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1. ÚVOD 
 

Bezpečnost a ochrana zdraví je ve vyspělých společnostech velmi důleţitou 

otázkou. Vyplývá to především z kulturní úrovně národa, kde lidský ţivot a lidské zdraví 

má vysokou hodnotu. V takové společnosti je pak pochopitelný předpoklad, ţe úspěšně 

podnikat mohou zaměstnavatelé s vysokou úrovní bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 

Pokračující globalizace a přístup na světové trhy, představují pro zaměstnavatele 

nutnost vytvořit nejen výrobní, ekonomické a kvalitativní předpoklady, ale především 

předpoklady v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Situaci velmi dobře znají 

firmy, které vyváţí do světa a do Evropy své výrobky a produkty.   A nejde zde pouze o 

splnění poţadavků české, případně evropské legislativy. To by pro firmu, která chce být 

úspěšná, bylo málo.  

 

Nehody, úrazy a choroby z povolání představují pro kaţdou organizaci značné 

ekonomické ztráty jak přímé, tak nepřímé, které narušují správnou činnost kaţdého 

systému a vedou ke znehodnocení aktiv organizace, mezi něţ patří pracovní síla, materiál   

a suroviny, strojní zařízení, hotové výrobky a peněţní prostředky. Některé firmy jiţ 

v minulosti daly otázkám BOZP prioritu a vytvořily si podmínky pro trvalé sniţování 

úrazovosti, nemocnosti, havárií a nehodovosti a v dnešní době, vysokou úrovní ochrany 

zdraví, dosáhly významnou konkurenční výhodu. Je zřejmé, ţe pro získání a udrţení této 

výhody je nutno k problematice BOZP přistoupit koncepčně a vytvořit systém řízení 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v úzké vazbě na konkrétní řízení výrobního či 

obsluţného procesu, který je v organizaci uskutečňován za účelem podnikání. 
[8]

   

 

Za účelem vypracování analýzy bude provedena podrobná statistika dat ze záznamů 

o pracovních úrazech jednotlivých let 2005 aţ 2010 (v podobě tabulek jako  příloha č. 1 aţ 

6 této diplomové práce). Samostatná analýza bude vycházet z těchto statistických dat se 

záměrem určit nejrizikovější činnosti a pracoviště z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci. Technické zařízení nebo pracoviště s nejvyšší mírou rizika ohroţení zaměstnanců 

bude podrobeno odbornému posouzení dle vybrané metodiky s cílem navrţení vhodných 

opatření ke sníţení rizik a tím i ke sníţení úrazovosti ve společnosti. 
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Vzhledem k charakteru získaných informací bylo postupováno dle pravidel pro 

nakládání s důvěrnými daty. Byla zajištěna anonymita všech informací při jejich přenosu i 

zpracování výsledků, aby tak bylo vyloučeno zneuţití zjištěných skutečností (výsledky      

a statistiky neobsahují bliţší údaje o zraněných osobách – křesní jména jsou smyšlená).  
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2. TEORETICKÁ ČÁST 
 

 

Výrobní proces je charakterizován jako klíčový proces se třemi vzájemně 

propojenými subsystémy – výrobní prostředky, procesní síla a výrobní produkty. Pracovní 

síla nebo také zaměstnanci jsou pro kaţdého zaměstnavatele obrovským kapitálem. Proto 

snahou kaţdého dobrého managementu firmy je vytvářet pro zaměstnance takové 

podmínky, aby nedocházelo ke sniţování tohoto kapitálu, neboť zisk mohou vytvářet 

pouze zdraví zaměstnanci – výkonná pracovní síla.
 [7]

   

Za náklady spojené s neţádoucími událostmi, v jejichţ důsledku dojde k narušení činnosti 

organizace, povaţujeme náklady a škody způsobené pracovními úrazy, chorobami 

z povolání, hygienickými nedostatky, poţáry, narušením zabezpečení, znečištěním 

ţivotního prostředí, poškozením strojního vybavení nebo vozového parku a zodpovědností 

výrobce za škody způsobené jeho výrobky.  

