 

praxe v délce 3 let. Délka odborné praxe je sníţena na 2 roky pro uchazeče s vyšším 

odborným vzděláním a na 1 rok pro absolventy vysokých škol v bakalářském či 

magisterském programu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Odbornou 

praxí se rozumí doba činnosti vykonávaná v oboru, ve kterém fyzická osoba bude 

zajišťovat úkoly v prevenci rizik nebo činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci. 

 

V rámci zákonných poţadavků však naráţíme na jeden problém. Zaměstnavatelé 

zaměstnávající nejvýše 25 osob, mohou úkoly v prevenci rizik zajišťovat sami, mají-li 

k tomu potřebné znalosti. Zákon dále jiţ nespecifikuje, co jsou to potřebné znalosti. Tito 

zaměstnavatelé mohou tedy prevenci rizik provádět naprosto dle svého uváţení a stačí 

jim k tomu pouze jakýsi doklad o potřebných znalostech, coţ můţe být např. záznam o 

školení vedoucích zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a ochrany při práci. Je pravda, ţe 

plnou zodpovědnost za ochranu zdraví zaměstnanců na pracovišti včetně správného 

provádění úkolů v prevenci rizik nese zaměstnavatel resp. provozovatel daného 

pracoviště.  

 

Tomu však zaměstnavatelé nepřisuzují zásadnější význam, dokud nedojde 

k situaci s nepříznivými důsledky na zdraví zaměstnanců popř. jiných osob na 

pracovišti. Pokud k takové situaci dojde výlučně pochybením na straně zaměstnavatele 
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např. nedostatečným plněním povinností v oblasti prevence rizik, nese plnou 

zodpovědnost a případné šetření jej označí jako viníka. Dalo by se tedy říci, ţe 

spravedlnosti bylo učiněno zadost. Není však podstatou provádění úkolů v prevenci 

rizik, činit taková opatření, aby k situacím s nebezpečím ohroţení zdraví osob vůbec 

nedocházelo? Proto vţdy by měly být tyto činnosti zajišťovány odborně způsobilou 

osobou, ve specifických případech alespoň na pozici konzultanta.   

 

9.1.2 Kvalitativní poţadavky 

 

Sloţením příslušné zkoušky můţe fyzická osoba zahájit činnosti v oblasti 

prevence rizik. Z praktického hlediska je však nanejvýše vhodné splňovat i některá další 

kritéria. 

 

Zpracovatel – bezpečnostní technik 

 

První podmínkou pro zpracovatele je jeho odborná způsobilost v oblasti 

prevence rizik. Splnění pouze této podmínky však nezaručuje úspěšnost při vyhledávání 

rizik a tvorbě návrhů k jejich odstranění či omezení jejich působení. Nedílnou součástí 

teoretických znalostí jsou praktické zkušenosti. Pokud například vznikne poţadavek 

identifikovat a potlačit rizika spojená s obsluhou motorové pily, vţdy je lepší výchozí 

pozice pro zpracovatele, který určitou dobu působil či působí u firmy, kde je tato 

činnost vykonávána. Výhodnější pozici má také zpracovatel, který tuto činnost sám 

vykonával.  

 

Při posuzování pracoviště či pracovní operace musí být zpracovatel schopen 

vnímat širokou škálu podnětů – prostorové uspořádání, mikroklimatické podmínky, 

ergonomické řešení stanoviště, pouţívané stroje a zařízení, pouţívané látky a přípravky 

atd. Na míře případných rizik mívá podíl několik podnětů najednou. Zpracovatel musí 

být schopen porozumět vzájemným interakcím jednotlivých podnětů, coţ vede 

k zdárnému odkrytí i těţce identifikovatelných rizikových faktorů.      

 

Zpracovatel – technický odborník 

Kaţdá pracovní operace se skládá z jednotlivých úkonů. Kaţdé zařízení či stroj 

pracuje na určitém principu a obsahuje různé mnoţství celků, které mohou ovlivnit 

výsledné působení na obsluhu popř. ostatní osoby v dosahu stroje.  
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Pro kvalitní a úplné posouzení moţných rizik dané operace či daného zařízení je 

potřeba dokonale znát tyto jednotlivé dílčí části a správně pochopit princip prováděných 

pracovních činností strojů, zařízení a osob.  

 

Zpracovatel musí být dokonale seznámen s pracovištěm, stroji, pracovními 

operacemi a chápat souvislosti. Musí znát moţné poruchové stavy a jejich důsledky. 

V případě, ţe je to moţné, měl by zpracovatel sám vyzkoušet provést dané pracovní 

operace. Tímto způsobem dojde k dokonalému seznámení s problematikou a také lze 

navrhnout účinnější ochranná opatření, která jsou dobře realizovatelná.  

 

Příklad (9.1.2-1) 

Je požadavek na posouzení rizik spojených s vrtáním akumulátorovou vrtačkou. 

Osoba posuzující rizika (zpracovatel) vyhodnotí obecná rizika spojená s tímto 

nástrojem a v rámci preventivních opatření navrhne povinnost používat při práci 

ochranné brýle a rukavice. Součástí každé montážní operace je však vrtání otvorů do 

nádrží pohonných hmot za účelem umístění čidel (obr. (9.1.2-1)). Tato skutečnost vede 

k riziku nadýchání nebezpečných výparů a také riziku iniciace a výbuchu hořlavých par 

přítomných uvnitř nádrží což znamená ohrožení zdraví s možností smrtelného zranění. 

