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Anotace 

KRAJŇÁK, J.: Optimalizace zdraví v průmyslovém podniku. Diplomová práce. Ostrava: 

VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2012 

Diplomová práce se zabývá hodnocením a optimalizací pracovišť Navijárny 

průmyslového podniku Siemens Frenštát. V teoretické části je shrnuto legislativní pozadí 

související s problematikou ochrany zdraví v ČR a EU, jsou popsány obecné ergonomické 

zásady pracoviště a dále nemoci z povolání. V praktické části se autor zabývá popisem 

systému BOZP v závodě, kategorizaci prací, preventivní zdravotní péčí a zejména analýzou 

vybraných pracovních činností v hale Navijárny. V práci jsou porovnány různé metody 

ergonomického hodnocení včetně interpretace výsledků. Práce dále popisuje a doporučuje 

úpravy pracoviště a systému ochrany zdraví, jejíchž aplikací bude dosaženo zvýšení úrovně 

zdraví pracovníků a plošného snížení kategorie práce do kategorie druhé. 

Klíčová slova: BOZP, zdraví, ergonomie, hodnocení, nemoci, opatření. 

Annotation 

KRAJŇÁK, J.: Optimization of health in industrial company. Diploma thesis. Ostrava: 

VŠB – TU Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2012 

Diploma thesis deals with assessment and optimization of working places in Winding 

shop in Siemens Frenstat. Theoretical part of the thesis summarizes legislative background of 

health and safety problematic in CZE and EU, describes ergonomics rules for working places 

and occupational diseases. Practical part of the thesis deals with occupational health and 

safety system in the company, work categorization and mainly deals with analysis of selected 

working activities in Winding shop. The thesis compares different ergonomics assessment 

methods (results interpretation included) as well. The thesis describes and recommends 

appropriate modification of working places and occupational health system which will lead to 

higher level of health of works and also to reducing of work category into category two. 
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Úvod 

V dnešní moderní době, na počátku druhé dekády jednadvacátého století, se zdá 

samozřejmostí, že práce by měla být vykonávána za podmínek neohrožujících život a zdraví. 

Minimálně v EU (a v převážné většině vyspělých ekonomik) má tento předpoklad několik 

aspektů. Nejen morálně-etický, který by měl být zakořeněn v každém z nás o tom, že není 

větší hodnoty než život a zdraví, ale i aspekt právní, který staví na základě předchozího. 

Množství evropských právních předpisů věnuje této problematice značnou pozornost, když 

zakotvuje právo na bezpečné pracovní podmínky. Je rovněž nezbytné a neméně důležité 

připomenout i aspekt ekonomický. Na jedné straně péče o bezpečnou práci něco stojí, na 

straně druhé se mohou důsledky úspor na nepravém místě projevit ve výrazně vyšších 

výdajích na represi. 

Již několik let striktní konkrétní přístup diktátu skrze právní předpisy ustupuje 

přístupu systémovému, který většinu řešení nechává na samotných zaměstnavatelích. 

Ukazatelem úrovně bezpečnosti práce již přestala být pouze samotná úrazovost, případně 

počet promeškaných dní vlivem úrazů či nemocí z povolání. Do popředí se pomalu dostává i 

spokojenost zaměstnanců a jejich zdraví. S tím souvisejí náklady spojené na péči o 

zaměstnance. Zaměstnavatelé již pochopili, že finanční náklady vynaložené na prevenci jsou 

několikanásobně menší než na represi. 

Požadavky na zajištění BOZP lze nalézt ve třech základních oblastech. První oblastí je 

legislativa, která požadavky definuje obecně. Na legislativě staví další dvě oblasti, které 

konkretizují její požadavky na specifická pracoviště. Těmito oblastmi jsou: vyhledávání a 

vyhodnocení rizik při práci a kategorizace prací. 

V mé diplomové práci se budu věnovat posledně zmíněné oblasti, která se zabývá 

zdravotními riziky. V práci specifikuji zdravotní rizika a možnosti jejich minimalizace, 

charakterizuji provoz Navijárny podniku na výrobu elektromotorů včetně posouzení 

aktuálního stavu ochrany zdraví. V práci bude dále proveden návrh na optimalizaci ochrany 

zdraví, včetně doporučení na zlepšení celého systému BOZP. 
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1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Obecně platí, že pracovní prostředí a výkon pracovních činností je vždy rizikovější, 

než prostředí občanské. Neexistuje totiž bezpečné pracoviště, ani bezpečná práce. Vždy jen 

pouze méně či více nebezpečné pracoviště, resp. práce. Proto existují pravidla a opatření, 

která chrání před negativními důsledky života v pracovním prostředí:  

– snížením pracovní pohody (včetně z důvodu narušení sociální pohody),  

– pracovním úrazem, 

– ohrožením nemocí z povolání,  

– nemocí z povolání.  

Jejich souboru se říká bezpečnost a ochrana zdraví při práci, zkráceně BOZP. 

Oblast BOZP je velice široký mezivědní obor, jehož cílem je vytvářet systémy 

pravidel, jež chrání zaměstnance, případně žáky nebo studenty na odborné praxi a též i osoby 

samostatně výdělečně činné – OSVČ (pracující na živnostenský list) nebo zaměstnavatele, 

kteří jsou fyzickými osobami a sami též pracují (například praktický lékař, notář) před 

negativními důsledky života v pracovním procesu. Současné pojetí BOZP usiluje o omezení 

všech negativních aspektů souvisejících s prací, včetně stresu, šikany, obtěžování, nerovného 

zacházení na pracovišti atd. (tzv. ochrana práce). Neobsahuje jen pravidla pro ochranu před 

vznikem pracovního úrazu, ale i před poškozeními, která nejsou ihned zjevná a mohou se 

projevit dokonce až po několika letech. Jako příklad je možné uvést práci s počítačem, kdy 

k poškození zdraví může dojít až po celé řadě let (nemoc z povolání – „nemoci šlach, 

šlachových pochev nebo úponů nebo svalů nebo kloubů končetin z dlouhého nadměrného 

jednostranného přetěžování“). 

Pravidla a opatření týkající se BOZP jsou uvedena v mnoha právních a technických 

předpisech, technických normách a v interních předpisech jednotlivých firem a institucí. 

BOZP není tvořena pouze dvěma základními částmi – bezpečností práce (technická 

bezpečnost včetně požární ochrany, prevence velkých průmyslových havárií atd.) a ochranou 

zdraví při práci (hygiena práce, pracovní prostředí atd.), – ale celou řadou dalších rozsahem 

drobnějších, avšak neopomenutelných oblastí, jež tvoří tzv. sociální ochranu (například 

vztahy na pracovištích, estetická úprava pracovišť, vliv výkonu práce na soukromý život 

zaměstnanců). Zajišťování BOZP nemá mít pouze charakter preventivní, tzn. ochrana před 

http://bozppo.vfn.cz/teorie_prava.htm
http://bozppo.vfn.cz/teorie_prava.htm
http://bozppo.vfn.cz/normy.htm
http://bozppo.vfn.cz/OOPP_smernice.pdf
http://bozppo.vfn.cz/estetika.htm
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vznikem nežádoucích událostí, ale stejně důležitou součástí je i zajištění bezpečného a 

následky minimalizujícího postupu při vzniklých nežádoucích událostech (jejich vznik nelze 

nikdy zcela vyloučit), včetně školení zaměstnanců o tomto postupu.  Zde je BOZP velmi úzce 

propojena s havarijním plánováním, resp. s krizovým managementem. V některých otázkách 

se přímo prolínají (například evakuace).  

Podle nového pojetí, BOZP neslouží jen k ochraně zdraví zaměstnance, například před 

vznikem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, včetně poskytnutí náhrad za vzniklé 

škody, ale také k ochraně zaměstnavatele, zejména před ekonomickými následky 

vyplývajícími ze snížení zdraví zaměstnanců, včetně snížení jejich pracovní pohody (snížení 

produktivity práce, náhrad v době dočasné pracovní neschopnosti, snížení 

konkurenceschopnosti atd.). 

Systém managementu BOZP, obdobně jako systém managementu jakosti, 

zaměstnavateli garantuje určitou úroveň kvality jednoho ze základních činitelů výrobního 

procesu – v tomto případě člověka – a udržení této úrovně po celou dobu jeho 

zapojení do pracovního procesu, resp. využití v pracovním procesu. Pochopitelně se to netýká 

jen výrobních procesů, ale všech podnikatelských, ale i nepodnikatelských aktivit. Každý 

zaměstnavatel potřebuje v konkurenčním prostředí si zajistit nejen vysokou kvalitu 

dodávaných surovin a dalších vstupů a též vysokou kvalitu jejich zhodnocení (systém 

managementu jakosti), ale i vysokou kvalitu lidských zdrojů a jejich zhodnocení v rámci 

svých aktivit (systém managementu BOZP). Některé, a nejen zahraniční, ale i tuzemské 

firmy, platí svým zaměstnancům za to, že jsou zdraví, neboť jejich zdraví pro zaměstnavatele 

představuje vstupní kapitál. 

Z hlediska podnikání jsou zaměstnanci, i když to může znít podivně, opravdu lidskými 

zdroji pro výrobu nebo poskytování služeb. V zájmu opravdového podnikatele je, aby, stejně 

jako u surovin, u kterých požaduje, aby splňovaly požadavky na kvalitu nejen při vstupu do 

výrobního procesu, ale po celou jeho dobu, i lidské zdroje splňovaly optimální výkonnostní 

požadavky po celou dobu pracovního procesu. Ty jsou významně ovlivněny právě zdravím 

zaměstnanců. Ochrana zdraví zaměstnanců se tak stává zájmem zaměstnavatele, neboť mu 

ochraňuje jeho investice do lidských zdrojů (zhodnocení jejich know how). BOZP, která se 

tak stává nástrojem k zajištění vyšší konkurenceschopnosti, ale především vyšších zisků, již 

nelze chápat jako sociální aspekt výrobních a ostatních podnikatelských aktivit, ale přímo 

jako jejich aspekt ekonomický. [17] 

http://bozppo.vfn.cz/minimum_krize.pdf
http://bozppo.vfn.cz/evakuace.htm
http://bozppo.vfn.cz/nove_pojeti_bozp.htm
http://bozppo.vfn.cz/nahrady_PU.htm
http://bozppo.vfn.cz/nahrady_PU.htm
http://bozppo.vfn.cz/systemy_managementu.htm
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1.1 Systémy managementu BOZP 

V České republice může společnost nebo firma pro zavedení systému managementu 

BOZP zvolit možnost získání titulu „Bezpečný podnik“ podle stejnojmenného národního 

programu, který se již přizpůsobil systému vytvářenému ISO normami pro jakost a 

environmentální management a též je srovnatelný s normou OHSAS 18001 nebo může 

postupovat podle mezinárodně uznávané normy OHSAS 18001, jež je plně kompatibilní 

s normou ISO 9001 a EMS. Dále mohou být využity Metodické návody pro systémy řízení 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ILO-OSH 2001 vydané Mezinárodní organizací práce, 

které jsou mezinárodním vzorem kompatibilním s jinými normami a návody pro systémy 

řízení BOZP. Obsahují návod pro postup ve dvou úrovních – celostátní a podnikové. 

Zdůrazňují, že za řízení BOZP musí mít odpovědnost linioví manažeři, nikoliv specializovaní 

pracovníci BOZP nebo odbory. Podporují, stejně jako např. OHSAS (i když ta dnes již 

nepřímo), neustálé opakování cyklů pěti hlavních oblastí za účelem trvalého zlepšování 

systému řízení BOZP. Nevyžadují certifikaci. 

Program Bezpečný podnik je ve svých požadavcích konkrétnější než OHSAS (lze o 

něm říci, že je vyšší formou kontroly) a komplexnější, neboť zahrnuje i PO, životní prostředí 

a nakládání s chemickými látkami. Více se zaměřuje na praktický důsledek řízení BOZP než 

na systém řízení. Není určen pro nevýrobní firmy s malou mírou rizik. 

Pro získání titulu je nezbytné nejprve zjistit současný stav BOZP včetně PO a též i 

životního prostředí podle otázek obsažených v dotazníku, jenž je jádrem programu. Pokud je 

celý dotazník vyplněn zaškrtnutím „ano, je splněno v celém rozsahu“, případně „netýká se“ 

může firma zaslat vyplněnou žádost na příslušný oblastní inspektorát práce. Ten provede 

prověrku, zda údaje uvedené v auditu jsou fyzicky splněny. V případě kladného zjištění 

doporučí vydat titul „Bezpečný podnik“. Titul vydává ministr práce a sociálních věcí. Vydané 

osvědčení má platnost po dobu tří let (logo viz obr. 1).  

Norma OHSAS 18001 je zpracována tak, aby mohla být uplatněna v jakékoliv firmě, 

v kterékoliv zemi, tedy na velmi obecných základech obdobně jako ISO normy. Pro zavedení 

systému podle OHSAS je důležité, aby si firma stanovila politiku BOZP, jejíž součástí je 

závazek přinejmenším plnit požadavky platné legislativy BOZP, jež se na firmu vztahuje. 

Společnost, která chce zavést, udržovat a trvale zlepšovat systém managementu BOZP a 

ostatním prokazovat shodu s požadavky OHSAS 18001 může za tím účelem požádat o 

certifikaci externí k tomu akreditovanou společnost nebo učinit vlastní rozhodnutí a vydat 



14 

 

vlastní prohlášení o shodě s normou OHSAS na základě pozitivního výsledku interního 

auditu. Certifikace externí firmou, ani vlastní prohlášení však neznamená, že BOZP je ve 

firmě zajišťována na 100 %. Prohlášením není deklarováno bezchybné plnění úkolů BOZP, 

ale vytvoření systému zajištění BOZP v souladu s OHSAS 18001. Je to stejné, jako u jakosti, 

prohlášení shody s ISO 9001 negarantuje jakost výrobku, ale systém správy jakosti firmy. Což 

je podstatný rozdíl (garantována je snaha firmy vyrábět kvalitní výrobky a vytvoření určitých 

předem stanovených předpokladů proto, tedy je vytvořena vyšší pravděpodobnost kvality). 