K těmto událostem dochází tehdy, kdyţ je práce vykonávaná takovým způsobem, ţe dojde 

k neţádoucímu narušení schopnosti organizace poskytovat produkované zboţí nebo 

sluţby. Téměř ve většině případů má toto neţádoucí narušení přímou vazbu na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci. Účinná prevence a eliminace v oblasti BOZP patří dle platné 

legislativy v oblasti pracovního práva k základním povinnostem pracovníků na všech 

úrovních řízení.
 [8]

   

 

Pracovní prostředí tvoří souhrn všech materiálních podmínek pracovní činnosti (stroje 

a zařízení, manipulační prostředky, osobní ochranné prostředky, ostatní vybavení 

pracovišť, suroviny, materiál a stavební řešení), která spolu s dalšími podmínkami 

(technologií, organizací práce, společenskými podmínkami práce) vytváří faktory – 

fyzikální, chemické, biologické, sociálně psychologické, jenţ ovlivňující zaměstnance 

v průběhu pracovního procesu.
 [7]

   

 

Z dostupných statistik pak vyplývá, ţe nejčastějšími neţádoucími situacemi jsou 

pracovní úrazy, s kterými jsou spojeny nemalé negativní náklady - finanční i časové.  

V další části se tedy budeme zabývat tímto negativním jevem vyskytujícím se nezřídka 

v průběhu pracovního procesu. 
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Výsledkem jakékoli události můţe být pracovní úraz nebo nehoda. Základní příčina 

spočívá v tom, ţe pokud neodstraníme nebezpečné činnosti, neodstraníme ani pracovní 

úrazy a nehody vůbec. Kaţdému pracovnímu úrazu předcházejí desítky drobných poranění 

a řada nebezpečných činností jak ukazuje obrázek č. 1.
 [8]

   

 

Obrázek č. 1: Ledovec událostí 

 

               Ledovec událostí 

 

 

Pracovní úraz je definován jako jakékoliv poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, 

které mu bylo způsobeno nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným 

působením vnějších vlivů, při výkonu pracovní činnosti nebo v přímé souvislosti 

s pracovním výkonem.   

 

Skladba a úroveň pracovního prostředí působí na pracovní pohodu, výkon, ale i 

zdravotní stav zaměstnance. Pro jednotlivé oblasti jsou obecně v ZP a konkrétně v dalších 

předpisech (zákony, nařízeních vlády, vyhlášky ministerstev, ČSN, EN apod.) stanoveny 

přesné poţadavky na parametry, provedení a uspořádání pracovišť, strojů a zařízení.  

 

2.1 Harmonizace norem a předpisů ČR s Evropskou unií 

 

Výrazné změny v  pracovních podmínkách v  uplynulém období ovlivnily i změny 

v poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Přechod České republiky k trţní 

      SMRTELNÝ ÚRAZ 

           TĚŢKÝ ÚRAZ 

       ÚRAZ S PŘERUŠENÍM PRÁCE 

       DROBNÉ PORANĚNÍ BEZ ABSENCE 

                NEHODY BEZ ZRANĚNÍ 

      NEBEZPEČNÉ ČINNOSTI 
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ekonomice a členství v EU, dali podnět k harmonizaci našich právních předpisů z oblasti 

BOZP s odpovídajícími směrnicemi Evropské unie, kde je na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci kladen značný důraz. Odpovídá tomu i řada právních dokumentů a jejich 

praktické uplatňování. K realizaci harmonizace dochází zaváděním směrnic Evropské unie 

do legislativy ČR.   

       

2.2 Legislativa ČR 

V současné době byla ukončena poslední významná etapa transformace legislativy 

BOZP. Jejím základem je postupné přizpůsobení národní legislativy členských států EU 

současným poţadavkům na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 

Ve vazbě na tuto diplomovou práci jsou to především některá ustanovení dále 

uvedených předpisů. 

 

Problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců a s ní související 

otázky řeší v České republice následujících právní předpisy: 

 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (ZP). Tento zákon upravuje 

pracovněprávní vztahy tj. vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci        

a zaměstnavateli a je základním právním předpisem v oblasti bezpečnosti a ochrany 

zdraví zaměstnanců při práci (BOZP). 

Problematiku BOZP řeší část pátá (§ 101 - § 108). Zde jsou stanoveny povinnosti 

zaměstnavatele, povinnosti a práva zaměstnanců ve vztahu k zajištění bezpečnosti              

a ochrany zdraví při práci. 