Vinou nedostatečného seznámení s pracovními podmínkami, zpracovatel opomenul 

významný zdroj rizika poškození zdraví osob.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Obr. (9.1.2-1) příprava nádrže PHM před vrtáním 

 

V přímé souvislosti s prováděním pracovních operací je prostředí, ve kterém tyto 

činnosti probíhají. Je nezbytně nutné, znát veškeré atributy pracovního prostředí a umět 

tyto informace správně zpracovat v souvislostech s posuzovanými pracovními 

operacemi.   
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Příklad (9.1.2-2) 

Montážní stůl technika je umístěn na hale, ve které je automaticky udržována 

teplota pomocí vzduchotechniky. Měřením bylo prokázáno, že mikroklimatické 

podmínky na hale (tedy i teplota vzduchu) vyhovují požadavkům příslušného právního 

předpisu. V zájmu kvalitního posouzení případných rizik, zpracovatel sám provedl 

několik pracovních operací pod vedením způsobilého zaměstnance.  Při této příležitosti 

dospěl k zjištění, že vývody vzduchotechniky umístěné pod stropem haly směřují přímo 

na dané pracoviště a při sepnutí dochází k silnému proudění vzduchu přímo na 

zaměstnance pracujícího na tomto pracovišti. To by mohlo vést k poškození zdraví či 

zhoršení zdravotního stavu zaměstnance.  Bylo také provedeno lokální měření 

mikroklimatických podmínek a zjištěno, že na tomto konkrétním pracovišti byly v době 

proudění vzduchu překročeny povolené limity. Zpracovatel poté navrhl vhodné opatření 

k nápravě stavu.   

 

Zpracovatel - právník  

Problematiku prevence před účinky rizikových faktorů na pracovišti řeší 

mnoţství právních a tzv. ostatních předpisů (zákony, vyhlášky, nařízení vlády, 

technické normy). Zpracovatel se musí umět dobře orientovat v pracovně právním 

prostředí, mít dostatečné povědomí o platných předpisech a jejich obsahu. Zpracovatel 

musí umět s předpisy efektivně pracovat a mít dostatečný přehled v celé oblasti 

pracovního práva, aby nedocházelo k opomenutí některých poţadavků. Mnoţství 

pokynů vyplývajících z právních předpisů ČR jsou podány způsobem, kterému nelze 

dostatečně porozumět bez alespoň základních právních znalostí. Zpracovatel musí být 

schopen tyto poţadavky správně vyloţit a zapracovat do případné dokumentace, kterou 

vytváří způsobem, který bude srozumitelný a jednoznačný pro všechny uţivatele 

dokumentace. 

 

Zpracovatel – psycholog 

Při posuzování rizik spojených s lidskou činností, je nutno brát zřetel na jeden ze 

základních zdrojů rizikových situací, a to je psychický stav člověka. Nejedná se však o 

posouzení duševního zdraví jedince – to přísluší pouze odborníkovi, tedy lékaři. 

V pracovním prostředí jde o rozpoznání stavů, které se v ţivotě běţně objevují, avšak 

v souvislosti s obsluhou zařízení či prováděním pracovních operací, by tyto stavy mohly 

být aktivátorem událostí vedoucích k poškození zdraví.  
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Mezi hlavní příčiny vzniku rizikových situací můţeme zařadit zvýšený stres 

(napětí) a na druhé straně je to apatie (ztráta zájmu). Zpracovatel musí umět zahrnout a 

správně posoudit moţný výskyt neţádoucího duševního stavu zaměstnance na daném 

pracovišti či u daného zařízení a vliv tohoto stavu na vznik rizikových faktorů. Pro 

stanovení účinných opatření k potlačení či minimalizaci rizik spojených se 

vznikem neţádoucích psychických stavů zaměstnanců je potřeba také odlišit 

dlouhodobé (chronické) a krátkodobé (akutní) výchylky psychické rovnováhy a umět 

správně lokalizovat jejich zdroje. 

  

Akutní výchylky 

Nečekané události od tragické ztráty v rodině zaměstnance aţ po vypjatou 

konfrontaci s kolegou zaměstnancem či nadřízeným vedou ke zvýšení stresu. Kaţdý 

jedinec se se stresem vyrovnává jinak a míra odolnosti vůči stresu je individuální. U 

někoho vyvolá nadměrný stres vysoký stupeň nervozity bez moţnosti soustředění na 

jakoukoliv činnost, u jiných můţe vést k cílenému upnutí pozornosti pouze na zdroj 

stresu a přerušení vnímání okolí. Vţdy vzniká nebezpečí poškození zdraví, pokud 

v takovém stavu zaměstnanec vykonává činnost, která jiţ svou podstatou můţe vést 

k ohroţení zdraví či ţivota. 

 

 Pokud prováděná pracovní operace vyţaduje určitou míru pozornosti, ať uţ 

z důvodu zajištění kvality výstupů nebo z důvodu ochrany zdraví, vţdy je to podpůrný 

prostředek pro vznik stresu. U zaměstnance vykonávajícího pracovní činnost jiţ pod 

vlivem stresu vyvolaného událostmi nesouvisejícími s prováděnou prací, je vysoká 

pravděpodobnost ztráty pozornosti či úmyslného porušení pravidel na pracovišti.  

Prevence v případě krátkodobých neţádoucích stavů má omezený rozsah. 

Spočívá ve většině případů pouze v nastavení systému odhalení, coţ bývá v kompetenci 

vedoucích zaměstnanců a provedení vhodného organizačního opatření (dočasná změna 

pracoviště, pracovní volno apod.)  

 

Chronické výchylky 

Dlouhodobé působení neţádoucích vlivů narušuje psychickou rovnováhu a můţe 

vést ke vzniku přetrvávajících stavů napětí se stejnými důsledky na pracovišti jako 

v případě akutních výchylek. Zdroje mohou být tak jako v předchozím případě 
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v soukromí i na pracovišti. Obecně zdrojům v soukromí nejsme schopni předcházet, 

avšak zdroje vyskytující se na pracovišti je moţné úspěšně potlačit či odstranit. 

 

Velký vliv na duševní rozpoloţení osob má uspořádání pracoviště, velikost 

prostoru, teplotní podmínky, barevné a světelné řešení. Pokud bude pracoviště stísněné, 

ostře osvětlené s převládající červenou barvou na stěnách a pracovní operace budou mít 

časový limit, lze předpokládat vysokou míru duševního napětí zaměstnanců. To se 

projeví ve vyšší úrazovosti na daném pracovišti. Sloţení pracovního kolektivu také 

významně ovlivňuje duševní „pohodu“ jednotlivých zaměstnanců. Pracovní skupina 

sloţená z osob stejného pohlaví je mnohdy rizikovější neţ skupina smíšená.  

 

Vhodným systémem prevence lze na pracovišti většinu zdrojů dlouhodobých 

výchylek duševní rovnováhy potlačit. Je moţné navrhnout změny uspořádání 

pracoviště, střídání pracovních operací či změny sloţení jednotlivých pracovních 

skupin. 