Obdobně OHSAS 18001, jako všechny ostatní systémy managementu BOZP, negarantuje 

bezpečné a zdraví nezávadné prostředí, jakož i 100 % neporušování právních předpisů, i když 

plnění úkolů BOZP je jeho podstatnou částí. Garantuje vytvoření systému řízení trvale 

směřujícího k naplnění bezpečného a zdraví nezávadného prostředí, který se stal součástí 

firemní politiky. 

Systém managementu podle OHSAS 18001 podléhá auditům, které mají ověřit, zda je 

systém zaveden a zda jeho jednotlivé prvky fungují. V žádném případě se nejedná o prověrku 

BOZP. Ta vyhledává závady, tedy jednotlivá porušení bezpečnostních předpisů. Naopak audit 

jako nedostatky shledává systémové chyby, tzv. neshody, což znamená, že pokud jsou 

nalezeny závady, ještě se nemusí jednat o neshodu tedy chybu systému. Protože každý systém 

je jiný, zaměřuje se audit na kontrolu systému a jeho funkčnost, nikoliv na jednotlivé 

provedení požadavku. Norma OHSAS pro zavedení standardizovaného systému řízení BOZP 

požaduje ustanovení odpovědné osoby za BOZP ve vedení firmy. Bohužel nestanovuje však, 

že by měla mít, alespoň minimální kvalifikaci v oblasti BOZP, která je pro efektivní zavedení 

systému opravdu nutná. Ideální by bylo, kdyby měla odborné znalosti na úrovni odborně 

způsobilé osoby k prevenci rizik a k tomu i znalosti pro zavádění systému řízení podle 

OHSAS 18001. Minimálně by však měla mít alespoň základní znalosti z obou oblastí, pokud 

se nejedná o odborně způsobilou osobu k prevenci rizik nebo osobu zavádějící a trvale 

zlepšující systém managementu BOZP. [18] 

 

Obrázek 1 Logo "Bezpečný podnik" 
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2 Legislativa 

Právo na zajištění bezpečného výkonu práce je zakotveno v legislativních předpisech 

nejvyšší právní síly. Jedná se především o Listinu základních práv a svobod, kde je v článcích 

28, 29 a 31 deklarováno právo každého člověka na uspokojivé pracovní podmínky a na 

ochranu zdraví. Ženy, mladiství a osoby zdravotně postižené mají dále právo na zvýšenou 

ochranu zdraví při práci a na zvláštní pracovní podmínky.  

Obecné podmínky při zajišťování bezpečnosti při práci vychází ze směrnic 

Evropského společenství a mezinárodních smluv (např. úmluvy Mezinárodní organizace 

práce - ILO). Ty byly zakomponovány do právního řádu České republiky, tj. národních 

zákonů a jejich prováděcích předpisů. V tomto ohledu se jedná zejména o Zákoník práce a 

Občanský zákoník. Na základě těchto předpisů je stanoveno, že „povinnost zaměstnavatele 

zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci se vztahuje na všechny fyzické osoby, které 

se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích“ (viz § 101 odst. 5 zákoníku práce). Za 

zaměstnavatele je v tomto pojetí možno vnímat každý subjekt, v jehož zájmu (a na jehož 

pracovištích) je daná pracovní činnost vykonávána a to i tehdy, pokud se nejedná o klasický 

pracovněprávní vztah.  

V rámci běžných pracovněprávních vztahů, tj. zaměstnanec – zaměstnavatel, jsou 

požadavky na zajištění bezpečnosti práce upraveny zejména v části páté zákoníku práce a dále 

v zákoně o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zákon č. 

309/2006 Sb.) a jejich prováděcích předpisech. Další důležitou legislativou je i zákon o 

ochraně veřejného zdraví (zákon č. 258/2000 Sb.) a jeho prováděcí předpisy, které z větší 

části definují požadavky na ochranu zdraví a hygienu. A právě tyto předpisy jsou pro splnění 

požadavků článků 28, 29 a 31 Listiny základních práv a svobod v současnosti v přiměřeném 

rozsahu aplikovány také pro účely řešení problematiky BOZP v mimo pracovněprávních 

vztazích. [19] 

Přehled platných právních předpisů z oblasti BOZP přikládám v příloze č. 1.  
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3 Kategorizace prací 

V souladu se zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, § 37 

Zákona č. 258/2000 Sb., je třeba, dle níže uvedených pravidel, zpracovat a následně předložit 

územně příslušné hygienické stanici návrh na kategorizaci prací z hlediska hygieny práce. 

Návrh předkládají všechny subjekty, které zaměstnávají fyzické osoby v pracovněprávních 

nebo obdobných pracovních vztazích, a to do 30 kalendářních dnů ode dne zahájení výkonu 

prací. Ostatní práce na pracovištích zaměstnavatele, které nebyly takto zařazeny, se považují 

za práce kategorie první. 

Podle míry výskytu faktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců, a jejich 

rizikovosti pro zdraví se práce zařazují do čtyř kategorií. Kritéria, faktory a limity pro 

zařazení prací do kategorií stanoví prováděcí právní předpis. 

O zařazení prací do druhé, třetí nebo čtvrté kategorie rozhoduje příslušný orgán 

ochrany veřejného zdraví. Návrh předkládá osoba, která zaměstnává fyzické osoby v 

pracovněprávních nebo obdobných pracovních vztazích, (dále jen "zaměstnavatel"), a to do 

30 kalendářních dnů ode dne zahájení výkonu prací. Ostatní práce na pracovištích 

zaměstnavatele, které nebyly takto zařazeny, se považují za práce kategorie první.  

Zaměstnavatel v návrhu na zařazení prací do kategorií uvede výsledky hodnocení rizik 

možného ohrožení zdraví zaměstnanců včetně výsledků měření koncentrací a intenzit faktorů 

pracovních podmínek, pro něž jsou stanoveny hygienické limity, a zjištění druhu a typu 

biologického činitele, který může vyvolat ohrožení zdraví a je uveden ve zvláštním právním 

předpise, počty zaměstnanců v jednotlivých kategoriích a způsob zajištění ochrany jejich 

zdraví.  

Zaměstnavatel je povinen ihned oznámit orgánu ochrany veřejného zdraví příslušnému 

podle místa činnosti každou změnu podmínek výkonu práce, která by mohla mít vliv na její 

zařazení do příslušné kategorie. V oznámení zaměstnavatel uvede výsledky měření 

souvisejících faktorů pracovních podmínek. [11], [20] 

  

http://www.bozpo.cz/predpisy/Zakonik%20prace_z262-2006.htm
http://www.bozpo.cz/predpisy/z258-2000.htm
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3.1 Zařazení do kategorie 

Zařazení prací do jedné ze čtyř kategorií vyjadřuje souhrnné hodnocení úrovně zátěže 

zaměstnance faktory rozhodujícími ze zdravotního hlediska o kvalitě pracovních podmínek. 

Kategorizace se provádí na základě zhodnocení výskytu a rizikovosti faktorů, které mohou 

ovlivnit zdraví zaměstnanců a úroveň zabezpečení jeho ochrany. 

Do první kategorie se zařazují práce vykonávané za podmínek, při nichž podle 

současné úrovně poznání není pravděpodobný nepříznivý vliv na zdraví zaměstnance.  

Do druhé kategorie se zařazují práce, při nichž ukazatele faktorů, jimž jsou 

zaměstnanci vystaveni, nepřekračují hygienické limity stanovené zvláštním právním 

předpisem upravujícím ochranu zdraví zaměstnanců a touto vyhláškou, ale nelze vyloučit, že 

při této míře expozice se neprojeví u vnímavých jedinců nepříznivé účinky na zdraví. Do této 

kategorie se zpravidla dále zařazují práce, pro jejichž vykonávání jsou zvláštními právními 

předpisy stanoveny požadavky na zdravotní způsobilost osob, které takovou práci vykonávají, 

a práce, o nichž takto rozhodne orgán ochrany veřejného zdraví. 

Do třetí kategorie se zařazují práce, při nichž není expozice zaměstnanců faktorům 

spolehlivě snížena technickými opatřeními na úroveň stanovenou hygienickými limity a pro 

zajištění ochrany zdraví zaměstnanců je proto nezbytné využívat osobní ochranné prostředky, 

organizační a jiná ochranná opatření. 

Do čtvrté kategorie se zařazují práce a pracovní procesy spojené s vysokým rizikem 

ohrožení zdraví, které nelze zcela vyloučit ani při používání dostupných a použitelných 

ochranných opatření. 

 Faktory a limity pro zařazení prací do kategorie druhé až čtvrté podle měřitelných 

faktorů jsou uvedeny v příloze č. 1, cit. vyhlášky. Práce, při kterých jsou hodnoty těchto 

faktorů příznivější, než odpovídá druhé kategorii, se zařazují do první kategorie. Práce, jejichž 

povaha neumožňuje zařazení do kategorií podle kritérií uvedených v části A přílohy č. 1, se 

zařazují do kategorií na podkladě současných znalostí o jejich vlivu na zdraví zaměstnanců. 

[11], [20] 
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3.2 Práce v riziku 

 Rizikovou prací, kterou se pro účely zákona č. 258/2000 Sb., rozumí práce, při níž je 

nebezpečí vzniku nemoci z povolání nebo jiné nemoci související s prací, je práce zařazená do 

kategorie třetí a čtvrté a dále práce zařazená do kategorie druhé, o níž takto rozhodne 

příslušný orgán ochrany veřejného zdraví.  

Zaměstnavatel, na jehož pracovištích jsou vykonávány rizikové práce, je povinen 

zabezpečit bezpečné skladování a zacházení s nebezpečnými chemickými látkami, 

chemickými přípravky a s biologickými činiteli stanovenými zvláštním právním předpisem,  

zabezpečit neprodleně mimořádná měření faktorů pracovních podmínek, pokud o ně požádá 

zařízení vykonávající závodní preventivní péči nebo pokud tak stanoví rozhodnutím příslušný 

orgán ochrany veřejného zdraví, zjistit příčinu překročení limitních hodnot ukazatelů 

biologických expozičních testů a zabezpečit její odstranění; neprodleně informovat o těchto 

skutečnostech zaměstnance, předložit rozsah opatření k omezení faktorů nepříznivě 

ovlivňujících zdraví na nejmenší rozumně dosažitelnou míru před jejich přijetím ke schválení 

příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví. Rozumně dosažitelnou mírou se rozumí poměr 

mezi náklady vynaloženými na omezování faktorů nepříznivě ovlivňujících zdraví 

zaměstnanců a jejich přínosem pro ozdravění pracovních podmínek.  

Překročení limitních hodnot ukazatelů biologických expozičních testů sdělí 

zaměstnavateli zařízení vykonávající závodní preventivní péči. Přitom je povinno dodržet 

mlčenlivost o výsledcích testů jednotlivých zaměstnanců. 

Zaměstnavatel, u kterého jsou vykonávány rizikové práce je rovněž povinen ve smyslu 

§ 40, Zákona č.258/2000 Sb., vést prokazatelnou formou evidenci o těchto pracích. [11], [20] 
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4 Nemoci z povolání 

Nemoci z povolání jsou onemocnění, která vznikla nepříznivým působením 

škodlivých vlivů pracovního prostředí. Problematiku nemocí z povolání upravují zejména 

předpisy: nařízení vlády č. 114/2011 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve 

znění pozdějších předpisů a vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 342/1997 Sb., kterou se 

stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zařízení, která tyto nemoci 

uznávají, ve znění pozdějších předpisů.  

Podle výše jmenovaného nařízení vlády č. 114/2011 Sb. lze uznat onemocnění za 

nemoc z povolání za předpokladu, že je vyjmenováno v seznamu nemocí z povolání a vzniklo 

za podmínek uvedených v seznamu nemocí z povolání.  

Nemoci z povolání musí splňovat jednotná diagnostická i legislativní kritéria, protože 

mají závažné dopady pro zaměstnance i zaměstnavatele, musí časově i věcně odpovídat 

konkrétnímu povolání u zaměstnavatele, vypsanému na formuláři Hlášení nemoci z povolání 

a musí splňovat určitý stupeň závažnosti. 

O uznání nemoci z povolání rozhodují určená střediska nemocí z povolání. Pro 

uznávání neplatí svobodná volba lékaře. Postižený musí být vyšetřen ve středisku nemocí z 

povolání, kam spadá místo jeho pracoviště, na němž mohla nemoc podle svého charakteru 

vzniknout. [12] 
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4.1 Vývoj nemocí z povolání v Moravskoslezský kraji 

Vývoj nemocí z povolání jak v Moravskoslezském kraji, tak v celé ČR má 

z dlouhodobého hlediska příznivou klesající tendenci. Nicméně od roku 2004 lze indikovat 

mírnou stagnaci (viz obrázek č. 2). Moravskoslezský kraj tvoří čtvrtinu všech přiznávaných 

nemocí z povolání v rámci ČR. 

 

Obrázek 2 Vývoj nemocí z povolání v rámci ČR a MSK [9] 

Za nejvýznamnější nemoci z povolání lze v Moravskoslezském kraji označit 

onemocnění horních končetin z vibrací a z nadměrné jednostranné zátěže a onemocnění na 

expozici fibrogennímu prachu. Zejména onemocnění horních končetin z nadměrné 

jednostranné zátěže je v současné době jedním z nejzávaznějších pracovně lékařských 

problémů (viz obr. 3). Toto onemocnění vzniká především v montážních závodech a také ve 

velkých obchodních řetězcích. Poměrně velkou roli zde hraje zaměstnanost žen na rizikových 

pracovištích. [17] 

 

Obrázek 3 Vývoj nemocí z povolání z NJZ v MSK [9] 
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4.2 Vybrané nemoci z povolání 

Seznam nemocí z povolání je dán legislativou a to konkrétně nařízením vlády č. 

290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění pozdějších předpisů. 