Pro zaměstnavatele vyplývá ze zákoníku práce řada povinností, z nichţ pro 

potřebu této práce uvádím především: 

 zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika 

moţného ohroţení jejich ţivota a zdraví, 

 vytvářet bezpečné a zdraví neohroţující pracovní prostředí a pracovní podmínky 

vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a přijímáním 

opatření k předcházení rizikům, 

 soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí            

a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a na základě tohoto 
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zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění popř. 

sníţení na přijatelnou úroveň, 

 objasnit příčiny a okolnosti vzniku pracovního úrazu, ke kterému u něj došlo, 

 vede v knize úrazů evidenci o všech pracovních úrazech, i kdyţ jimi nebyla 

způsobena pracovní neschopnost nebo byla způsobena pracovní neschopnost 

nepřesahující 3 kalendářní dny, 

 vyhotovuje záznamy a vede dokumentaci o všech pracovních úrazech, došlo-li 

k úmrtí zaměstnance nebo pracovní neschopnosti delší neţ 3 kalendářní dny,  

 je povinen přijímat opatření proti opakování pracovních úrazů, 

 poskytovat zaměstnancům informace o rizicích a opatřeních přijatých na ochranu 

před jejich působením, zajistit školení o právních a ostatních předpisech 

k zajištění BOZP, 

 zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci, umoţnit zaměstnancům podrobit 

se pracovně lékařským prohlídkám a vyšetřením, 

 poskytnout zaměstnancům potřebné OOPP, pracovní oděv a obuv, mycí, čistící a 

dezinfekční prostředky, udrţovat OOPP v pouţivatelném stavu a kontrolovat 

jejich pouţívání. 

 

Rovněţ zaměstnanci vyplývají z tohoto zákona určité povinnosti, z nichţ pro 

potřebu této práce uvádím především: 

 dbát o svou bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, 

kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, 

 bezodkladně oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci svůj 

pracovní úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, a pracovní úraz jiného 

zaměstnance, jehoţ byl svědkem, a spolupracovat při objasňování jeho příčin,    

 oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci nedostatky a závady na 

pracovišti, které ohroţují nebo by bezprostředně a závaţným způsobem mohly 

ohrozit bezpečnost nebo zdraví zaměstnanců při práci, 

 dodrţovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění BOZP, 

řídit se zásadami bezpečného chování na pracovišti a informacemi 

zaměstnavatele, 
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 dodrţovat při práci stanovené pracovní postupy, pouţívat stanovené pracovní 

prostředky, dopravní prostředky, OOPP a ochranná zařízení a svévolně je 

neměnit a nevyřazovat z provozu.
 [11]

   

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další poţadavky bezpečnosti              

a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti        

a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování sluţeb mimo pracovněprávní vztahy 

(zákon o zajištění dalších podmínek BOZP). 

 

Další povinnosti v oblasti BOZP jsou zaměstnavateli uloţeny tímto zákonem. Zde 

se jedná především o povinnost zaměstnavatele: 

 zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena 

tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska BOZP odpovídaly 

bezpečnostním a hygienickým poţadavkům na pracovní prostředí, 

 zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly 

z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které 

budou pouţívány, 

 organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodrţovány zásady 

bezpečného chování na pracovišti, 

 umístit bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují 

informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichţ můţe dojít 

k poškození zdraví, 

 zajišťovat a provádět úkoly v hodnocení a prevenci rizik moţného ohroţení 

ţivota nebo zdraví zaměstnance.
 [12]

        

Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení         

a zasílání záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní 

úraz a zasílá záznam o úrazu.  Tento předpis stanovuje povinnosti zaměstnavatele při 

vzniku pracovního úrazu ve vazbě na ohlašování, evidenci a zasílání záznamu o PÚ. 