 

Zpracovatel - editor 

V průběhu všech fází posouzení rizik na pracovišti a vyhotovení dokumentace je 

nutno zpracovávat velké mnoţství informací z rozličných zdrojů. Obsah výsledných dat 

zanesených v dokumentaci je v určité míře závislý na způsobu, který byl pouţíván při 

průběţné editaci  - srovnávání, řazení, zaznamenávání všech informací týkajících se 

jednotlivých fází procesu.  Zpracovatel vychází jednak z naměřených hodnot, ale také i 

z informací pořízených vlastním pozorováním popř. získaných při pohovorech se 

zaměstnanci, dále bývají zpracovávány informace vyplývající ze záznamů (úrazy, 

nehody) apod.  

 

Vţdy je vhodné na začátku činnosti stanovit jednotný způsob zpracování dat, 

který zaručí sníţení vzniku průběţných chyb. Jde například o navrţení identifikačních 

atributů pro informace z jednotlivých zdrojů tak aby nedošlo k záměnám.  

 

Příklad (9.1.2-3) 

Na pracovišti zaměstnanci používají nebezpečný chemický přípravek k čištění 

součástek, které jsou poté přemístěny na montážní linku ke kompletaci. Zdroj rizika je 

zde chemický přípravek. Posouzení rizika a následné návrhy opatření k ochraně 
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zaměstnance je vhodné vést ve dvou rovinách. V prvé řadě je nutno stanovit měřením 

míru expozice zaměstnanců a dle výsledků zařadit pracovní činnost do kategorie dle 

přísl. předpisu. Poté je stanoveno opatření k ochraně zdraví zaměstnance. Ve druhém 

kroku je nutno vyhodnotit veškerá možná rizika spojená s používáním přípravku a 

stanovit opatření k ochraně před identifikovanými riziky. 

V tomto případě bylo měřením zjištěno, že koncentrace nebezpečných výparů 

přípravku v ovzduší měřená pro celosměnovou expozici zaměstnanců je zanedbatelná, 

proto je činnost zařazena do první kategorie a není nutno provádět žádná opatření 

k omezení expozice. Na základě pokynů vyplývajících z bezpečnostního listu přípravku 

však vyplývá, že při používání hrozí riziko podráždění očí, dýchacích cest a pokožky a 

v případě požití také trávicího traktu resp. existuje riziko otravy. Z těchto informací 

vyplyne povinnost používat při práci ochranu očí, dýchacích cest, zamezit styku 

s pokožkou a zamezit případnému požití. Je tedy nutno používat vhodné ochranné 

prostředky.          

 

Z uvedeného příkladu vyplývá, ţe mohou nastat situace, kdy jedna pracovní 

činnost můţe být (v podstatě musí být) posuzována dle různých kritérií a jednotlivé 

výsledky mohou být odlišné. Vţdy je vhodné oddělit informace týkající se jednotlivých 

hodnotících kritérií, aby nedocházelo k opomenutí či podcenění některých rizikových 

faktorů. 

 

Týmová práce 

Mnohdy nelze docílit, aby zpracovatel v jedné osobě zastřešil všechny výše 

uvedené okruhy. V takovém případě by měl být vytvořen tým osob sloţený z odborníků 

v jednotlivých výše popsaných oblastech.   

 

 

 

9.2 Určení cílů  

 

V průběhu analýzy se můţe stát, ţe zpracovatel zaregistruje nové skutečnosti, 

které mohou vykazovat známky vyšší priority a poté opustí původní linii jiţ započaté 

analýzy a začne se zabývat novým zjištěním. Výsledky poté bývají neúplné a chaotické. 

Před zahájením procesu vyhledávání a zpracování rizik by měl být stanoven 

jednoznačný cíl procesu resp. jednotlivé dílčí cíle. V případě identifikace takových 
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skutečností, které by mohly vést k provedení samostatného dílčího posouzení, je 

zaveden nový cíl. Původní analýza je poté dokončena v předem zvoleném rozsahu a 

následuje analýza týkající se nově zadaného cíle. 

 

Příklad (9.2-1) 

Při analýze pracovních rizik spojených s obsluhou linky je zjištěno, že jedním ze 

zdrojů rizik je chemická látka používána k ošetření komponentů vkládaných do linky. 

Chemická látka je však na pracoviště dodávána ředěná. V přilehlém prostoru je umístěn 

koncentrát, pokyny k ředění a nádoba, ve které ředění probíhá. Samotnou přípravu – 

ředění provádí zaměstnanci na pozici obsluhy linky v době střídání pozic. Po tomto 

zjištění je zaveden nový cíl – posouzení bezpečnosti při přípravě roztoku chemické látky 

používané k ošetření komponentů zpracovávaných v lince. Původní analýza dále 

pokračuje v rozsahu, který již byl určen. Následně je provedena analýza přípravy 

roztoku.          

 

9.3 Objekt identifikace rizik 

 

Jakmile zvolíme jednotlivé cíle, můţeme zahájit seznámení s objekty, jichţ se 

tyto cíle týkají. Můţe jít o jedinou pracovní operaci, můţe jít o celé pracoviště, obsluhu 

jednoho stroje či soustavy strojů, vše záleţí na zváţení zpracovatele. Seznámení by 

mělo být provedeno dostatečně důkladně. Doporučuje se vyuţít moţnosti audiovizuální 

techniky. Velmi účinnou pomocí je nafocení popř. videozáznam jednotlivých detailů 

pracoviště či fází pracovních operací. Vše lze dále podrobněji analyzovat 

mnohonásobně bez nutnosti pobytu na daném pracovišti. Díky záznamům se mnohdy 

podaří odhalit důleţité skutečnosti, které by jinak mohly zůstat ukryty. 

 

Příklad (9.3-1) 

Stanoviště sestavování kuličkových per – propisek. Zaměstnanec vkládá pružinky 

do těla propisky. Aby vkládání šlo lehce, je nutno operaci zahájit krouživým pohybem. 