4.2.1 Syndrom karpálního tunelu 

Syndrom karpálního tunelu (ekvivalentně kanálu) je nejčastějším útlakovým 

syndromem na horní končetině vůbec.  

Vzniká dlouhodobým stlačením tzv. středového nervu v oblasti zápěstí právě v 

prostoru nazývaném karpální tunel. Útlak nervu má za následek postupně narůstající bolesti, 

brnění a další příznaky podstatně zhoršující kvalitu života. Onemocnění postihuje častěji ženy 

než muže a jeho výskyt narůstá. 

Postižení středového nervu dlouhodobým útlakem je zpočátku vratné, v případě 

déletrvající komprese nervu jsou však již změny nevratné. Ačkoli intenzita obtíží může u 

pacienta v průběhu času kolísat, většinou se potíže zhoršují a často si nakonec vynutí operační 

řešení. 

Karpální tunel je úzká štěrbina v oblasti zápěstí (viz obr. 4). Ze tří stran je ohraničený 

zápěstními kůstkami a ze čtvrté pevným zápěstním vazem. Tunelem prochází do dlaně devět 

šlach a mediánní nerv, přenášející vzruchy z mozku do části ruky. Úraz nebo otok některé 

šlachy zmenší v karpálním tunelu prostor a následně dojde k útlaku mediánního nervu. 

Stlačený a podrážděný nerv způsobuje bolesti, zánět, mravenčení apod. 

Způsob léčby se odvíjí od stavu postiženého. V lehčích případech postačí klidový 

režim popřípadě rehabilitace, v komplikovanějších případech jsou nezbytné obstřiky nebo 

dokonce operace. [15] 

 

Obrázek 4 Syndrom karpálního tunelu [15] 
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4.2.2 Syndrom kubitálního tunelu 

Syndrom kubitálního  kanálu (viz obr. 5) je druhým nejčastějším onemocněním nervů 

patřící do skupiny úžinových syndromů, kdy je nerv utlačen mezi jinými anatomickými 

strukturami. V tomto případě je utlačen či drážděn  nerv v v oblasti vnitřní strany loktu - 

v tzv. kubitálním kanále. K útlaku může dojít postupně, nebo akutně při zlomeninách, 

vykloubeních či zhmožděních v oblasti loketního kloubu. 

Způsob léčby se odvíjí od stavu postiženého. V lehčích případech postačí klidový 

režim popřípadě rehabilitace, v komplikovanějších případech jsou nezbytné obstřiky 

kortikoidy nebo dokonce operace. [1] 

 

Obrázek 5 Syndrom kubitálního tunel [2] 
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5 Ergonomie pracoviště 

Ergonomie je interdisciplinární vědní obor, který integruje a využívá poznatky věd 

humanitních (zejména psychologie práce, fyziologie práce, hygieny práce, antropometrie, 

biomechaniky) a věd technických (např. vědy o řízení, kybernetika, normování, atd.). 

Pojem ergonomie je převzat z anglického "ergonomics" jež vznikl spojením řeckých 

slov "ergon" - práce, pracovní síla a "nomos" - řád, pořádek, zákon. Předmětem ergonomie je 

studium vztahů mezi člověkem, pracovním prostředkem a pracovním prostředím - "Systém 

člověk-stroj-prostředí", též "Pracovní systém" a aplikace poznatků tohoto studia uplatněním 

limitů výkonnosti člověka (mentální, senzorické, antropometrické, biomechanické) při 

projektování, konstruování strojů a technických zařízení, při inovačních a racionalizačních 

záměrech, při plánování technického rozvoje apod. 

Cílem ergonomicky řešeného pracovního místa je vytvořit takové pracovní podmínky, 

aby nedocházelo k nepřiměřené pracovní zátěži, např. svalově kosterního aparátu. Veškeré 

vzdálenosti, výšky a úhly musí být nastaveny tak, aby odpovídaly antropometrickým, 

biomechanickým požadavkům a fyziognomii příslušného uživatele. Pracovní místo je nutno 

přizpůsobit člověku, nikoliv naopak. [10] 

5.1 Pracovní polohy 

Pracovní poloha je pokládána za jeden z nejvýznamnějších faktorů ovlivňujících vznik 

obtíží a onemocnění pohybového aparátu v souvislosti s prací. Polohu při práci ovlivňuje 

zejména charakter a druh vykonávané práce, rozměry pracovního prostoru a uspořádání 

pracovního místa. [6]  

Nejčastější pracovní polohy jsou sed a stoj, ale nelze vyloučit ani ostatní polohy jako 

je klek, předklon, dřep a leh. Za základní polohu člověka je považována také chůze. Z 

fyziologického hlediska je sed energeticky méně náročný a dolní končetiny při něm nejsou 

trvale zatíženy. Avšak ani trvalá práce vsedě není vhodná. 

Za obecně nevhodné nebo nesprávné pracovní polohy, které je třeba vyloučit nebo co 

nejvíce omezit, se považují: trvalý stoj na místě bez pohybu, trvalý nebo častý předklon, tj. 

více než 15 ohnutí v zádech, úklon, hluboké ohyby nebo nepřirozené polohy těla v dřepu, 

častý stoj na jedné noze (např. ovládání stroje jednostrannou nožní pákou), dlouhodobá práce 

s nataženými nebo předpaženými pažemi. [10] 
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Hodnocení přijatelnost / podmíněnou přijatelnosti / nepřijatelnosti jednotlivých 

pracovních poloh ve vztahu ke strojnímu zařízení je popsáno v normě ČSN EN 1005-4 

„Bezpečnost strojních zařízení – Fyzická výkonnost člověka – Část 4: Hodnocení pracovních 

poloh a pohybů ve vztahu ke strojnímu zařízení. Limity pracovních poloh jsou definovány 

v Nařízení vlády č. 68/2010 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 

Povaha hodnocených činností v této diplomové práci si vyžaduje zaměření zejména na 

oblasti trupu, hlavy a horních končetin. Přehled limitních hodnot pro zmíněné části těla jsou 

popsány níže. 

5.1.1 Trup 

Za nepřijatelnou polohu trupu se považuje předklon ≥ 60°. Podmíněně přijatelná 

poloha je limitována předklonem v rozmezí 20° - 60° (viz obr. 6). [16] 

 

Obrázek 6 Poloha trupu [4] 
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5.1.2 Hlava a krk 

Za nepřijatelnou polohu bez podpory trupu se považuje předklon ≥ 25°. Podmíněně 

přijatelná poloha je limitována předklonem v rozmezí 25° - 40° s podporou celého trupu (viz 

obr. 7). [16] 

 

Obrázek 7 Poloha hlavy a krku [4] 

5.1.3 Horní končetiny 

Za nepřijatelnou polohu se považuje vzpažení paže ≥ 60°. Podmíněně přijatelná 

poloha je limituje vzpažení paže mezi 40° a 60° (viz obr. 8). [16] 

 

Obrázek 8 Poloha horních končetin [4] 
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5.2 Pohybový prostor 

Pohybovým prostorem je myšlen prostor, ve kterém je vykonávána samotná pracovní 

činnost. Prostor pro horní i dolní končetiny je vymezen pomocí tzv. referenčního bodu. 

Referenční bod je vymezen průsečíkem tří na sebe navzájem kolmých rovin: vodorovnou 

manipulační rovinou, svislou rovinou proloženou osou těla (sagitální) kolmou k přední hraně 

stroje či pracovního stolu a svislou rovinou (frontální) proloženou přední hranou stroje či 

pracovního stolu. 

Pro většinu činností lze přesně definovat manipulační rovinu a pro každou práci její 

optimální výšku. Pro obecné případy je manipulační rovina určena v tab. 1: 

Tabulka 1 Optimální výška manipulační roviny 

pracovní 

poloha 
muži ženy 

vsedě 70 cm 65 cm 

vstoje 103 cm 95 cm 

 

 Výška pracovního stolu je totožná s výškou manipulační roviny pouze tehdy, nejsou-

li předměty, s nimiž pracovník manipuluje vyšší než 5 cm. [10] 

Pohybový prostor pro nohy a prostor pro nožní ovladače je vymezen v tab. 2:  

Tabulka 2 Pohybový prostor pro nohy 

pohyblivý prostor 
muži i 

ženy 

nejmenší výška nad podlahou 60 cm 

nejmenší celková šířka 50 cm 

nejmenší hloubka od hrany stolu (stroje) 50 cm 

optimální hloubka 70 cm 
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5.3 Ergonomie a normy 

Do roku 1989 vznikaly české všeobecné normy převážně přejímáním norem RVHP v 

rámci systému norem „Pracovní ochrana“. Po rozpadu RVHP vznikají české technické normy 

v oblasti ergonomie převážně přejímáním evropských a mezinárodních norem. Všeobecné 

evropské ergonomické normy jsou zpracovávány Evropskou komisí pro normalizaci - CEN, a 

sice technickou komisí CEN/TC 122 Ergonomie. Mezinárodní ergonomické normy jsou 

zpracovávány Mezinárodní organizací pro normalizaci - ISO, a sice technickou komisí 

ISO/TC 159 Ergonomie.  

Normy zpracovávané CEN/TC 122 jsou v souladu se Směrnicemi Rady EU - zejména 

89/392/EHS, o strojních zařízeních a 89/391/EHS, o bezpečnosti a zdraví na pracovištích. 

Tyto normy se po vyhlášení v Úředním věstníku EU (Official Journal of The Communities - 

OJEC) stávají tzv. harmonizovanými normami. Harmonizované české technické normy, tj. 

normy, ve kterých je zapracována evropská norma, jsou označeny: ČSN EN, případně ČSN 

EN ISO.  

Harmonizace Českých technických norem (ČSN) s normami evropskými je řízena 

Technickými normalizačními komisemi - TNK. Pro ergonomii je to TNK č. 2 - „Bezpečnost 

technických zařízení. Ergonomie.“  Subkomisí TNK č. 2 je SC č. 2 - „ Ergonomie“. V oblasti 

ergonomie jsou to normy třídy 83, skupiny 35. Odkazy na ergonomii jsou uváděny i v jiných 

českých technických normách.  

Z programu norem vytvářených CEN/CENELEC, zaměřených na interpretaci 

základních bezpečnostních požadavku za účelem dosažení konformity s evropskou 

legislativou v oblasti bezpečnosti strojů, mají tyto normy následující hierarchii:  

Normy typu A (základní bezpečnostní normy), poskytující základní pojmy a zásady 

pro projektování a konstrukci a obecná hlediska, která mohou být aplikována na všechny 

stroje.  

Normy typu B (skupina bezpečnostních norem), zabývající se jedním bezpečnostním 

aspektem nebo jedním typem bezpečnostního zařízení, které může být použito pro větší počet 

strojů: Normy typu B1 - týkající se jednotlivých bezpečnostních aspektů (např. bezpečnostní 

vzdáleností, teploty povrchu, hluku apod.). Normy typu B2 - týkající se příslušných 

bezpečnostních zařízení (např. dvouručního ovládacího zařízení, blokovacího zařízení, 

tlakově citlivých zařízení, kryty apod.).  
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Normy typu C (bezpečnostní normy pro stroje), určující detailní bezpečnostní 

požadavky pro jednotlivý stroj nebo skupinu strojů. [13] 

Přehled základních ergonomických norem uvádím v příloze č. 2. 

5.4 Metody ergonomického hodnocení 

Nejrůznější analýzy a hodnocení zažívají rozvoj zejména v posledních dvou dekádách 

na přelomu tisíciletí. Zasahují do všech aspektů našeho života. Ukazují se jako efektivní a 

komplexní procesy, které umožňují zejména zhodnocení současného stavu a navržení 

nápravných opatření. [5] 

Ergonomického hodnocení zahrnuje vyhodnocení specifických podmínek práce ve 

vztahu k lidskému činiteli, které vykazují odlišnosti podle charakteru a druhu vykonávané 

práce a objektivně daných podmínek. Je nezbytné se zabývat jak stránkou technickou, tak 

biologickou. V konečném důsledku slouží jako podklad pro implementaci opatření, které 

vedou ke zlepšení zdraví pracovníků na daném pracovišti. 

V následujících dvou kapitolách uvádím pouze metody využité v mé diplomové práci 

a to konkrétně metodu profesiografie a RULA. Ostatní metody (např. ergonomické 

checklisty) v textu nepopisuji z důvodů nerelevantnosti pro praktickou část.  

5.4.1 Metoda profesiografie 

Základem metody profesiografie je sběr informací na pracovištích a jejich záznam do 

kontrolních listů. Při aplikaci metody se hodnotí jednotlivá níže uvedená kritéria pomocí 

bodové škály 1 až 5, přičemž 1 představuje minimální zatížení a působení daného faktoru na 

člověka a 5 maximální. Uvedená dílčí kritéria nejsou striktní a lze je samozřejmě zpřesňovat 

podle požadavků hodnotitele i podle charakteru pracovního procesu apod. tak, aby bylo 

možno jednoznačně vysledovat negativní vlivy působící na pracovníky. Znamená to, že na 

položenou otázku vztahující se k prošetření působení daného faktoru se odpoví kladně nebo 

záporně (v tomto případě jde v podstatě o kvalitativní hodnocení) a ohodnotí se relativní 

závažnost dle níže uvedených dílčích kritérií. Zápis se provádí do kontrolního listu. 