U tohoto předpisu nutno podotknout, ţe ke dni 1. 1. 2011 byla zrušena jeho platnost a je 

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

a zasílání záznamu o úrazu. V této diplomové práci však byly pouţívány k vytvoření 
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statistik za jednotlivá období formuláře – záznamy o pracovních úrazech, které byly 

vyhotoveny dle jiţ  neplatného nařízení vlády 494/2001 Sb.                                                                                                                                           

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

provoz a pouţívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Stanoví povinnosti 

zaměstnavatele ve vazbě na dokumentaci a rozsahu kontrol k provozovaným zařízením      

a předepisuje minimální poţadavky na bezpečný provoz a pouţívání zařízení v závislosti 

na příslušném riziku vytvářeném daným zařízením. V přílohách tohoto předpisu jsou 

uvedeny další poţadavky na bezpečný provoz jednotlivých druhů zařízení.
 [5]

   

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

a pracovní prostředí. Upravuje poţadavky  BOZP tak, aby pracoviště bylo po celou dobu 

provozu udrţováno potřebnými technickými a organizačními opatřeními, splňujícími 

poţadavky tohoto nařízení, ve stavu, který neohroţuje bezpečnost a zdraví osob. V příloze 

nařízení jsou uvedeny konkrétní poţadavky jednotlivých zařízení a pracovišť (např. 

elektrických zařízení, průmyslových rozvodů, komunikací, podlah, ramp, skladování         

a doprava materiálů, skladu hořlavých kapalin a pohonných hmot, nízkotlaké kotelny 

apod.).
[5]

     

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

bezpečnosti práce a technických zařízení (v platném znění).  Ve vyhlášce ČÚBP stále 

zůstávají v platnosti ustanovení týkající se strojních zařízení a některých činností. 

Například ustanovení pro:  

 obrábění kovů a dřeva, 

 lisování, stříhání, zakruţování a rovnání materiálu, 

 kování a válcování materiálu, 

 formování, slévání a čištění odlitků, 

 svařování, termické řezání, tepelné zpracování a moření kovů, 

 úprava nátěrovými hmotami, 

 tlaková zařízení, kotle a kotelny, 

 stlačování plynů a chlazení, 

 plynová zařízení, 

 průmyslové pece, 
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 elektrická zařízení, nářadí a pracovní pomůcky.
 [9]

      

Dále uvádím heslovitě další legislativní předpisy, z kterých vyplývají pro 

zaměstnavatele, případně zaměstnance poţadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci.  

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

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích                         

a desinfekčních prostředků.  

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu. 

Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce             

a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy 

dopravními prostředky. 

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

značek a zavedení signálů. 

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

při práci.  

Výčet uvedené legislativy není úplný a je proveden z důvodu předpokladu, ţe při 

provádění analýzy budou zjištěna porušení povinností, vyplývajících z těchto předpisů buď 

ze strany zaměstnavatele nebo zaměstnance.  

 

2.3 Inspekce práce a státní odborný dozor  

Zákonem 251/2005 Sb., byl zřízen Státní úřad inspekce práce a oblastní 

inspektoráty práce (dále jen OIP), které jsou správními úřady. Tento zákon upravuje 

zřízení a postavení orgánů inspekce práce jako kontrolních orgánů na úseku ochrany 
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pracovních vztahů a pracovních podmínek, působnost a příslušnost orgánů inspekce práce, 

práva a povinnosti při kontrole a sankce za porušení stanovených povinností. Mimo jiné 

provádí ve stanovených případech šetření závaţných (s hospitalizací delší jak 5 dní)           

a smrtelných pracovních úrazů.
 [10]

    

 

Státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení vykonávají 

organizace státního odborného dozoru zřízené výhradně k tomuto účelu MPSV.  

Organizace státního odborného dozoru jsou podřízeny Státnímu úřadu inspekce práce a při 

provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení: 

 podávají odborná a závazná stanoviska o tom, zda jsou při projektování, 

konstrukci, výrobě, montáţi, provozu, obsluze, opravách, údrţbě a revizi 

vyhrazených technických zařízení splněny poţadavky bezpečnosti technických 

zařízení, 

 ve stanovených případech provádějí prohlídky, řídí a vyhodnocují zkoušky, 

kterými osvědčují, zda vyhrazená technická zařízení a materiály pouţité k jejich 

zhotovení splňují poţadavky předpisů o zajištění bezpečnosti technických 

zařízení; ve stanovených případech potvrzují úspěšné výsledky zkoušek, 

 ve stanovených případech prověřují odbornou způsobilost organizací                   

a podnikajících fyzických osob k výrobě, montáţi, opravám, revizím, zkouškám 

vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny a vydávají jim k tomu 

oprávnění, 

 prověřují odbornou způsobilost fyzických osob ke zkouškám, revizím, opravám 

montáţím nebo obsluze vyhrazených technických zařízení a vydávají jim o tom 

osvědčení.
 [10]