Jakmile je okraj pružinky zasunut, stačí jen zbytek pružiny zatlačit. Operace je 

prováděna s mnohočetným opakováním. Na základě analýzy možných rizik byl stanoven 

požadavek na měření zátěže malých svalových skupin. Měřením bylo zjištěno, že při 

pracovní operaci je překročen limit četnosti opakování pohybu zápěstí a hrozí 

poškození zdraví zaměstnanců. V rámci měření byl pořízen záznam provádění dané 

operace u několika zaměstnanců. Podrobnějším prozkoumáním záznamu bylo zjištěno, 
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že prováděný pracovní postup je chybný a u všech zaměstnanců dochází ke zbytečnému 

navýšení počtu rotačního pohybu při zasunování pružinky. Zaměstnanci byli znovu 

seznámeni se správným pracovním postupem a po dostatečném nacvičení uvedeného 

postupu bylo provedeno nové měření, které prokázalo, že limity již nejsou překračovány 

a díky pětinásobnému snížení četnosti pohybů bylo výrazně sníženo riziko možného 

ohrožení zdraví.       

 

V souvislosti s prováděním úkolů v oblasti ochrany zdraví na pracovišti je dle 

zákona [1] nutno dodrţovat ustanovení právních přepisů (zákony, vyhlášky, nařízení 

vlády) a také tzv. ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

coţ je návod k obsluze zařízení, bezpečnostní pokyny výrobce zařízení – pokud nejsou 

součástí návodu, české technické normy týkající se bezpečnosti při obsluze a provozu 

daného zařízení a další. V případě posuzování rizik spojených s obsluhou nástroje, 

zařízení či strojního celku bude na místě zajistit veškerou dostupnou dokumentaci 

k zařízení včetně příslušných technických norem týkajících se bezpečnosti a ochrany 

zdraví při provozu a obsluze zařízení. Nejprve musí být zajištěno, aby provoz (obsluha) 

daného zařízení probíhal dle pokynů uvedených v těchto předpisech. Poté je moţné 

zahájit analýzu rizik.  

 

 

9.4 Identifikace rizik 

 

Jak bylo uvedeno výše, budeme při analýze pouţívat dvě metody – kontrolní 

seznam a metodu FMEA.  

 

9.4.1 Fáze 1 

 

Pro posouzení, zdali jsou dodrţovány poţadavky vyplývající z právních a 

ostatních předpisů, je pouţita metoda kontrolních seznamů. Na veškeré poloţky je 

moţno odpovědět ANO či NE popř. SHODA či NESHODA. Seznamy lze doplnit o 

další poloţky, jako např. LZE ŘEŠIT?, TERMÍN NÁPRAVY, ZODPOVĚDNÁ 

OSOBA, atd. Toto bude předmětem první fáze analýzy rizik. V první fázi je vhodné pro 

lepší přehlednost zpracovat kontrolní seznamy zvlášť pro kaţdý objekt celku. 
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Závěrem této fáze bude stručný seznam poloţek, které odporují poţadavkům 

platné legislativy, popř. dosahují nadlimitních hodnot, pokud jde o měřitelné poloţky 

(hluk, teploty, koncentrace apod.), popř. jsou na pracovišti podmínky pro vznik rizika 

ohroţení osob pádem [11], výbuchem [10] apod. Součástí seznamu jsou termíny pro 

odstranění závad společně s uvedením osob zodpovědných za realizaci nápravy. Reálně 

nelze vţdy odstranit veškeré takto nalezené závady. Poloţky, které zůstanou ve stavu 

neshody resp. v nadlimitních hodnotách, a nelze jiţ provést ţádná opatření pro nápravu, 

budou zaznamenány jako zdroje rizik pro další fázi analýzy. 

 

Poloţky, které zůstanou ve stavu zdroje rizika, budou zapracovány do 

kategorizace prací a v dokumentaci rizik bude vedena zvláštní část související 

s kategorizací prací. Popisem průběhu vytvoření kategorizace prací se v této práci 

zabývat blíţe nebudeme.  

 

9.4.2 Fáze 2 

 

Ve druhé fázi se budeme zabývat moţnými scénáři směřujícími k ohroţení 

zdraví osob na pracovišti či osob provádějících určité pracovní operace. Zde uţ bude 

posuzován kaţdý celek (dílčí cíl) komplexně. Do analýzy budou zahrnuty všechny 

objekty dílčího cíle. Do navrţených scénářů zahrneme také zdroje rizik, které byly 

identifkovány v první fázi a nebylo moţno je odstranit. Pomocí metody FMEA budou 

posouzeny kombinace stavů, které mohou v průběhu činnosti či pobytu na pracovišti 

nastat a budou hledány výsledné poloţky vykazující moţná rizika ohroţení zdraví. 

V této fázi budou zpracovány informace o jednotlivých provozních stavech 

obsluhovaných strojů, informace o navrţených pracovních instrukcích zaměstnanců, 

rovněţ budou zapracovány informace o úrazech a nehodách, které jiţ v minulosti 

nastaly v souvislosti s provozem posuzovaného objektu. V případě nutnosti bude 

provedeno testování poruchových stavů přímo na pracovišti.  

 

Na základě provedené analýzy bude vytvořen seznam zdrojů rizik a návrhy 

k jejich odstranění či potlačení jejich působení. Budou navrhována pouze opatření 

technická či technologická. Následně proběhne realizace navrţených opatření na 

pracovišti. Opět existuje předpoklad, ţe některé zdroje rizik nelze úplně eliminovat a na 

posuzovaném pracovišti či pracovní operaci budou určitá rizika poškození zdraví 



34 

přetrvávat. Jde tedy o vyhledání těch faktorů, které sice nejsou v rozporu s poţadavky 

platné legislativy, ale v kombinaci s prováděním pracovních úkonů mohou být zdroji 

rizika pro obsluhu či ostatní osoby. 