Hodnocené faktory a dílčí kritéria uvádím v příloze č. 3 [14] 

5.4.2 RULA 

Metoda RULA (Rapid Upper Limb Assessment) je metodika určena převážně pro 

hodnocení rizika poškození horních končetin. Zahrnuje však i hodnocení poloh nejen u 

horních končetin, ale také hlavy, krku a nohou. 
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U jednotlivých částí těla je popsána tzv. základní poloha (flexe, extenze) ke stanovení 

tzv. základního skóre a maximální možné skóre, kterého je možné u jednotlivých částí 

dosáhnout. V hodnocení je rovněž zahrnuto skóre silové – zátěžové zohledňující sílu a zátěž 

vynakládanou při práci se zobrazovací jednotkou a u svalů zahrnující vliv převážně statické 

polohy při práci. Výsledné hodnocení spočívá v odečtu hodnot celkového skóre, ve kterém 

jsou zahrnuty veškeré parametry uspořádané do tří tabulek: 

 Skóre polohy horní končetiny – tabulka A 

 Skóre postavení krku, trupu a nohou – tabulka B 

 Skóre C = skóre tabulky A + skóre svalové + skóre silové – zátěžové 

 Skóre D = skóre tabulky B + skóre svalové + skóre silové – zátěžové 

 Celkové skóre = skóre C + skóre D – tabulka C 

Celkový výsledek nám zařadí práci do jedné ze čtyř kategorií: 

1. kategorie: Celkové skóre jedna nebo dvě ukazuje, že je práce přijatelná, pokud 

není prováděna po dlouhou dobu. 

2. kategorie: Celkové skóre tři nebo čtyři ukazuje, že je potřebné další hodnocení a 

změny by měly být požadovány. 

3. kategorie: Celkové skóre pět nebo šest ukazuje, že je potřebné provést změnu 

v provádění práce co nejdříve. 

4. Kategorie: Celkové skóre sedm ukazuje, že změna v provádění práce je potřebná 

okamžitě. [7] 

V současné době informačních technologií a internetu lze provést výpočet RULA 

poměrně komfortně na internetové stránce http://rula.co.uk/, kdy jsou veškeré mezivýpočty 

prováděny automaticky naprogramovaným algoritmem. 

  

http://rula.co.uk/
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6 Základní údaje o závodu 

Siemens Elektromotory s.r.o., Odštěpný závod Frenštát pod Radhoštěm (viz obr. 9) 

patří mezi přední světové dodavatele nízkonapěťových asynchronních elektromotorů osových 

výšek 225 – 315 mm o výkonu 18 – 315 kW, které jsou využívány k pohonu zařízení v mnoha 

průmyslových odvětvích k pohonu čerpadel, kompresorů, klimatizačních zařízení, přístavních 

jeřábů, strojních celků apod. 

Letecký snímek závodu je přiložen na obr. 9. 

V současné době zaměstnává cca 1200 zaměstnanců. 

V ČR působí jako odštěpný závod společnosti Siemens, s.r.o. od 1.10.2010.  

Společnost je držitelem certifikátů ISO 9001, EMS 14001 a osvědčení Bezpečný 

podnik, nikoli však certifikátu z oblasti BOZP OHSAS 18001. [8] 

 

Obrázek 9 Letecký snímek závodu 
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7 Historie závodu 

Historii společnosti přehledně vystihuje tabulka č. 3 [8]: 

Tabulka 3 Historie závodu 

Rok Událost 

1946 Dne 15.12. založen MEZ Frenštát jako Závod 05 národního 

podniku MEZ(Moravské elektrotechnické závody). 

1947 Dne 15.2. expedován první motor nakrátko. 

1950-

1954 

Vznik samostatného podniku s označením MEZ Frenštát, 

národní podnik. Rozšíření výrobního programu o generátory, 

jeřábové kroužkové motory, nevýbušné elektromotory a 

pračkové elektromotory. 

1963-

1964 Zastavení výroby pračkových elektromotorů a generátorů. 

1973-

1979 

Zahájení výroby indukčních spojek, elektromechanických 

regulátorů pro generátory, speciálních elektromotorů a 

statických měničů kmitočtů. 

1986 Zahájení výroby elektroniky pro automobily pro osobní vozidla 

Škoda a pro nákladní automobily TATRA. 

1990 Ke dni 1.7. vznik samostatného státního podniku MEZ 

Frenštát.Ukončení výroby indukčních spojek. 

1993 Ke dni 13.8. udělení certifikátu systému managementu jakosti 

dle normy EN ISO 9001:1994 závodu firmou LRQA. 

1994 
Dne 1.6. schválena vládou ČR privatizace motorářských aktivit 

s.p. MEZ Mohelnice a s.p. MEZ Frenštát, a to formou přímého 

prodeje majetku firmě Siemens. 

  
Od 1.10. MEZ Frenštát součástí Siemens Elektromotory s.r.o. 

Praha a začlenění do obchodního pole ASI 1N (Nízkonapěťové 

motory). 

1998-

2002 

Vývoj a zavedení nové řady motorů 1LG4/6.Ke dni 13.8.2002 

udělení certifikátu systému managementu jakosti dle normy EN 

ISO 9001:2000 obchodní oblasti A&D SD (závodům Erlangen, 

Bad Neustadt, Mohelnice, Frenštát, Congleton) firmou DQS 

GmbH. 

2006 

Ke dni 11.8. udělení certifikátu systému environmentálního 

managementu dle normy EN ISO 14001:2005 společnosti 

Siemens Elektromotory s.r.o. (závodům Frenštát a Mohelnice) 

firmou DQS GmbH. 

2008 Převod výroby motorů osové výšky 180 do závodu Mohelnice. 

2009 Spuštěn vývoj motorů nové řady 1LE1. 

2010 

Ke dni 1.1. zánik obchodní oblasti I DT SD, závod Frenštát 

začleněn do obchodní oblasti I DT LD. Ke dni 1.10. zánik 

společnosti Siemens Elektromotory s.r.o., začlenění závodu 

Frenštát jako odštěpného závodu do společnosti Siemens, s.r.o.. 
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8 Organizační struktura závodu 

 Siemens Elektromotory s. r. o., závod Frenštát pod Radhoštěm se člení na dvě 

základní organizační jednotky pod vedením výrobního a ekonomického ředitele, které jsou 

dále členěny do několika útvarů (viz obr. 10). 
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Obrázek 10 Organizační struktura 
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9 Zajištění BOZP v závodě 

Zásadní dokument, který popisuje systém BOZP a stanovuje zodpovědnost za 

uplatňování všech legislativních požadavků v oblasti BOZP v Siemens Frenštát, je 

organizační směrnice “Příručka Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci” schválená oběma 

ředitely závodu. Tímto dokumentem se rovněž Siemens Frenštát zavazuje plnit požadavky 

normy OHSAS 18001 a programu „Bezpečný podnik“, vyhlášeným Ministerstvem práce a 

sociálních věcí pod záštitou Státního úřadu inspekce práce. 

9.1 Politika BOZP 

Politiku BOZP definuje a následně vydává vedení Siemens Frenštát. Politika BOZP je 

pravidelně přezkoumávána vedením a podle potřeby následně aktualizována. Politika BOZP 

je sdělována všem zaměstnancům. Je zveřejněna na Intranetu a v reprezentativních prostorách 

Siemens Frenštát. Zainteresovaným stranám je politika BOZP sdělována na vyžádání. 

9.2 Plánování BOZP 

Plánování BOZP je proces skládající se z několika dalších subprocesů: Řízení rizik, 

aktualizace dokumentace v oblasti legislativních a jiných předpisů, stanovení cílů a programů 

BOZP a projektů řízení BOZP. 

9.2.1 Proces řízení rizik 

Aby se riziko nestalo zdrojem mimořádné události, je nutné riziko včas identifikovat. 

K tomu slouží systematické vyhledávání rizik, které se provádí ve třech nezávislých úrovních: 

Uvádění do provozu (např. strojní zařízení, budovy), audit systému řízení BOZP, průběžná 

analýza rizik prováděná vedoucími zaměstnanci. 

Posouzení následků a pravděpodobnosti vzniku mimořádné události provádí v podniku 

Komise pro prevenci rizik, pracovních úrazů a nemocí z povolání. Jako podklady k analýze 

rizik používá komise výstupy z vyhledání rizik. V závislosti na klasifikaci odhadnutého rizika 

musí být v rámci hodnocení rizik rozhodnuto o naléhavosti výběru a realizace vhodných 

bezpečnostních nebo ochranných opatřeních k odstranění nebo snížení rizika. Pokud je 

výsledkem analýzy riziko s potenciálem k možnému vzniku mimořádné události, nesmí být 

takový proces zahájen v případě, že je již zahájen, musí být okamžitě zastaven. 

Komise pro prevenci rizik, pracovních úrazů a nemocí z povolání nařizuje opatření ke 

snížení nebo odstranění závažných rizik, kontroluje plnění nařízených opatření a informuje 

vedení závodu o své činnosti v ročních zprávách o stavu BOZP. 
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9.2.2 Dokumentace BOZP 

Právní a jiné požadavky BOZP jsou specifikovány v samostatné databázi. Databáze je 

čtvrtletně aktualizována a je přístupná všem vedoucím zaměstnancům na intranetových 

stránkách. 

Konkrétní požadavky vyplývající z právních a technických předpisů jsou zapracovány 

do interní dokumentace.  

Aktuální registr právních a jiných požadavků BOZP potřebných pro vedoucí 

zaměstnance k jejich činnostem v oblasti BOZP je umístěn na intranetových stránkách. 

9.2.3 Cíle a programy BOZP 

Cíle jsou stanoveny v souladu s politikou BOZP a na základě rizik BOZP 

vyhodnocených v předchozím období a to tak, aby byl dodržen proces neustálého zlepšování. 

Při stanovování cílů jsou zohledněny právní i provozní požadavky, případně názory 

zainteresovaných stran. Cíle jsou publikovány na intranetových stránkách jednotlivých útvarů. 

Zvolené jsou v souladu s principy SMART:  

• Měřitelné tak, aby bylo možné jejich vyhodnocení,  

• adresné z pohledu odpovědností,  

• specifické,  

• termínované,  

• dosažitelné, realistické.  

9.2.4 Projekty řízení BOZP 

Za účelem splnění stanovených cílů jsou zpracovány projekty. Projekt zahrnuje 

všechny potřebné informace, aby bylo možné určit, jaký účel projekt má, kdo projekt provádí, 

kdo za projekt zodpovídá, za jakým účelem je projekt prováděn, jaký je časový rámec 

projektu, prostředky a jak bude projekt probíhat. Součástí stanovení podmínek projektu je 

také termín kontroly jeho plnění.  

Projekty jsou řízeny a koordinovány zmocněncem BOZP. 
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9.3 Systém odpovědností 

Odpovědnosti a pravomoci všech zaměstnanců, kteří řídí, provádějí a ověřují činnosti, 

které mají nebo mohou mít vliv na řízení systému BOZP, jsou definovány především 

organizační strukturou, organizačním řádem a popisem pracovní náplně v informačním 

systému. Dále jsou zodpovědnosti a pravomoci podrobněji rozvedeny v Příručce BOZP. 

9.4 Kontrola a nápravná opatření 

Kontrola výkonnosti systému BOZP v závodě Siemens Frenštát prověřuje, zda jsou 

všechny prováděné činnosti v souladu se stanovenými provozními kritérii, s legislativními a 

jinými požadavky a s programy BOZP. 

Jsou prováděny průběžné analýzy rizik, jejichž cílem je podchytit nová rizika, která 

mohou vzniknout např. změnou pracovního postupu, používáním nového stroje, apod. 

Průběžná analýza rizik je zpracovávána jednotlivými vedoucími zaměstnanci. V případě 

identifikace závažného rizika tito informují zmocněnce BOZP, které ve spolupráci s nimi 

zajišťuje další postup. 

Dále jsou prováděny pravidelné analýzy rizik, jejichž cílem je prověřování stávajících 

rizik a zjištění stavu opatření k příslušným rizikům. Dále se pravidelnou analýzou rizik 

mohou odhalit nová rizika, která nebyla odhalena ani průběžnou analýzou rizik. Pravidelná 

analýza rizik je prováděna zmocněncem BOZP. 

Rovněž jsou pravidelně kontrolovány a vyhodnocovány příčiny a zdroje pracovních 

úrazů. Kontrolu a hodnocení jsou prováděny zmocněncem pro BOZP. Kontrola a hodnocení 

se provádí pomocí záznamů o úrazech a kontrolou Knih úrazů. Na základě zjištěných 

skutečností zajišťují vedoucí zaměstnanci další průběh procesu. Pro dokumentování 

případných nápravných opatření k odstranění příčin a zdrojů pracovních úrazů jsou prováděny 

zápisy z pravidelných analýz rizik. 

9.5 Audity systému BOZP 

Systém řízení BOZP v Siemens Frenštát je pravidelně podrobován auditům. Cílem 

auditů je především ověření, zda systém řízení BOZP je efektivně zaveden a udržován, a zda 

je plněna politika a cíle BOZP. Do auditu jsou zahrnuty jak procesy a činnosti zajišťované 

Siemensem Frenštát, tak i procesy a činnosti zainteresovaných stran, které působí v areálu 

závodu a mohou být potenciálem pro vznik mimořádné události. 
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9.6 Přezkoumání řízení systému BOZP vrcholovým vedením 

Jedná se o pravidelné ověřování systému, aby byla zajištěna jeho trvalá vhodnost, 

přiměřenost, efektivnost a účinnost při dosahování cílů a strategie závodu. Toto přezkoumání 

zahrnuje všechny prvky systému a trendy jeho výkonnosti, jako podstatnou součást procesu 

neustálého zlepšování.  Přezkoumávání a hodnocení systému řízení zahrnuje veškeré činnosti 

a služby Siemens Frenštát a činnosti a služby zainteresovaných stran, které mohou být 

potenciálem pro vznik rizika. Součástí přezkoumání je i porovnání dosažené úrovně BOZP a 

efektivnost systému řízení s výsledky dosaženými jinými právními subjekty. Jednotlivé 

vstupy a výstup tohoto procesu zobrazuje obr. 11. [8] 

 

Obrázek 11 Vstupy a výstupy přezkoumání řízení BOZP 

  

Vstupy 

•Politika BOZP 

•Zprávy o výsledcích auditů 

•Cíle BOZP 

•Hodnocení rizik BOZP 

•Plnění programů BOZP 

•Záznamy o mimořádných událostech 

•Záznamy o skoronehodách 

•Záznamy o pracovních úrazech 

•Záznamy o vyhledávání rizik 

•Záznamy o preventivních a nápravných opatřeních 

•Záznamy o plnění nápravných opatření z předchozích přezkoumání 
vrcholovým vedením 

•Záznamy o kontrolách státní správy 

Výstupy 

•Preventivní a nápravná opatření, 

•Rrozhodnutí o poskytnutí zdrojů (výcvik, programy apod.), 

•Hodnocení plnění cílů, příp. revize cílů. 
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10 Kategorizace prací v závodě 

V závodě Siemens Frenštát bylo provedeno zařazení prací do kategorií na základě 

rozhodnutí Krajské hygienické stanice v Ostravě z prosince 2010. Převážná část prací je 

zařazena do kategorie 1. Pouze některé práce jsou zařazeny do kategorie 2 a to zejména kvůli 

faktorům prach a chemické látky. Výjimečně se v závodě vyskytují práce kategorie třetí, a to 

zejména vlivem faktoru fyzické zátěže, pracovní polohy, případně vibrací.  