    

 

 

2.4 Zpracování dat v EU - metodika ESAW 

Statistická šetření v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti při práci jsou v Evropské 

unii upraveny Direktivou EU 89/391 CEE a na ni navazující Council Resoulution 

2002/C161/01, která tyto povinnosti rozšiřuje na všechny státy unie. Tyto dokumenty 

ukládají členům EU usilovat o harmonizaci národních statistik pracovních úrazů a nemocí 

z povolání. Cílem je získat kompletní a srovnatelná statistická data, jeţ by umoţnila 

hodnotit účinnost legislativy, kterou EU přijímá ke zlepšení pracovních podmínek a ke 
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sníţení výskytu pracovních úrazů a nemocí z povolání v členských zemích.
[2]

  Při vytváření 

statistik členských států EU je pouţívaná metodika ESAW (European Statistics on 

Accidents at Work) určená pro statistické šetření v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti při 

práci, jejíţ českou verzi vydal ČSÚ v říjnu 2006 pod názvem Evropská statistika 

pracovních úrazů v České republice.  

 

Členění neţádoucích událostí dle kódu ESAW    

00 Bez informací 

10 Problémy s elektřinou, výbuchem, poţárem 

20 Přeplnění, převrácení, únik, výtok, odpaření, emise 

30 Zlomení, prasknutí, rozštípnutí, sklouznutí, pád, destrukce materiálu 

40 Neovladatelnost, ztráta kontroly (částečná, úplná) strojů, dopravních   

      manipulačních prostředků, ručního nářadí, předmětů, zvířat       

50  Uklouznutí, klopýtnutí, pád osob 

60  Pohyb těla bez fyzického zatíţení (vedoucí k vnějšímu zranění) 

70  Pohyb těla pod/s fyzickým zatíţením (vedoucí k vnitřnímu zranění) 

80  Šok, úlek, násilí, napadení, hrozba, přítomnost 

90  Ostatní příčiny  

 

Pro zajištění podrobné evidence má toto členění neţádoucích událostí ještě podskupiny. 
[2]

  

 

2.5 Zpracování dat ČR  

V České republice jsou data o pracovních úrazech zpracovávána Českým 

statistickým úřadem na základě ročních statistických hlášení (formulář Nem. Úr. 1-02), 

které jsou povinny zasílat jednotlivé organizace. Za malé podniky, které samy nevedou 

agendu nemocenského pojištění, předkládají tyto údaje okresní správy sociálního 

zabezpečení. 
[2]

 
[3]

   

V současné době lze údaje související s pracovními úrazy v ČR čerpat z těchto 

databází: 

1. Databáze ze statistického zjišťování „Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz 

v ČR“ prováděné Českým statistickým úřadem. 
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2. Databáze informačního systému o pracovních úrazech Státního úřadu 

inspekce práce zpracovaná ze záznamu o pracovních úrazech. 

3. Databáze informačního systému Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, o 

smrtelných pracovních úrazech a o pracovních úrazech podle metodiky 

evropské statistiky o pracovních úrazech.  

Na základě zaslaných záznamů o pracovních úrazech zpracovává SÚIP dle 

klasifikačního členění data o pracovních úrazech. Schéma členění údajů vychází přibliţně 

ze současného záznamu o pracovním úrazu, který je uveden v NV 494/2001 Sb. jako 

příloha.  