 

 

9.4.3 Fáze 3  

 

Ve třetí fázi jiţ máme k dispozici informace o zbytkových tedy 

neodstranitelných rizicích. Došlo však k několika úpravám pracovních operací či 

zařízení resp. pracoviště. Bude provedena poslední analýza opět metodou FMEA. Do 

této fáze analýzy budou zahrnutá také rizika spojená s přirozenými vlastnostmi 

materiálů a nástrojů pouţívaných v rámci pracovních činností. Jedná se o souhrn 

fyzikálních vlastností – tvar, teplota povrchu, hmotnost apod. Hlavní novou sloţkou 

moţných zdrojů rizik jsou rizika spojená se selháním člověka. Dále v případě, ţe na 

rizikovosti určitého pracoviště se budou podílet aspekty ovlivňující psychickou kondici 

zaměstnanců, budou tyto aspekty rovněţ zahrnuty do analýzy třetí fáze. Poslední 

skupinou nově zařazených zdrojů rizik, které doplní třetí fázi, jsou vnější zdroje, které 

mohou působit i na posuzované pracoviště, např. provoz dopravy uvnitř pracoviště, 

svářecí práce na jiném pracovišti s moţností ohroţení zraku zaměstnanců na 

posuzovaném pracovišti apod. Výsledky třetí fáze identifikace rizik budou dále 

zpracovány a zahrnuty do konečné podoby dokumentace rizik. 

 

 

9.5 Hodnocení rizik 

 

Jak jiţ bylo v této práci zmíněno, k hodnocení rizik je nutno přistupovat 

obezřetně a součástí konečné podoby dokumentace rizik musí být srozumitelný popis 

významnosti jednotlivých identifikovaných rizik. Nebude tedy hodnoceno, zda je méně 

přijatelná řezná rána neţ zlomenina končetiny. Všechna rizika je potřeba vnímat se 

stejnou pozorností. V rámci našeho hodnocení bude posuzována tzv. hrozba výskytu 

rizika a to pouze ve spojitosti s poţadavkem na provádění pravidelných kontrol 

dodrţování stanovených ochranných opatření. Při posuzování hrozby výskytu budeme 

dodrţovat následující pravidla. 
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9.5.1 Riziko není zanedbatelné   

 

Ţádné riziko není zanedbatelné. Pro kaţdý identifikovaný zdroj rizika musí být 

navrţeno opatření k eliminaci nebezpečné vlastnosti zdroje či sníţení dosahu působení 

nebezpečné vlastnosti popř. opatření k ochraně osob nacházejících se v dosahu působení 

zdroje. Pokud zpracovatel posoudí, ţe pro některá identifikovaná rizika není nutno 

navrhovat konkrétní opatření k ochraně zdraví, nebudou tato rizika dále zpracovávána 

v dokumentaci, poněvadţ by docházelo k narůstání objemu, sniţování přehlednosti a 

pouţitelnosti dokumentace. 

 

Příklad (9.5.1-1) 

V dokumentacích zpracovaných oblíbenou tabulkovou formou často bývají 

uvedena rizika typu: zakopnutí a pád při chůzi po schodech, nachlazení při pobytu 

venku, píchnutí do prstu při činnosti s připínáčky apod. 

Takové rizikové situace jsou však běžnou součástí každodenního života a není na 

místě zapracovávat je do dokumentace v rámci posouzení tzv. pracovních rizik, pokud 

by nehrozilo nebezpečí, že by mohly být spouštěčem další řady nebezpečných okolností 

vedoucích k ohrožení zdraví – píchnutí připínáčkem do prstu na pracovišti s přítomností 

nebezpečných chemických látek a možná kontaminace organizmu díky otevřené bodné 

ráně, následná otrava apod.    

 

 

9.5.2 Riziko nepůsobí vţdy okamţitě. 

 

Vliv působení mnoha typů rizikových faktorů se můţe projevit na zdraví osob aţ 

po určité době pobytu těchto osob v dosahu zdroje rizika. Jde vesměs o měřitelné 

rizikové faktory – hluk, koncentrace nebezpečných látek na pracovišti, chlad, vlhkost 

atd. – jejichţ hladiny jsou hraniční či mírně nadlimitní, ale ještě nepřekračují hodnoty 

vedoucí k okamţitému poškození zdraví či smrti. V rámci hodnocení budou rizikové 

faktory rozděleny na dvě skupiny – faktory s nebezpečím okamţitého poškození zdraví 

a faktory s nebezpečím postupného poškození zdraví. Navrţená preventivní opatření, 

způsob jejich realizace a četnosti průběţných kontrol dodrţování opatření se budou lišit 

pro kaţdou skupinu. Není tím řečeno, ţe dlouhodobá rizika jsou méně nebezpečná, ale 

je vhodné zvolit důslednější systém kontrol u rizik s nebezpečím okamţitého poškození 

zdraví. 
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9.5.3 Rizika jsou pravděpodobná 

 

Působení rizikových faktorů můţe být trvalé, ale také pouze výjimečné. Jedna z 

částí hodnocení rizik, které nejsou jednoznačné a závisí na správném posouzení ze 

strany zhotovitele, je určení pravděpodobnosti s jakou se rizikové faktory mohou 

objevit. Jako pomocný prvek pro zpracovatele bude provedeno hodnocení pomocí 

číselných hodnot míry pravděpodobnosti výskytu jednotlivých rizikových faktorů a 

v případě jejich kombinací bude stanovena výpočtem pravděpodobnost působení 

faktorů v dané kombinaci. Výpočtová část však nebude součástí konečné podoby 

dokumentace. Zkušený zpracovatel je schopen stanovit míry pravděpodobností 

působení rizikových faktorů bez dodatečných převodů na číselné hodnoty a výpočty. 

Navíc číselné vyjádření pravděpodobnosti výskytu rizika nemusí vţdy odpovídat 

skutečnosti a vzniká tak další prostor pro nepřesnosti. Určení pravděpodobností 

poslouţí k označení nejrizikovější části procesu či pracoviště. Prevence v rizikovějších 

částech bude navrhována s několikanásobným jištěním. Stanovení pravděpodobností a 

výpočet kombinací bude vysvětlen v praktické části této práce na konkrétním příkladu.   

   

9.5.4 Riziko nepůsobí vţdy stejně 

 

Pokud hrozí riziko pádu břemene na zaměstnance, důsledkem můţe být nejen 

pohmoţdění dolní končetiny, ale také smrt v případě zásahu lebky, krční páteře či 

ţivotně důleţitých orgánů umístěných v hrudním koši. Škála moţných důsledků je tedy 

široká. 