Na základě interního předpisu jsou k těmto rizikovým pracím stanovena opatření pro 

minimalizaci dopadů na zdraví zaměstnanců, eventuálně k zabránění výkonu práce zdravotně 

nezpůsobilým zaměstnancům. K těmto opatřením jsou přiřazena konkrétní zodpovědná 

oddělení včetně termínů, kdy mají být provedena (např. při nástupu do zaměstnání, časové 

periody apod.)  

Jedná se o následující opatření: Na pracoviště jsou přijímáni zaměstnanci pouze na 

základě kladného lékařského posudku poskytovatele Závodní preventivní péče. Zaměstnanci 

jsou podrobeni periodickým lékařským prohlídkám poskytovatelem Závodní preventivní 

péče, na jejichž základě jsou zhodnoceny možnosti jejich dalšího setrvání na pracovišti a 

práci. Zaměstnanci jsou podrobeni výstupním zdravotním prohlídkám poskytovatelem 

Závodní preventivní péče v rozsahu periodické lékařské prohlídky. Na pracovištích je 

zajištěno střídání činností zaměstnanců. Je důsledně dodržována rovnoměrně rozložená 

pracovní doba. Zaměstnanci, kteří vykonávají tyto práce je poskytována Závodní léčebně 

preventivní péče, soubor procedur a fyzioterapií zaměřených na prevenci onemocnění 

pohybového aparátu horních končetin. Tato pracoviště jsou jedenkrát za pět let podrobována 

opakovaným měřením akreditovanou laboratoří – změření a vyhodnocení faktorů fyzické 

zátěže a pracovní polohy. Pracovníci jsou seznámeni s rizikovými faktory pracovních 

podmínek a zařazením do příslušné kategorie. 
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11 Závodní léčebně-preventivní péče 

Závodní léčebně-preventivní péče představuje rekondiční a rehabilitační program pro 

zaměstnance zařazené na práce a pracoviště s rizikem možného poškození zdraví, které se 

týká výkonu práce. Tento program je poskytován smluvním partnerem Siemens, s.r.o., 

odštěpný závod Elektromotory Frenštát, studiem AURA rehabilitačním centrem se sídlem ve 

Frenštátě p.R. a jeho provozovnou sportovně relaxačním centrem fit AURA ve Frenštátě p.R., 

který je nestátním ambulantním zdravotnickým zařízením.  

 Výběr a kombinace rekondičních a rehabilitačních procedur je stanovena na základě 

zkušeností v oblasti prevence a léčebné rehabilitace u osob ohrožených rizikovými faktory 

fyzické zátěže, lokální svalové zátěže horních končetin a vibrací přenášených na ruce. 

Vychází z kombinace prevence aktuálního zdravotního stavu ohrožených zaměstnanců a 

doporučení odborného lékaře.  

Rekondiční program je poskytován za účelem prevence onemocnění z práce a 

expozice rizikovými faktory lokální svalová zátěž a vibrace přenášené na ruce. Obsahem 

rekondičního programu je stanovený druh a počet rekondičních procedur na zaměstnance 

rovnoměrně rozvržených do jednoměsíčních cyklů.  

Rehabilitační program je poskytován jako léčebný proces již ohroženého zdraví a 

rizika onemocnění z práce a expozice rizikovými faktory lokální svalová zátěž a vibrace 

přenášené na ruce. Obsahem rehabilitačních programů je stanovený druh a počet 

rehabilitačních procedur a doporučených potravinových doplňků zaměřených na konkrétního 

zaměstnance a jeho zdravotní stav na základě návrhu odborného lékaře a fyzioterapeuta 

rovnoměrně rozvržených do přesně stanovených cyklů. 

Zaměstnanci se v rehabilitačním centru prokazují průkazem zaměstnance. Rekondiční 

procedury jsou čerpány zaměstnanci v jejich osobním volnu po vzájemné domluvě s 

poskytovatelem léčebně-preventivní péče. V případě nezájmu o rekondiční program má 

účastník právo se ho vzdát. V tomto případě musí být vyhotoven písemný záznam s podpisem 

zaměstnance a zaměstnavatele. 
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12 Vývoj nemocí z povolání v závodě 

Koncem osmdesátých a počátkem devadesátých let minulého století došlo u profese 

elektronavíječ v rámci Severomoravského kraje k zvýšenému výskytu nemoci z povolání, 

konkrétně se jednalo o jednostranné zatížení. Tato profese byla v té době v závodě hojně 

zastoupena a to převážně ženami. Z tohoto důvodu vedení tehdejšího závodu MEZ (koncern 

Siemens koupil tehdejší MEZ až v roce 1994) v roce 1991 požádalo o změření pracovní 

zátěže KHS Ostrava.  

 Fyziologické šetření se soustředilo na profese elektronavíječ (elektronavíječka) 

během činností vinutí cívek, ruční vkládání vinutí, strojové vkládání vinutí a zapojování 

vinutí. Dále bylo provedeno měření fyzické zátěže u pracovníků impregnační stanice.  

Tehdy byly profese elektronavíječů obsazovaný především ženami. Hodnoty statické 

zátěže (která u profese elektronavíječ převažovala) ve všech případech překračovaly tehdejší 

aktuálně platné limitní hodnoty, a proto byla tato zátěž označena za neúnosnou.  Rovněž 

fyzická zátěž dlouhodobě překračovala únosné limitní hodnoty. 

Na základě těchto měření bylo managementem firmy (mimo technických opatření) 

učiněno strategické organizační rozhodnutí o obsazování pozic na zmíněném provoze muži, u 

kterých by byly hygienické limity dodržovány. S odstupem let lze konstatovat, že tato 

strategie vedla k výraznému úbytku nemocí z povolání. Nicméně vzhledem k povaze 

vykonávané práce lze pracoviště výrobní haly Navijárny stále považovat z hlediska vzniku 

potencionálních nemocí z povolání za jedno z nejrizikovějších v závodě. 

Za posledních 14 let se v závodě Siemens Frenštát objevilo celkem 10 nemocí 

s povolání, přičemž v posledních 5 letech se jednalo o jediný případ (viz obrázek 13). To 

ukazuje na vysokou úroveň bezpečnosti a hygieny práce vzhledem k činnostem, jaké jsou na 

provozech závodu vykonávány. 

 

Obrázek 12 Vývoj počtu nemocí z povolání v závodě od roku 1997 
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13 Analýza vybraných pracovních činností v hale Navijárny 

Ve výrobním prostoru navijárny je vykonáváno šest základních profesí s celkovým 

počtem cca 300 pracovníků. Těmi profesemi jsou: 

 Vinutí cívek 

 Stříhání izolací 

 Ruční vkládání vinutí 

 Strojní vkládání vinutí 

 Zapojování vinutí 

 Impregnace vinutí 

Část pracovníků vykonává tyto činnosti kumulovaně z důvodu náročnosti zapojení 

určitých typů motorů, eventuálně jsou proškoleni a způsobilí pro zastávání veškerých níže 

popsaných profesí. Část pracovníků je vykonává separovaně.  

Za účelem zpracování této diplomové práce byla vybrána profese „Elektronavíječ – 

pracovní stůl“, která reprezentuje tu část pracovníků, kteří vykonávají komplexní navinutí 

(schematicky vykresleno na obr. 13). Rozpracováním nedávného zdravotního měření, 

zejména z pohledu ergonomie, tak lze přispět ke komplexní minimalizaci zdravotních rizik ve 

většině navijárenských profesí v Siemens Frenštát. 

 

Obrázek 13 Schéma aktivit na pracovišti Navijárna [8] 
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13.1 Kategorizace prací na pracovišti Navijárny 

V tabulce č. 4 je uveden přehled kategorií práce pro toto pracoviště. 

Tabulka 4 Kategorizace prací pro pracoviště Navijárna 

Název práce Faktor pracovního prostředí Kategorie 

Vinutí cívek  Prach, fyzická zátěž 2 

Stříhání izolací Prach 2 

Strojní vtahování vinutí Prach, fyzická zátěž 2 

Vkládání vinutí ruční Fyzická zátěž, pracovní poloha 3 

Zapojování vinutí Fyzická zátěž, pracovní poloha 3 

Impregnování vinutí Chemické látky 2 

Ostatní práce   1 
 

Za rizikové práce jsou na pracovištích Navijárny, proto považovány následující, 

uvedené v tabulce č. 5. 

Tabulka 5 Rizikové práce 

Název práce Faktor pracovního prostředí Kategorie 

Vkládání vinutí ruční Fyzická zátěž, pracovní poloha 3 

Zapojování vinutí Fyzická zátěž, pracovní poloha 3 

 

13.2 Elektronavíječ – Pracovní stůl 

Na základě zařazení prací do kategorií z prosince 2010, kdy byly do kategorie 3 

zařazeny práce vkládání vinutí a zapojování vinutí jsem se rozhodl detailněji analyzovat 

profesi „Elektronavíječ pracovní stůl“, která v sobě skrývá jednak tyto dvě činnosti, a zároveň 

několik dalších činností, jejichž kombinace při dlouhodobém výkonu mohou vést k poškození 

zdraví eventuálně k vyvolání nemocí z povolání. 

Detailní analýza spočívá v porovnání výsledků měření lokální svalové zátěže 

akreditovanou laboratoří, zhodnocení aktuálnosti dat vzhledem k možnosti platnosti nové 

legislativy (interpretace naměřených hodnot dle nově platných předpisů). Dále bude 

porovnána celková biomechanická analýza provedená akreditovanou laboratoří s vlastním 

dílčím hodnocením jednotlivých činností pomocí metod profesiografie a RULA. 

Po vyhodnocení všech výše uvedených přístupů a měření bude navržena optimalizace 

zdravotních rizik, eventuálně systému BOZP.   
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Pracovníci profese „Eletronavíječ – Pracovní stůl“ vykonávají komplexní navíjecí 

činnosti. Jsou dostatečně kvalifikováni a zdravotně způsobilí pro veškeré níže popsané 

činnosti. Níže uvedený popis pracovní činnosti je obecně platný, nicméně časová analýza 

pohybů a ergonomické hodnocení se vztahuje k přesnému datu měření a konkrétnímu typu 

motoru LE 225. S prací na odlišném typu motoru se mohou konkrétní výpočtové údaje mírně 

lišit. Nicméně pro účely optimalizace zdravotních rizik je toto měření vypovídající. 

13.2.1 Popis pracovní činnosti 

Příprava, manipulace, úklid 

Pracovníci pomocí jeřábu s magnetickým upínačem přesunou paket z palety na 

pracovní stůl, kde ho upnou do přípravku. Jeden ovládá jeřáb pomocí ovladače, který drží 

v pravé ruce. Druhý pracovník pracuje s magnetickým upínačem a při přesunu paket 

přidržuje. Dále si přichystají nářadí a potřebný materiál k práci. Na konci směny přesunou 

pomocí jeřábu s magnetickým upínačem hotový statorový svazek z pracovního stolu na paletu 

a provedou úklid nářadí. Chystání a úklid nářadí provádějí také mezi hlavními činnostmi – 

vkládání vinutí a zapojování vinutí. Pracovníci při práci zapojují podle potřeby obě horní 

končetiny. Pracovní poloha je vestoje s občasnou chůzí a v předklonu. 

Izolování 

Pracovníci ručně vkládají do statorového svazku drážkovou izolaci a nakonec 

gumovou paličkou, kterou drží v pravé ruce, vložené izolace zarovnají do roviny. Během této 

činnosti postupně otáčejí svazkem pomocí klikového mechanismu. Pracovníci při práci 

zapojují podle potřeby obě horní končetiny. Pracovní poloha je vestoje a v mírném předklonu. 

Ochranná fólie 

Pracovníci si nejdříve připraví váleček s fólií a z válečku odmotají kousek fólie. Jeden 

pracovník potřebnou část fólie odměří pravítkem a druhý ji odřeže nožem, který drží v pravé 

ruce. Stejným způsobem si nařezají fólie do celého statorového svazku. Připravená ochranná 

fólie nalepí do vnitřního průměru statorového svazku a uhladí je. Během činnosti si postupně 

otáčí statorovým svazkem pomocí klikového mechanismu. Fólie ochraňuje před poškozením 

izolaci vkládaných vodičů cívek. Pracovníci při práci zapojují podle potřeby obě horní 

končetiny. Pracovní poloha je vestoje a v mírném předklonu. 
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Řezání fólie 

Pracovníci nařezávají nalepenou fólii ve statorovém svazku (podle jeho délky) nožem, 

který drží v pravé ruce. Fólie slouží jako ochrana před poškozením izolace vkládaných vodičů 

cívek. Pracovní poloha je vestoje. 

Natrubičkování a přetvarování cívek 

Pracovníci si nejdříve z kotouče nastříhají izolační trubičky na potřebnou délku. Z 

bedny si podají na stůl cívky a rozstříhají šňůrky, kterými jsou cívky svázané. Na oba vývody 

cívek nasadí přípravné izolační trubičky a vývody stočí. Podle rozpětí drážek ohýbaním 

vytvarují cívky. Pracovníci při práci zapojují dle potřeby obě horní končetiny. Pracovní 

poloha je vestoje a v mírném předklonu. 