 

V dokumentaci budou uvedeny moţné důsledky působení rizikových faktorů na 

zdraví osob. Důsledky budou rozděleny do několika základních skupin a tak jako 

v předchozím případě bude stanovena pravděpodobnost, s jakou by jednotlivé důsledky 

mohly nastat. To poslouţí ke stanovení posloupností, ve kterých budou v dokumentaci 

jednotlivé důsledky uvedeny a barevně rozlišeny. Konkrétní postup bude uveden 

v praktické části této práce. 
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9.6 Návrh preventivních opatření 

 

Součástí konečné podoby dokumentace zpracování rizik bude návrh 

preventivních opatření pro ochranu před působením jednotlivých identifikovaných 

rizikových faktorů. V naprosté většině se bude jednat o opatření organizační neboť 

technická a technologická opatření byla řešena ve fázi 1 a 2. Veškerá navrţená opatření 

je vhodné nejprve otestovat v běţném provozu. V průběhu testování můţe dojít 

k neţádoucím projevům daných opatření a díky tomu lze včas sjednat nápravu.  

 

Součástí návrhů opatření jsou lhůty kontrol a pověření osob zodpovědných za 

dodrţování těchto opatření.  

 

9.7 Zpracování dokumentace 

 

Výsledkem celého procesu identifikace, hodnocení a odstranění (potlačení) 

pracovních rizik je soubor dokumentace v listinné a elektronické formě. Dokumentace 

se skládá z několika částí. 

 

9.7.1 Obecná část – vysvětlení problematiky 

 

Obecná část je určena pro zadavatele – tedy zaměstnavatele či provozovatele 

pracoviště. Zde jsou popsány základní informace o pracovních rizicích, způsobu jejich 

identifikace, dělení, hodnocení a principech ochrany před neţádoucími vlastnostmi. 

Důleţitou zde uvedenou informací je platnost dokumentace a poţadavky na provádění 

revizí dokumentace resp. nových analýz.  

 

9.7.2 Identifikovaná rizika, ochranná opatření 

 

Tato část je určena jak pro zaměstnavatele, tak i pro zaměstnance a ostatní osoby 

pohybující se na pracovištích zaměstnavatele. Zde jsou stručně a přehledně popsána 

nalezená rizika, situace, při kterých dochází k jejich škodlivému působení na zdraví 

osob. Současně jsou zde uvedena preventivní opatření, která musí být na daném 

pracovišti dodrţována. Dokumentace je zde doplněna o fotografie míst, kde byla rizika 

nalezena, pro zlepšení orientace uţivatele.  
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Vše je popsáno co nejjednodušší a výstiţnou formou, aby byla zaručena uţitná 

hodnota dokumentace pro osoby, na všech stupních dosaţeného vzdělání, působící na 

daném pracovišti.  

 

9.7.3 Karta rizik 

 

Ke kaţdému konkrétnímu pracovišti, pracovní operaci či zařízení je 

vypracována souhrnná karta, která obsahuje informace o rizicích a ochraně ve formě 

fotografií a piktogramů doplněných textem. Karta je přizpůsobena pro umístění na 

viditelné místo na pracovišti či zařízení.  Karta rizik můţe být také zapracována do 

pracovních instrukcí pro obsluhu zařízení. Často bývá součástí pracovních pokynů při 

vykonávání činností mimo obvyklé pracoviště – např. při montáţích u zákazníka apod.   

 

10 KONKRÉTNÍ PŘÍKLAD 

 

10.1 Určení cílů 

 

10.1.1 Hlavní cíl 

 

Zpracování rizik na pracovišti kompletace elektromechanických prvků 

automobilového průmyslu společnosti CTS Czech rep., s.r.o. V době přípravy 

dokumentace byla ve společnosti vedena a platná dokumentace zpracovaná tabulkovou 

metodou.  

 

Pracoviště (viz příloha č. 1) sestává ze série linek pracujících na bázi elektro-

pneumatických lisů a stanoviště Torque Seal, kde probíhá zajištění šroubových spojů 

komponentů proti uvolnění pomocí speciálního chemického přípravku. Jednotlivé prvky 

ke kompletaci, jsou k linkám dodávány formou zaváţení na paletách, coţ zajišťují 

zaměstnanci skladu pomocí elektrických manipulačních vozíků. 

 

Linky jsou umístěny uprostřed haly ve vymezených a ohraničených prostorech. 

Přístupy k linkám jsou vţdy z vnější strany, kde je kolem celého seskupení vyznačena 

komunikace společná pro pěší zaměstnance a manipulační techniku. 
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10.1.2 Dílčí cíle 

   

Pracoviště kompletace lze rozdělit na dvě části – výrobní linky a stanoviště 

Torque Seal, coţ budou dílčí cíle. Obě části jsou umístěny ve výrobní hale, jejíţ 

jednotlivé atributy ovlivňují pracovní podmínky na obou pracovištích. Halu zvolíme 

jako třetí dílčí cíl. Zde ovšem budeme vyhodnocovat pouze plnění poţadavků z oblasti 

ochrany zdraví osob přítomných na pracovišti vyplývajících z platných předpisů. Bude 

provedena analýza metodou kontrolních seznamů a případná zůstatková rizika budou 

poté zahrnuta do dalších analýz pro konkrétní pracoviště. Ke kaţdému dílčímu cíli jsou 

dále přeřazeny jednotlivé objekty posouzení.  

 

1. výrobní hala společnosti 

o pracovní podmínky na výrobní hale (podmínky na společných 

prostorách haly, ovlivnění podmínek na dalších pracovištích)  

2. obsluha výrobních linek 

o Obsluhované zařízení – linka 

o Stanoviště obsluhy linky 

o Pracovní postupy obsluhy linky 

3. činnost na stanovišti Torque Seal 

o Stanoviště Torque Seal 

o Pracovní postupy Torque Seal 

 

10.1.3 Objekty identifikace rizik  

 

Pracovní podmínky na výrobní hale 

 

Ţelezobetonová hala s vlastním automatickým systémem výměny vzduchu a 

udrţování teploty vzduchu. Výška haly je 9 metrů, ve stropě jsou umístěny světlíky. 