Vkládání vinutí – prázdný paket 

Pracovníci přemisťují vytvarované cívky z vedlejšího stolu na závěsný držák. První 

vrstvu cívek postupně vkládají do prázdného statorového svazku podle schématu zapojení. 

Cívky v drážce utlačují pomocí „štemru“ a uzavírají cívkovou vložkou, kterou rovnají 

kleštěmi. Pomocným klínem vyplňují drážku. Nakonec drážku tvarují tvarovacím klíčem a 

poklepem paličky. Vždy po vložení tří cívek, cívky oblepí na obou stranách izolačním 

papírem a vytvarují poklepáním paličky. Během činnosti si postupně otáčí statorovým 

svazkem pomocí klikového mechanismu. Pracovníci dle potřeby zapojují obě horní končetiny 

s větším zatížením pravé horní končetiny, ve které drží používané nářadí. Pracovní poloha je 

vestoje s občasným předklonem při vizuální kontrole vnitřního průměru statorového svazku. 

Vkládání vinutí – plná drážka 

Pracovníci postupně vkládají další vrstvu cívek do statorového svazku podle schématu 

zapojení. Cívky v drážce utlačují pomocí „štemru“ a drážky uzavírají drážkovým uzávěrem, 

který rovnají kleštěmi. Pomocným klínem vyplňují drážku. Nakonec drážku tvarují 

tvarovacím klíčem a poklepem paličky. Vždy po vložení tří cívek, cívky oblepí na obou 

stranách izolačním papírem a vytvarují poklepáním paličky. Během činnosti si postupně otáčí 

statorovým svazkem pomocí klikového mechanismu. Pracovníci dle potřeby zapojují obě 

horní končetiny s větším zatížením pravé horní končetiny, ve které drží používané nářadí. 

Pracovní poloha je vestoje s občasným předklonem při vizuální kontrole vnitřního průměru 

statorového svazku. 
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Vyklepávání po vložení 

Pracovníci nejdříve vloží tvarovací kužel do vnitřního průměru vinutí na straně BS. 

Gumovou paličkou, kterou drží převážně v pravé ruce, vytvarují čelo vinutí. Poté vyjmou 

tvarovací kužel a vloží jej do vnitřního průměru vinutí na straně AS. Gumovou paličkou opět 

vytvarují čelo vinutí. Během činnosti si postupně otáčejí statorovým svazkem pomocí 

klikového mechanismu. Pracovníci dle potřeby zapojují obě horní končetiny s větším 

zatížením pravé horní končetiny. Pracovní poloha je vestoje, často s horními končetinami ve 

výši hlavy. 

Obšívání BS strany 

Pracovníci obšívají BS stranu navinutého svazku statoru. Nejdříve si do obšívací jehly 

navlíknou textilní pásku. Obšívací jehlu s textilní páskou oběma horními končetinami protlačí 

vinutím, levou horní končetinou vytáhnou pod vinutím pásku a omotají ji okolo vinutí za 

obšívací jehlu, kterou znova zatlačí za vinutí a pracovní cyklus se opakuje. Tímto způsobem 

obšijí stator po celém obvodě. Během činnosti si postupně otáčejí statorovým svazkem 

pomocí klikového mechanismu. Pracovníci dle potřeby zapojují obě horní končetiny s větším 

zatížením pravé horní končetiny. Pracovní poloha je vestoje, často s horními končetinami ve 

výši ramen. 

Tvarování čel BS 

Pracovníci vloží tvarovací kužel do vnitřního průměru vinutí na straně BS a pomocí 

gumové paličky, kterou drží převážně v pravé ruce, zatlučou tvarovací kužel do statoru. 

Potom opět gumovou paličkou vytvarují po celém obvodě obšité čelo vinutí. Nakonec 

několika údery vyklepají ze statoru tvarovací kužel a uloží ho do bedny. Během činnosti si 

postupně otáčejí statorovým svazkem pomocí klikového mechanismu. Pracovníci dle potřeby 

zapojují obě horní končetiny s větším zatížením pravé horní končetiny. Pracovní poloha je 

vestoje a v mírném předklonu. 

Rozmotání a příprava vývodů k zapojení 

Pracovníci nejdříve popíšou fixem vývody cívek podle schématu zapojení. Následně 

pomocí textgumoidového klínu vyrovnávají smotané vývody cívek. Vyrovnané vývody cívek 

několika tahy ruky v rukavici po celé délce vyhladí. Pracovníci dle potřeby zapojují obě horní 

končetiny s větším zatížením pravé horní končetiny, ve které drží používané nářadí. Pracovní 

poloha je vestoje. 
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Uložení jednotlivých vývodů 

Pracovníci uloží jednotlivé vývody cívek podél vnější strany čela vinutí z důvodů 

dodržení délky lan a rozešití. Podle délky vývodu cívky ustřihnou izolační trubičku, kterou 

nasadí na vývod cívky. Vývody vytvarují paličkou a zafixují k čelu vinutí měděným drátem, 

který utáhnou kleštěmi. Pracovníci dle potřeby zapojují obě horní končetiny s větším 

zatížením pravé horní končetiny, ve které drží používané nářadí. Pracovní poloha je vestoje. 

Zkrácení vývodů cívek, příprava narovnání drátů před svařováním 

Pracovníci pomocí štípacích kleští zkrátí rovnoměrně vývody cívek na potřebnou 

délku. Ustřihnuté konce cívky smotají a hodí do bedny. Nakonec zkrácené vývody natvarují 

směrem nahoru a vyrovnají. Pracovníci dle potřeby zapojují obě horní končetiny s větším 

zatížením pravé horní končetiny, ve které drží používané nářadí. Pracovní poloha je vestoje. 

Opalování 

Pracovníci uvedou do provozu hořák agregátu. Hořák uchopí do pravé horní končetiny 

a krátkými pohyby po koncích vodičů cívek plamenem opalují lakovou izolaci. Levou horní 

končetinou přidržují přívodné kabely k hořáku. Pracovní poloha je vestoje. 

Stočení vývodů a příprava na svařování 

Pracovníci po vychladnutí opálených konců vodičů pomocí kleští stočí vývody cívek 

do svazků a označí je fixem podle zapojení. Pomocí testeru obvodů proměří zapojení 

jednotlivých fází. Dále zarovnají štípacími kleštěmi konce pro svařování a vytvarují je. Na 

vedlejším stole si nastříhají na potřebnou délku izolační pásku a izolační trubičku. Z bedny 

vytáhnou vývodní lana, která na jednom konci omotají izolační páskou a druhý konec upraví 

pro svařování. Potom je uloží do vnitřku statoru. Pracovníci dle potřeby zapojují obě horní 

končetiny s větším zatížením pravé horní končetiny, ve které drží používané nářadí. Pracovní 

poloha je vestoje. 

Svařování 

Pracovníci uvedou do provozu hořák svařovacího agregátu. Na vývody cívek přivaří 

vývodní lana. Po přivaření vývodního lana upraví svařovaný spoj přidáním stříbrné pájky. 

V pravé horní končetině drží hořák, v levé stříbrnou pájku. Pracovní poloha je vestoje. 

Izolování vývodů a zadrátování před šitím 

Pracovníci pomocí pásky kapton omotají svařované spoje vývodních lan. Vývody 

urovnají na čele svazku a pomocí kleští stáhnou drátem pro dodržení délek a rozešití. Místa 

stažená drátem přelepují papírovou izolací. V průběhu činnosti několikrát gumovou paličkou 
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tvarují čelo vinutí. Během činnosti si postupně otáčejí statorovým svazkem pomocí klikového 

mechanismu. Pracovníci dle potřeby zapojují obě horní končetiny s větším zatížením pravé 

horní končetiny, ve které drží používané nářadí. Pracovní poloha je vestoje. 

Obšívání AS strany a značení vývodů 

Pracovníci obšívají AS stranu navinutého svazku statoru. Obšívací jehlu s textilní 

páskou oběma horními končetinami protlačí vinutím, levou horní končetinou vytáhnou pod 

vinutím pásku a omotají ji okolo vinutí za obšívací jehlu, kterou znova zatlačí za vinutí a 

pracovní cyklus se opakuje. Tímto způsobem obšijí stator po celém obvodě. Během činnosti si 

postupně otáčejí statorovým svazkem pomocí klikového mechanismu. Pracovníci dle potřeby 

zapojují obě horní končetiny s větším zatížením pravé horní končetiny. Pracovní poloha je 

vestoje, často s horními končetinami ve výši ramen. 

Tvarování čel AS 

Pracovníci vloží tvarovací kužel do vnitřního průměru vinutí na straně AS a pomocí 

gumové paličky, kterou drží převážně v pravé ruce, zatlučou tvarovací kužel do statoru. 

Potom opět gumovou paličkou vytvarují po celém obvodě obšité čelo vinutí. Nakonec 

několika údery vyklepají ze statoru tvarovací kužel a uloží ho do bedny. Během činnosti si 

postupně otáčejí statorovým svazkem pomocí klikového mechanismu. Pracovníci dle potřeby 

zapojují obě horní končetiny s větším zatížením pravé horní končetiny. Pracovní poloha je 

vestoje a v mírném předklonu. 

Značení a zabudování termistoru 

Pracovníci pomocí texgumoidového klínu vytvoří mezeru v příslušné cívce, do které 

vloží čidlo termistoru (vkládá se do všech tří fází). Nakonec místo uložení termistoru 

zaizolují. Pracovníci dle potřeby zapojují obě horní končetiny s větším zatížením pravé horní 

končetiny, ve které drží používané nářadí. Pracovní poloha je vestoje. 

Obšívání termistoru 1 

Pracovníci obšívají AS stranu navinutého svazku statoru (v místě vložení termistoru). 

Obšívací jehlu s textilní páskou oběma hroníma končetnami shora protlačí za vinutím, levou 

horní končetinou vytáhnou pod vinutím pásku a omotají ji okolo vinutí za obšívací jehlu, 

kterou zrovna zatlačili za vinutí, a pracovní cyklus se opakuje. Pracovníci dle potřeby zapojují 

obě horní končetiny. Pracovní poloha je vestoje, často s horními končetinami ve výši ramen. 
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Obšívání termistoru 2 

Pracovníci obšijí AS stranu navinutého statoru (v místě vložení termistoru). Obšití je 

prováděno jiným způsobem šití a jinou jehlou než při prvním obšívání termistoru. Obšívací 

jehlu protahují mezi čelem vinutí a statorem. Jehlu s obšívací textilií protahují pod 

jednotlivými vinutími cívky, potom je nad každým vývodem zauzlují. Konce ustřihnou 

nůžkami. Pracovníci dle potřeby zapojují obě horní končetiny. Pracovní poloha je vestoje, 

často v mírném předklonu. 
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13.2.2 Časový snímek činností 

Časový snímek činností je zobrazen v tabulce č. 6 a na obrázku č. 14. 

Tabulka 6 Časový snímek činností 

Činnost 
Doba (min.) 

 Doba 
(%) 

Příprava, manipulace, úklid 20 4 

Izolování 6 1 

Ochranná fólie 9 2 

Řezání fólie 4 1 

Natrubičkování a předtaverování 
cívek 

21 4 

Vkládání vinutí - prázdný paket 68 13 

Vkládání vinutí - plná drážka 179 33 

Vyklepávání po vložení 11 2 

Obšívání 5 1 

Tvarování čel 4 1 

Rozmotávání a příprava vývodů k 
zapojení 

8 1 

Uložení jednotlivých vývodů 27 5 

Zkrácení vývodů cívek, příprava a 
narovnání drátů před svařováním 

2 0 

Opalování 7 1 

Stočení vývodů a příprava na 
svařování 

16 3 

Svařování 19 4 

Izolování vývodů a zadrátování před 
šitím 

10 2 

Obšívání AS strany a značení vývodů 15 3 

Tvarování čel 2 0 

Značení a zabudování termistoru 15 3 

Obšívání termistoru 1 2 0 

Obšívání termistoru 2 5 1 

Technologický čas 55 10 

Přestávka 30 6 

Efektivní činnost 455 84 

Délka směny 540 100 
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Obrázek 14 Časový snímek činností 

13.2.3 Celková biomechanická analýza profese  

Byl proveden propočet pro celosměnovou práci s využitím pracovního stolu, při 

činnostech zapojování včetně přípravy, izolace, obšívání, pájení, formování čela, kontroly. 

Výrazněji byla vytížena při šití a formování levá horní končetina, která při držení tkanice u 

šití a při přítlaku v předpažení u formování čela dostávala krátkodobě do poloh v ramenním 

kloubu nad 60° proti neutrální poloze. Při zapojování bylo více nepříznivých poloh patrno u 

pravé horní končetiny. K náklonům trupu docházelo v rozmezí 45 – 70° od neutrální roviny u 

pracovníka vyšší výšky (190 cm) krátkodobě u většiny činností. Práce byla vykonávána 

vestoje. 

Tabulka 7 Biomechanická analýza činnosti 

 
Poloha 

Část těla 
nepřijatelná 

čas/směna (min) 

podmíněně 

přijatelná 

čas/směna (min) 

celkem 

čas/směna (min) 
hodnocení 

Trup 12 22 34 vyhovující 

Hlava - krk 1 9 10 vyhovující 

Pravá horní 

končetina 
32 15 47 nevyhovující 

Levá horní 

končetina 
37 19 56 nevyhovující 

Pravá dolní 

končetina 
0 0 0 vyhovující 

Levá dolní 

končetina 
0 0 0 vyhovující 

4% 

13% 

33% 

5% 

3% 
3% 

3% 

10% 

6% 

20% 

Časový snímek činností Příprava, manipulace, úklid 

Vkládání vinutí - prázdný paket 

Vkládání vinutí - plná drážka 

Uložení jednotlivých vývodů 

Stočení vývodů a příprava na 
svařování 
Svařování 

Značení a zabudování termistoru 

Technologický čas 

Přestávka 

Ostatní 
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Celková doba zaujímání nepřijatelných, podmíněně přijatelných pracovních poloh ani 

jejich součet (viz tabulka č. 7) nepřekročil u trupu a krku přípustný limit kategorie 1 podle 

vyhlášky 432/2003 Sb. Pracovní poloha trupu a krku je vyhovující. 

Celková doba zaujímání nepřijatelných poloh překročila u pravé i levé horní končetiny 

limit kategorie 2. U podmíněně přijatelných pracovních poloh ani u součtu nepřijatelných a 

podmíněně přijatelných poloh (viz tabulka 5) nebyl limit kategorie 1 podle vyhlášky 432/2003 

Sb. překročen. Pracovní poloha obou horních končetin je nevyhovující. 

Celková doba zaujímání nepřijatelných, podmíněně přijatelných pracovních poloh ani 

jejich součet (viz tabulka 5) nepřekročil u obou dolních končetin přípustný limit kategorie 1 

podle vyhlášky 432/2003 Sb. Pracovní poloha obou horních končetin je vyhovující. 

Biomechanické analýza potvrdila zařazení práce do kategorie 3. [22] 
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13.2.4 Ergonomické hodnocení metodou profesiografie 

Provedení metody profesiografie dle tabulky č. 8 ukázalo, že práci je nutné zařadit do 

čtvrtého stupně náročnosti práce, který je spojen se zvýšeným pracovním zatížením a 

zvýšenými nároky na pracovníka. 

Tabulka 8 Hodnocení profesiografie 

VYHODNOCENÍ 

KRITÉRIA BĚŽNÝ PROVOZ 

1 2 3 4 5 

    1     1 Fyzická zátěž 

        1 2.1 Prsty a ruce 

    1     2.2 Chodidla a nohy 

    1     2.3 Páteř 

      1   2.4 Ramena 

1         3.1 Poloha vsedě 

1         3.2 Prostor pro nohy/chodidla 

      1   3.3 Dosah horní končetiny 

    1     4 Požadavky na zrak 

1         5 Požadavky na sluch 

      1   6 Postřeh, pozornost 

    1     7 Požadavky na proces myšlení 

    1     8 Požadavky na odpovědnost 

    1     9 Psychické nároky 

    1     10 Pracovní rytmus 

    1     11 Rychlost práce 

  1       12.1 Osvětlení 

  1       12.2 Hluk 

  1       12.3 Chvění, vibrace 

  1       12.4 Mikroklimatické podmínky 

1         12.5 Zápach 

  1       13 Působení chemických činitelů 

    1     14 Nebezpečí úrazu 

      1   15 Nebezpečí chorob z povolání 

    1     16 Celkové zhodnocení prostředí 

4 5 11 4 1 Součty sloupců hodnocení 

4 10 33 16 5 
Součty sloupců x váhový 
koeficient 

Celkem: 68/16=4,25   
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13.2.5 Ergonomické hodnocení metodou RULA 

Pro provedení ergonomického hodnocení metodou RULA jsem zvolil separovanou 

činnost vkládání vinutí a to zejména z důvodu časové náročnosti této činnosti. Provedení 

hodnocení dle RULA komplexně pro soubor všech činností by nebylo vypovídající. 

Výpočet je proveden za pomoci online nástroje pro výpočet RULA a je zobrazen na 

obr. 15. Činnost je zachycena v systému Jack na obr. 16. 

 

Obrázek 15 Hodnocení RULA [3] 

Nejen u motorů osové výšky 225 mm signalizuje RULA skóre 5, které je způsobeno 

zejména zvýšenou frekvencí úkonů pracovníka. 

 

Obrázek 16 Vkládání vinutí 
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13.2.6 Analýza lokální svalové zátěže  

Autorizovaný měřením lokální svalové zátěže metodou integrované elektromyografie 

byla zjištěna následující data: 

Naměřená velikost vynakládaných svalových sil pro extenzory pravé horní končetiny 

byla 9,5 % Fmax a pro flexory 10,7 % Fmax. Celkový počet pohybů byl 27 369. Jedná se o 

hodnotu, která překračuje limitní hodnotu počtu pohybů pro vynakládané svalové síly horních 

končetin (limitní hodnoty jsou pro 10% Fmax 20 790 pohybů za směnu a pro 11% Fmax 19 005 

pohybů za směnu). 

  Naměřená velikost vynakládaných svalových sil pro extenzory levé horní končetiny 

byla 9,7 % Fmax a pro flexory 10,5 % Fmax. Celkový počet pohybů byl 17 119. Jedná se o 

hodnotu, která překračuje limitní hodnotu počtu pohybů pro vynakládané svalové síly horních 

končetin (limitní hodnoty jsou pro 10% Fmax 20 790 pohybů za směnu a pro 11% Fmax 19 005 

pohybů za směnu). 

Pro svaly předloktí obou horních končetin nebyly překročeny limitní hodnoty svalové 

síly 55 – 70 % (limitní hodnota je max. 600 x za směnu) s ohledem na četnost výskytu. Přesto 

docházelo k ojedinělému výskytu nepřípustných svalových sil nad 70 % Fmax (limit 

nepřipouští překročení 70 % Fmax). 

Během autorizovaného měření nebyl překročen limit 30 % Fmax pro celosměnový 

časově vážený průměr svalových sil při převážně dynamické zátěži svalstva horních 

končetin.[21] 

 

13.2.7 Porovnání použitých metod 

Provedené hodnocení zdravotní zátěže pracovníků kombinuje subjektivní hodnocení 

diplomanta (profesiografie), hodnocení pomocí počítačových simulací (RULA, software 

Jack), která lze považovat za částečně objektivní a objektivní metody autorizovaného měření 

(biomechanická analýza, analýza lokální svalové zátěže). 

Rovněž detailnost analýzy se liší od širšího celosměnového pohledu k detailnějšímu, 

zaměřujícímu se na konkrétní činnost v rámci profese. Vždy je věnována pozornost 

rizikovější situaci, přičemž výstupem je optimalizace zdravotních rizik na základě této 

komplexní analýzy. 
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Biomechanickou analýzou bylo zjištěno zaujímání nepřijatelných poloh obou horních 

končetin během v rámci celé směny (kombinace více činností). Profesiografie výsledek 

předchozího měření podpořila. 

Na základě předchozích výsledků jsem se blíže zaměřil na (nejen) časově 

nejnáročnější činnost profese elektronavíječ, a to na vkládání vinutí. Ergonomické hodnocení 

RULA potvrdilo nezbytnost zlepšení v krátkodobém horizontu. 

Pro úplnost ve své práci dokládám autorizované měření lokální svalové zátěže, na 

jehož základě došlo k zařazení do kategorie třetí a jehož výsledky potvrzují negativní 

zdravotní dopad výkonu profese elektronavíječe na pracovníky.   

Všechny čtyři aplikované metody potvrdily nezbytnost optimalizace pracoviště. 

Přestože byly vztaženy k pracovníkům dané tělesné výšky a k práci na motoru dané osové 

výšky, lze je aplikovat na různé pracovníky a různé typy produktů. Lze objektivně 

předpokládat, že se konkrétní naměřené hodnoty budou lišit, nicméně jejich interpretace 

povede ke stejnému – negativnímu závěru. 
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13.2.8 Optimalizace rizik 

Cílem optimalizace rizik je provedení takových opatření, aby byla v ideálním případě 

snížena kategorie práce z třetí rizikové do kategorie druhé. Byť i druhá kategorie práce může 

byt příslušným správním orgánem klasifikována jako riziková, indikuje splnění požadavků 

této kategorie zlepšení pracovních podmínek oproti předchozímu stavu. 

Při optimalizaci rizik jsem vycházel zejména z následujících časového snímku 

činností, protokolů autorizovaných měření a vlastních subjektivních metod. 

Základním úkolem bylo přizpůsobení pracovních stolů pracovníkům různé tělesné 

výšky za současného dodržení výrobních časů. Komplikací byl také požadavek na možnost 

provádět činnosti na motorech různých osových výšek (od 225 mm do 315 mm). Výsledkem 

práce týmu specialistů bylo zadání pro specializovanou firmu, která navrhla pracovních stoly, 

které optimalizují ideální pracovní výšku pro obě zmíněné proměnné (tělesnou výšku i 

osovou výšku motoru). Stoly samozřejmě splňují veškeré požadavky evropský norem a 

legislativy (např. zabezpečení nůžkového mechanismu). Grafický návrh stolu a jeho reálná 

podoba je zachycena na obrázcích 17 a 18. 

 

Obrázek 17 Grafický návrh stolu [8] 
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Obrázek 18 Výškově nastavitelný pracovní stůl ve skutečnosti 

Dalším úkolem bylo minimalizovat používání ručního nářadí během činnosti 

vyklepávání. To bylo docíleno přídavnými mechanismy na boky stolů, které nahradily činnost 

vyklepávání činností jakéhosi lisu (viz obr. 19). Stále však probíhá jeho optimalizace 

v závislosti na připomínkách jednotlivých pracovníků. Tento lis sice na jedné straně eliminuje 

potřebu ručního nářadí (kladiv), na straně druhé je ve srovnání s použitím ručního nářadí 

značně pomalejší, což znemožňuje jeho nasazení do reálného provozu. 

 

Obrázek 19 Lisovací zařízení [8] 

Zejména činnost na motorech osové výšky 225 mm vyžaduje přizpůsobení jejich 

polohy na pracovním stole nejen ve vertikálním, ale také v horizontálním směru (optimalizace 

dosahu končetin, úhlů apod. – viz obr. 20). Této požadavek je také řešen v návrhu pracovního 

stolu.  
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Obrázek 20 Optimalizace horizontální polohy 

Optimalizace rizik na pracovištích Navijárny si vyžádá nemalé investice. Nicméně 

díky zainteresovanosti vrcholového managementu, které příslušným odpovědným útvarům 

zadalo jednoznačný cíl snížení kategorie 3 na kategorii 2 do konce roku 2013, bude 

realizováno. 
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14 Diskuze výsledků 

Největšího pokroku bude dosaženo díky nákupu nových pracovních stolů, které 

umožní horizontální i vertikální nastavení pracovní výšky stolu a eliminují některé činnosti 

s prokazatelným negativním vlivem na lidské zdraví (např. dlouhodobý výkon činnosti 

vyklepávání čel). Pracovníci si tak budou moci sami nastavit ideální výšku pracovní roviny 

(viz obr. 21). 

 

Obrázek 21 Závislost výšky pracovní roviny na výšce pracovníka 

Doporučuji provést aktualizaci stávajícího systému BOZP do Příručky BOZP, rozšířit 

dnes již existující projekty řízení BOZP o projekty zaměřené na ergonomii pracoviště a 

zapracovat ergonomii do existujících cílů BOZP pro nadcházející léta. Opatření 

implementovaná v provozu Navijárny závodu Siemens Frenštát je nezbytné dále komunikovat 

s ostatními závody Siemens, včetně výměny tzv. „best practice“, což dodává tomuto projektu 

vysokou přidanou hodnotu. 

Po přijetí všech výše popsaných opatřeních navrhuji provést opakovaná akreditovaná 

zdravotní měření a vyhodnotit pracovní rizika vyplývající z nového uspořádání pracoviště 

popř. z nových zařízení tak, aby nedošlo k vytvoření nových zdrojů rizik. 

14.1 Další doporučení 

Zdravotní zatížení pracovníků lze rovněž minimalizovat vhodnou rotací práce. Mimo 

situací, kdy je rotace prací vyvolána absencí pracovníků, je v závodě Siemens Frenštát již 

dlouhodobě zajištěno, že pracovníci na jednotlivých pracovištích vhodně rotují na základě 

hodnocení rizik bezpečnosti práce. Po úpravě pracovišť však musí dojít k přehodnocení 

situace i v této oblasti. 

Z nového hodnocení rizik mohou být v budoucnu vyvozena další opatření jako 

například úprava rekondičních programů, které jsou pracovníkům Navijárny bezplatně 

poskytovány. 
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15 Závěr 

Cílem mé diplomové práce je hodnocení a optimalizace pracovišť Navijárny 

průmyslového podniku Siemens Frenštát, která jsou z dlouhodobého pohledu značně riziková. 

V minulosti se zde poměrně často vyskytovaly nemoci z povolání, jejichž počet sice 

počátkem devadesátých let vlivem razantních organizačních opatření poklesl. Stále jsou však 

tato pracoviště považována za jedna z nejrizikovějších, což potvrdila i nedávná autorizovaná 

měření zdravotního ústavu. 

Vrcholové vedení si tyto skutečnosti velmi dobře uvědomuje, a již zadalo řešení 

příslušným odpovědným oddělením. 

Vlastní analýzy potvrdily výše zmíněné informace o nutnosti, optimalizace pracovišť, 

v co nejkratším čase. Zejména kombinace vlastních subjektivních metod a metod 

objektivních, kterých bylo dosaženo autorizovaným měřením, odhalily největší nedostatky 

v ergonomickém nastavení pracovišť. 

Řešením jsou horizontálně i vertikálně nastavitelné pracovní stoly. Vlastní návrh stolů 

specializovanou firmou si vyžádal nemalé nároky na čas a v dalším kroku si vyžádá nemalé 

finanční prostředky na investice závodem Siemens. 

V neposlední řadě je nutné poznamenat, že nejvyšší přínos bude patrný až s odstupem 

několika let, který jistě přinese výrazný úbytek pracovních úrazů – zejména díky snížení 

aktivit spojených s používáním ručního nářadí a hlavně udrží množství nově vzniklých 

nemocí z povolání na hodnotě nula. 

Přestože zaměstnavatel uplatňuje celou řadu preventivních opatření, ať už 

organizačních nebo technických a úroveň BOZP je v závodech Siemens nejen ve Frenštátu 

pod Radhoštěm na vysoké úrovni, stále je profese elekronavíječů do značné míry zdravotně 

riziková. Jestliže by zaměstnavatel nezajišťoval trvalé zlepšování pracovních podmínek 

(pracoviště, organizace práce), vystavoval by se riziku narůstajícího počtu zdravotních 

problémů svých zaměstnanců, což by mimo zhoršení společenského postavení společnosti 

znamenalo také negativní ekonomické dopady.  
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Příloha 1 – Seznam platných právních předpisů ve vztahu k ochraně zdraví 

Uvedený seznam předpisů je platný k datu 31.3.2012. 