Jiný přístup denního světla do haly není. Umělé osvětlení je zajišťováno zářivkovými 

svítidly. Součástí haly je ohraničený skladovací prostor s podmíněným přístupem pouze 

zaměstnancům skladu.  V čelní straně jsou vstupy do přistavené jídelny, šaten a 

sociálních zařízení, nad kterými je umístěna administrativní část. Vstup do 

administrativní části je zároveň hlavním vchodem a východem haly pro zaměstnance.  
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Na podlaze haly jsou ţlutými pruhy vyznačeny prostory jednotlivých linek a 

komunikace. Celkem je aktuálně instalováno a provozováno pět linek. Přístup do haly je 

veden přes vstup do administrativní části a šaten. Na halu navazuje druhá stejně veliká 

skladovací část, kde jsou umístěny komponenty a jednotlivé segmenty pro kompletaci. 

Oba prostory jsou propojeny dvojicí poţárních posuvných vrat. Zaměstnancům 

pracujícím ve výrobní hale není povoleno vstupovat do skladovací části.    

 

Obsluhované zařízení - linka 

 

Všechny pouţívané linky jsou po technické stránce řešeny stejným způsobem. 

Kaţdá linka je napojená na přívod elektrické energie a tlakového vzduchu. Součástí 

linky je malá tlaková nádoba. Linka má jedno aţ čtyři stanoviště obsluhy, kde probíhají 

nezávisle na sobě jednotlivé pracovní operace. Podstatou pracovních operací je 

zalisování elektromechanických komponent sloţených z několika dílčích částí do 

jednoho celku. Komponenty jsou malé a jsou připravovány a vkládány do prostoru 

lisování ručně obsluhou. Součástí některých lisů je také tepelné opracování komponent, 

kdy jsou zataveny poţadované údaje do vnější vrstvy komponentu.  

 

Přístup do prostoru lisu je jištěn čidlem otevřeného krytu a světelnou závorou. 

Spuštění procesu lisování je moţné pouze simultánním přidrţením ovládacích prvků 

umístěných tak, ţe je nutné mít na ovládačích obě ruce. Linka je vybavena světelnou a 

zvukovou signalizací stavu a nouzovými vypínači na všech stanovištích obsluhy.  

 

Stanoviště obsluhy linky 

 

Stanoviště jsou navrţena pro pracovní polohu v sedě. Obsluha sedí na otočné 

kolečkové ţidli s polohovatelnou výškou sedáku s integrovaným opěradlem a noţní 

opěrkou. Prostor kaţdého stanoviště je cca 2,5 m2. Přístup ke stanovišti je moţný přímo 

z vnitřní komunikace haly vedoucí kolem všech linek. Součástí kaţdého stanoviště je 

přilehlá vytyčená plocha na podlaze, kde jsou v krabicích na paletách umísťovány 

komponenty ke zpracování a poté k expedici. V bezprostřední blízkosti je odkládací 

systém pro provozní dokumentaci a přechodné ukládání třízených komponent.    
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Pracovní postupy obsluhy linky 

 

Pracovní činnost obsluhy linky je zahájena přichystáním krabice s jednotlivými 

částmi komponent na pomocnou odkládací plochu v bezprostřední blízkosti linky. Poté 

obsluha ze své pozice odebírá části a sestaví komponent. Ten následně vloţí do prostoru 

lisu. Po uzavření ochranného krytu lisu obsluha zahájí proces lisování současným 

aktivováním dvou ovládačů rozmístěných na opačných stranách stanoviště, coţ 

zajišťuje nutnost pouţít obě horní končetiny a vylučuje moţnost spuštění procesu 

v okamţiku, kdy obsluha ještě operuje v prostoru lisu. Pro případ selhání či záměrného 

obcházení tohoto ochranného prvku jsou přístupy linek jištěny světelnými závorami, 

které detekují narušení prostoru lisování a deaktivují spuštění procesu.  

 

Po provedení operace lisování obsluha odejme komponent, provede základní 

kontrolu a uloţí jej do připravené sběrné nádoby. Zaměstnanci v rámci pracovního dne 

střídají pravidelně jednotlivá stanoviště. Manuální činnost obsluhy se od sebe liší na 

kaţdém stanovišti, coţ je dáno tvarem a postupem při sestavování komponentu.       

 

Stanoviště Torque Seal 

 

Některé typy komponentů jsou smontovány šroubovými spoji. Tyto spoje musí 

být ještě dodatečně jištěny proti samovolnému uvolnění. Podstatou jištění je nanesení 

malého mnoţství přípravku Torque Seal na hlavičku šroubu a část okraje komponentu. 

Stanoviště sestává z pracovního stolu, ţidle zaměstnance, stojanu na dávkovač 

přípravku. Přípravek je dodáván na pracoviště v malé nádobě, kterou zde distribuují 

zaměstnanci skladu umístěného v protější části haly. Dávkovač je tvořen malou 

nádobou ve formě injekční stříkačky napojenou hadičkou na elektrické zařízení 

generující vzduch směrem do stříkačky v malých impulsech na základě aktivování 

příslušného ovládacího prvku ze strany zaměstnance. Přístup na pracoviště je řešen 

stejně jako v případě linek – přímý vstup z komunikace vedoucí v bezprostřední 

blízkosti stanoviště. Zaměstnanec má k dispozici dostatek místa bez ohraničení. 
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Pracovní postup Torque Seal 

 

Zaměstnanec vychystá z připravené palety krabici s komponenty. Tu umístí na 

pracovní plochu. Odebírá komponenty po jednom a pomocí stříkačky a dávkovacího 

zařízení postupně nanáší přípravek na všechny šroubové spoje komponentu. 

Zaměstnanec v jedné ruce drţí stříkačku a druhou rukou obsluhuje spínač, který je 

napojen na dávkovací zařízení. Jeden impuls znamená jednu dávku přípravku. Po 

vyprázdnění stříkačky přivolá zaměstnance údrţby, který provede doplnění přípravku 

z nádoby umístěné v odkládacím prostoru pracoviště.   

 

10.2 Identifikace  

 

Kompletní přehled o provedených analýzách, jejich výsledcích a jednotlivé 

dokumenty jsou uvedeny v přílohách č. 3,4,5. 

 

Pro potřeby identifikace byla pouţita projektová dokumentace pracoviště, 

provozní dokumentace pouţívaných zařízení, operační manuály obsluhy vytvořené 

zodpovědnými zaměstnanci firmy, bezpečnostní list pouţívaného přípravku a záznamy 

úrazů za posledních 6 let.  

 

10.3 Hodnocení  

 

Součástí analýzy poslední fáze je stanovení míry hrozby (hodnocení) rizika, viz 

příloha č. 3. V našem případě pouţijeme pomocný výpočet, který bude vycházet ze 

stanovení pravděpodobností výskytu příčin (P) a důsledků (D) a z výskytu důsledků 

v závislosti na čase (V). Tuto proceduru však není nutno provádět, pokud je zpracovatel 

schopen sám navrhnout míru hrozby rizika a poţadavky k provádění preventivních 

opatření. Hodnotíme hrozbu rizika (R), tedy intenzitu, se kterou se dané riziko můţe 

projevit. 

  

Výskyt důsledků (V) 

A – okamţitý, hodnota poloţky R bude zvýšena o 10 

B – dlouhodobý – po určité době expozice zaměstnance, poloţka R nebude ovlivněna 
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Pravděpodobnost výskytu příčiny (P) / důsledku (D): 

1 – Málo pravděpodobná resp. vyskytuje se sporadicky 

2 – Pravděpodobná resp. vyskytuje se pravidelně s malou četností (max. 2 krát za 

hodinu popř. za sledovanou dobu) 

3 – Velmi pravděpodobná resp. vyskytuje se pravidelně s vysokou četností (více neţ 2 

krát za hodinu popř. za sledovanou dobu) 

4 – Nastane vţdy resp. trvalá pravděpodobnost – vyskytuje se bez přerušení     

 

Hrozba rizika (R)  

1………13 – mírná (provádění činností k ochraně osob před působením zdroje rizika 

bude pravidelně ověřováno s měsíční periodou) 

14……..20 – váţná (provádění činností k ochraně osob před působením zdroje rizika 

bude pravidelně ověřováno s denní periodou) 

více neţ 20 – vysoká (provádění činností k ochraně osob před působením zdroje rizika 

bude pravidelně ověřováno alespoň 3 x denně)    

 

Hrozba rizika bude vypočítána dle vzorce R = (P x D) + V 

  

 

10.4 Konečná dokumentace 

 

V příloze č. 6 je vypracována konečná dokumentace, která je připravená 

k předání provozovateli. Po zavedení dokumentace na pracoviště proběhne prokazatelné 

seznámení zaměstnanců s obsahem této dokumentace a povinnostmi, které 

z dokumentace vyplývají. Následně proběhne za pomocí vedoucích zaměstnanců 

jednotlivých pracovišť zavedení všech poţadavků do praktické podoby.  

Po šesti měsících bude formou namátkové kontroly a poté dotazníků provedeno 

ověření, zda jsou prováděna navrţená opatření a zda jednotliví zaměstnanci i po této 

době znají a rozumějí problematice pracovních rizik na svém pracovišti.  
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11 POSOUZENÍ PŘÍNOSU 

 

Testováním v praxi se pokusíme ověřit, zda metodický postup a způsob 

vytvoření dokumentace zde navrţený je opravdu přínosem. Nejvhodnějším způsobem je 

porovnání stavu v době platnosti dokumentace provedené jiným způsobem se stavem po 

zavedení dokumentace vytvořené podle výše uvedeného postupu. 

 

V našem případě jsme provedli posouzení stavu v oblasti prevence rizik ve 

společnosti, pro kterou byla vypracována dokumentace v této práci. Před zavedením 

nové dokumentace byla provedena série testů formou dotazníků a namátková kontrola 

dodrţování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovišti. Podstatou bylo 

získání přehledu o povědomí zaměstnanců o rizicích, která jim hrozí na pracovišti a 

preventivních opatřeních, která by měli dodrţovat a také nalezení případných 

nedostatků. Následně byla zavedena nová dokumentace a po šesti měsících běţného 

provozu bylo provedeno opětovné testování stejným způsobem jako v prvním případě. 

Výsledná data byla vyhodnocena. Porovnáním míry nedostatků na pracovišti a 

neznalosti zaměstnanců v oblasti ochrany zdraví na pracovišti byl stanoven přínos 

navrţeného metodického postupu. Dotazníky a záznamy kontrol jsou uvedeny v příloze 

č. 7. 

 

 

12 ZÁVĚR     

 

V době testování nové dokumentace byla na pracovišti prokazatelně registrována 

vyšší úroveň zajištění ochrany zdraví zaměstnanců v porovnání se stavem pozorovaným 

při platnosti dokumentace původní. Zlepšení bylo zřetelné nejen v oblasti zajišťování 

ochrany zdraví zaměstnanců ze strany zaměstnavatele, ale také samotní zaměstnanci 

disponovali větším mnoţstvím informací a dokázali se lépe orientovat v problematice 

pracovních rizik a ochraně zdraví při práci. Navíc bylo díky novému postupu odhaleno 

riziko poranění obsluhy zařízení vyplývající ze špatného technického řešení 

jednotlivých pracovních kroků lisu. Podstata rizika byla nezjištěna aţ do doby 

provedení identifikace rizik dle nového postupu. Tato závada nebyla registrována ani 

samotným výrobcem zařízení. Díky provedenému zjištění bylo moţno objasnit příčinu 
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několika pracovních úrazů a také provést účinná opatření k zabránění dalšího poškození 

zdraví zaměstnanců. 

 

Metodický postup navrţený v této práci lze doporučit jako účinnou pomůcku 

k zajištění tzv. řízení rizik na pracovištích různého charakteru. Je však potřeba dodat, ţe 

bez kvalifikovaného zpracovatelského týmu nelze celý proces identifikace rizik a 

stanovení způsobu ochrany před jejich působením realizovat s uspokojivými výsledky.  

 

Na rozdíl od pouhého překopírování jiţ připravených obecných seznamů 

v tabulkách je to proces pracnější, avšak s mnohem uspokojivějšími výsledky.     
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13  SEZNAM OBRÁZKŮ 

 

Obrázek (4-1): příklad kontrolního seznamu [15] 

Obrázek (4-2): příklad dokumentace metody FMEA [15] 

Obrázek (9.1.2-1): příprava nádrţe PHM před vrtáním [15] 
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