 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů  

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

práci, ve znění pozdějších předpisů  

 zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů  

 zákon ČNR č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů  

 zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  

 nařízení vlády č. 114/2011 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání  

 nařízení vlády č. 68/2010 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci  

 nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí  

 vyhl. MZ č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázané 

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

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

důvodu přípravy na povolání  

 vyhl. MZ č. 53/2008 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a 

vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají, ve znění 

pozdějších předpisů  

 vyhl. MZ č. 472/2006 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné 

způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví  

 nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací  

 vyhl. MZ 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 náležitostí 

hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli  

 nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí  

 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu 

o úrazu  
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 nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích 

a dezinfekčních prostředků  

 nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením  
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Příloha 2 – Přehled základních ergonomických norem 

 ČSN EN 614-1 - (833501) Bezpečnost strojních zařízení. Ergonomické zásady pro 

projektování - část 1: Terminologie a všeobecné zásady 

 ČSN EN 614-2 - (833501) Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické zásady pro 

projektování - část 2: Interakce mezi konstrukcí strojního zařízení a pracovními úkoly 

 ČSN EN 547-1 - (833502) Bezpečnost strojních zařízení - Tělesné rozměry - část 1: 

Zásady stanovení požadovaných rozměrů otvorů pro přístup celého těla ke strojnímu 

zařízení 

 ČSN EN 547-2 - (833502) Bezpečnost strojních zařízení - Tělesné rozměry - část 2: 

Zásady stanovení rozměrů požadovaných pro přístupové otvory 

 ČSN EN 547-3 - (833502) Bezpečnost strojních zařízení - Tělesné rozměry - část 3: 

Antropometrické údaje 

 ČSN EN 1005-1 - (833503) Bezpečnost strojních zařízení - Fyzická výkonnost 

člověka - část 1: Termíny a definice 

 ČSN EN 1005-2 - (833503) Bezpečnost strojních zařízení - Fyzická výkonnost 

člověka - část 2: Ruční obsluha strojního zařízení a jeho součástí 

 ČSN EN 1005-3 - (833503) Bezpečnost strojních zařízení - Fyzická výkonnost 

člověka - část 3: Doporučené mezní síly pro obsluhu strojních zařízení 

 ČSN EN 13861 - (833504) Bezpečnost strojních zařízení - Návod pro aplikaci 

ergonomických norem při konstrukci strojních zařízení 

 ČSN EN ISO 8996 - (833560) Ergonomie tepelného prostředí - Určování metabolizmu 

 ČSN EN 29241-3 - (833582) Ergonomické požadavky na kancelářské práce se 

zobrazovacími terminály. Část 3: Požadavky na zobrazovací displeje (ISO 9241-

3:1992) 

 ČSN EN ISO 14738 (833505) Bezpečnost strojních zařízení: Antropometrické 

požadavky na uspořádání pracovního místa u strojního zařízení 

 ČSN EN ISO 7250 (833506) Základní rozměry lidského těla pro technologické 

projektování 

 ČSN EN 547–1 (833502) Bezpečnost strojních zařízení: Tělesné rozměry – Část 1: 

Zásady stanovení požadovaných rozměrů otvorů pro přístup celého těla ke strojnímu 

zařízení 

 ČSN EN 547–2 (833502) Bezpečnost strojních zařízení: Tělesné rozměry – Část 2: 

Zásady stanovení požadovaných rozměrů otvorů pro přístupové otvory 
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 ČSN EN 547–3 (833502) Bezpečnost strojních zařízení: Tělesné rozměry – Část 3: 

Antropometrické údaje 

 ČSN ISO 1503 (833508) Geometrická orientace a směry pohybů 

 ČSN EN 1005–1 (833503) Bezpečnost strojních zařízení: Fyzická výkonnost člověka 

– Část 1: Termíny a definice 

 ČSN EN 1005–2 (833503) Bezpečnost strojních zařízení: Fyzická výkonnost člověka 

– Část 2: Ruční obsluha strojního zařízení a jeho součástí 

 ČSN EN 1005–3 (833503) Bezpečnost strojních zařízení: Fyzická výkonnost člověka 

– Část 3: Doporučené mezní síly pro obsluhu strojních zařízení 

 ČSN EN 1005–4 (833503) Bezpečnost strojních zařízení: Fyzická výkonnost člověka 

– Část 4: Hodnocení pracovních poloh a pohybů ve vztahu ke strojnímu zařízení 

 ČSN EN ISO 10075 (833572) Ergonomické zásady ve vztahu k mentální pracovní 

zátěži. Všeobecné termíny a definice  

 ČSN EN ISO 10075–2 (833572) Ergonomické zásady ve vztahu k mentální pracovní 

zátěži. Část 2: Zásady projektování 

 ČSN EN ISO 10075–3 (833572) Ergonomické zásady ve vztahu k mentální pracovní 

zátěži. Část 3: Zásady a požadavky vztahující se k metodám měření a hodnocení 

mentální pracovní zátěže 

 ČSN EN 894–1 Bezpečnost strojních zařízení Ergonomické požadavky pro 

navrhování ovladačů a sdělovačů, část 1: Všeobecné zásady interakcí člověka se 

sdělovači a ovladači. 

 ČSN EN 894–2 Bezpečnost strojních zařízení – Ergonomické požadavky pro 

navrhování sdělovačů a ovladačů – Část 2: Sdělovače 

 ČSN EN 894–3 Bezpečnost strojních zařízení – Ergonomické požadavky pro 

navrhování sdělovačů a ovladačů – Část 3: Ovladače  

 ČSN EN ISO 11064–1 (833586) Ergonomické navrhování řídících center. Část 1: 

Zásady navrhování řídících center 

 ČSN EN ISO 11064–2 (833586) Ergonomické navrhování řídících center. Část 2: 

Zásady uspořádání řídících soustav 

 ČSN EN ISO 11064–3 (833586) Ergonomické navrhování řídících center. Část 3: 

Uspořádání velínu 

 ČSN EN ISO 11064–4 (833586) Ergonomické navrhování řídících center. Část 4: 

Uspořádání a rozměry pracovních soustav 
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Příloha 3 – Hodnocené faktory a dílčí kritéria profesiografie 

1. Fyzická zátěž (posuzování podle srdeční frekvence, pro muže 30 – 50 let) 

1. žádné nároky do 75 

2. malé nároky 75 až 94 

3. střední nároky 95 až 114 

4. vysoké nároky 115 až 134 

5. mimořádné vysoké nároky nad 135 

 

2. Namáhavost práce 

2.1 Prsty a ruce 

1. žádné požadavky 

2. malé požadavky 

3. normální nároky na sílu 

4. vysoké nároky na sílu nebo velmi jemné pohyby a pracovní polohy 

5. mimořádné nároky na sílu nebo velmi jemné pohyby a pracovní polohy 

 

2.2 Chodidla a nohy 

1. žádné nároky – práce vsedě v pohodlné poloze 

2. všeobecná práce vsedě 

3. práce ve stoje, dovolující změnit polohu (normální nároky na svalovou sílu) 

4. práce ve stoje nebo vsedě nepohodlná, větší nároky na svalovou sílu 

5. práce s častým přecházením nebo práce v extrémně strnulé poloze vsedě 

    nebo vstoje nebo práce s velkými nároky na svalovou sílu 
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2.3 Páteř 

1. žádné požadavky 

2. malé nároky (práce v předepsané poloze) 

3. běžné požadavky (práce i pro ženy), zdvihání břemen v limitech v pohodlné 

    poloze 

4. vysoké požadavky, časté zdvihání břemen nad 30 kg, namáhavá statická 

    práce 

5. extrémně vysoká zátěž 

 

2.4 Ramena 

1. žádné požadavky 

2. malé požadavky 

3. normální nároky na sílu a pracovní polohu 

4. vysoké nároky na sílu nebo nepohodlné pracovní polohy 

5. mimořádně vysoké nároky na sílu nebo velmi obtížné pracovní polohy 

3. Pracovní místo 

3.1 Poloha vsedě 

1. poloha vsedě je bez omezení 

2. výška sedu je přizpůsobitelná jen pro výšky postavy do 185 cm 

3. sedadlo má jen omezené výškové a stranové seřizování (porušená stabilita) 

4. výška sedu je limitována jen pro osoby výšky 162 až 184 cm (bez 

    seřizování) 

5. poloha vsedě je velmi nepohodlná (nelze seřizovat, nestabilní) 
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3.2 Prostor pro chodidla a nohy 

1. žádné nároky (práce vsedě i ve stoje bez omezení) 

2. Částečné prostorové omezení (překážky) 

3. prostorové omezení pro postavy vyšších nad 185 cm 

4. prostorová těsnost pro práce vsedě, i pro práce vstoje je práce obtížná 

5. prostor je nedostatečný (velmi obtížná pohyblivost při práci) 

 

3.3 Dosahy horní končetiny 

1. není důležitý 

2. práce v optimálním prostoru a dosah vyhovuje osobám vysokým 162 – 184 

    cm 

3. všeobecně vyhovující prostor pro dosah jen pro průměrné osoby 

4. pohyby převážně mimo optimální dosah nebo částečně nevyhovující 

    pracovní prostor 

5. zcela nevyhovující prostor nebo rozmístění pracovních předmětů mimo 

dosah 

4. Požadavky na zrak (uvažovat osvětlení a velikost kritického detailu) 

1. velmi malé nároky 

2. žádné detaily 

3. žádné jemné detaily (čtení novin) 

4. velmi jemné detaily 

5. extrémní namáhání zraku 
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5. Požadavky na sluch 

1. žádné nároky 

2. malé nároky 

3. běžné nároky 

4. velké nároky 

5. velmi vysoké nároky 

 

6. Postřeh, pozornost 

1. není důležitý 

2. velmi malé nároky – práce bez zvláštního zatížení pozornosti 

3. střední požadavky – občasné větší soustředění pozornosti 

4. důležitý – pozornost trvalá větší intenzity 

5. vysoce nutný – trvalé a velmi časté střídání úrovně pozornosti 

 

7. Požadavky na proces myšlení 

1. práce, které nekladou žádné zvláštní požadavky na proces myšlení 

2. práce s malými nároky na proces myšlení 

3. práce s většími nároky na proces myšlení 

4. práce s vysokými nároky na proces myšlení 

5. práce s mimořádnými požadavky na proces myšlení 
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8. Požadavky na odpovědnost 

1. žádná 

2. malá 

3. střední 

4. velká 

5. velmi velká 

 

9. Psychické nároky 

1. zcela nepodstatné 

2. malé požadavky – málo stresových příčin 

3. běžné požadavky 

4. vyžadují vyrovnanou osobnost a dobrou toleranci ke konfliktům 

5. extrémně vysoké neuropsychické zatížení 

 

10. Pracovní rytmus 

1. volná, nerytmická práce 

2. rytmus udaný pracovníkem 

110 

3. sleduje se celkový rytmus v návaznosti na ostatní 

4. rytmické práce (běžící pás – vnucené tempo) 

5. práce v časové tísni ve vnuceném tempu 
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11. Rychlost práce 

1. zcela nepodstatná 

2. žádné nároky 

3. běžné nároky na rychlost práce 

4. vysoké nároky 

5. extrémně vysoké nároky 

 

12. Fyzikální činitelé pracovního prostředí 

12.1 Osvětlení a podmínky viditelnosti 

1. optimální intenzita osvětlení a ostatních složek činitele osvětlení 

2. dobrá zraková pohoda 

3. dobré vidění – lze rozpoznávat blízké i vzdálené předměty 

4. zhoršené osvětlení 

5. velká zraková zátěž, nedostatečné osvětlení (narušení bezpečnosti práce) 

 

12.2 Hluk a akustické podmínky 

1. žádný hluk (normální přirozené prostředí) 

2. žádný rušivý hluk 

3. hladina hluku pod 85 dB 

4. hladina hluku mezi 85 a 100 dB 

5. hladina hluku nad 100 dB 
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12.3 Chvění a vibrace 

1. žádné (není vnímáno) 

2. sporadicky dojde k mírnému chvění 

3. mírné chvění (odpovídá řízení nákladního auta) 

4. chvění se vyskytuje ve velkém rozsahu, částečně pocit nepohodlí 

5. silné dlouhotrvající chvění, pocit nepohodlí až možnost rizika 

 

12.4 Mikroklimatické podmínky 

1. pracovní prostředí vzdušné, případně klimatizované 

2. dobré klimatické podmínky 

3. dobré klimatické podmínky, částečně narušené 

4. obtížné klimatické podmínky (změny ve větším kolísání teplot, vlhkosti 

vzduchu) 

5. velmi obtížné klimatické podmínky 

12.5 Zápach 

1 až 5 subjektivně 

 

13. Působení chemických činitelů (škodlivé látky, prach, plyny, kouř a jiné) 

1. žádné škodliviny 

2. velmi malé procento (koncentrace) 

3. malé procento; nezpůsobuje nepohodlí 

4. větší množství; může vzniknout pocit nepohodlí 

5. velké procento (může vzniknout riziko toxikace) 
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14. Nebezpečí úrazu 

1. nezjistitelné 

2. nehrozí vůbec 

3. běžné až mírně zvýšené riziko 

4. hrozí často 

5. hrozí velmi často, riziková práce 

 

15. Nebezpečí vzniku chorob z povolání 

1. nezjistitelné 

2. při vykonávané práci není nebezpečí vzniku choroby z povolání 

3. při vykonávané práci je malé nebezpečí vzniku choroby z povolání 

4. je nebezpečí vzniku choroby z povolání (uveďte jaké: . . . . . . . . . . .) 

5. je velké nebezpečí vzniku choroby z povolání (uveďte jaké: . . . . . . . . .) 

 

 

 

 