Členění zdrojů úrazů dle kódu SÚIP     

 

I. Dopravní prostředky 

II. Zdvihadla a dopravníky, zvedací a dopravní pomůcky 

III. Stroje (hnací, pomocné, obráběcí a pracovní)  

IV. Pracovní, případně cestovní dopravní prostory jako zdroje pádů osob 

V. Materiál, břemena, předměty  

VI. Nářadí, nástroje, ručně ovládané strojky a zařízení 

VII. Průmyslové škodliviny, horké látky a předměty, oheň a výbušniny 

VIII. Kotle, nádoby a vedení (potrubí) pod tlakem  

IX. Elektřina 

X. Lidé, zvířata a přírodní ţivly 

XI. Jiné zdroje   

 

Pro zajištění podrobné evidence má rovněţ toto členění zdrojů neţádoucích událostí ještě 

podskupiny. 
[3]

   

V této práci jsou dále v kapitole „Praktická část“ data o pracovních úrazech členěna 

a analyzována v souladu s terminologií pouţívanou SÚIP, neboť statistiky byly vytvářeny 

z konkrétních záznamů o pracovních úrazech s absencí uloţených v organizaci ŢDB Group 

a.s.   
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2.6 Hodnocení rizika  

 

Riziko je kvantitativní a kvalitativní vyjádření ohroţení, je to míra nebo stupeň 

ohroţení. Tímto termínem se vyjadřuje pravděpodobnost, ţe vznikne negativní jev             

a zároveň i následky tohoto jevu.
[1] 

Nejčastěji se definuje jako kombinace 

pravděpodobnosti vzniku neţádoucí události a závaţnosti moţného zranění, poškození 

zdraví nebo nehody.
 
 

 

Hodnocení a řízení rizik je proces (tzv. analýza rizik), jehoţ cílem je 

optimalizace rizika. První část procesu analýzy rizik – hodnocení rizik, která se zabývá 

identifikací a charakterizací rizik, přináší podklady potřebné pro druhou část procesu – 

řízení rizik, ve které jsou přijímána opatření pro sníţení rizik na únosnou míru resp. jejich 

udrţení na únosné míře. Cílem analýzy rizik při práci je tedy navrhnout a prakticky zavést 

taková opatření, která jsou nezbytná pro ochranu zdraví pracovníků. 
[2] 

Základní povinnosti 

zaměstnavatele z hlediska hodnocení a řízení zdravotních rizik upravuje zejména zákoník 

práce.
 [1]

 
[7]

                   
 

 

2.7 Bezpečnost strojních zařízení  

 

Posouzení rizika je řada logických kroků, které umoţňují systematickým způsobem 

analyzovat a zhodnotit rizika spojená se strojním zařízením. Protoţe cílem práce není 

pouhé analyzování zjištěných dat o pracovní úrazovosti ve společnosti ŢDB Group a.s.      

a uvedení nejrizikovějších profesí, pracovišť nebo činností, ale rovněţ navrţení 

adekvátních opatření ke sníţení úrazovosti. Z tohoto důvodu budou vybraná pracoviště 

podrobena posouzení a hodnocení rizik dle ČSN EN ISO 14121-1, včetně porovnání plnění 

minimálních poţadavků na bezpečný provoz uloţených zaměstnavateli NV 378/2001 Sb. 

Na základě těchto posouzení, hodnocení a porovnání, budou v závěru této práce navrţena 

opatření k minimalizaci rizik.   
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Obrázek č. 2: Vývojový diagram procesu hodnocení rizik 

 

 

Hodnocení a posuzování rizik není konečný proces, neboť pracoviště podléhá 

častým změnám, které vyvolávají potřebu reakce na tyto změny v podobě adekvátních 

opatření k ochraně zdraví zaměstnanců. Účinná opatření přijatá za účelem odstranění nebo 

sníţení rizika mohou být přijata teprve tehdy, je-li riziko řádně posouzeno a vyhodnoceno.  
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2.8 Shrnutí 

 

V teoretické části jsem se snaţil nastínit obecný pohled a zákonitosti, které vedou 

ke vzniku neţádoucích událostí – poškození zdraví zaměstnanců při výkonu pracovní 

činnosti nebo v  její souvislosti. Z uvedené struktury událostí vyplývá, ţe nemůţeme 

odstranit pracovní úraz bez odstranění nebezpečných činností, neboť mezi nebezpečnými 

činnostmi a nehodovými událostmi je úzká vazba.  

Současně jsem uvedl nejdůleţitější legislativní předpisy vztahující se k zajištění 

bezpečnosti práce o ochrany zdraví při práci mající vazbu na problematiku zpracovávanou 

v této diplomové práci. 

V další části kapitoly byly zmíněny přístupy, jakým se zpracovávají údaje               

o pracovní úrazovosti včetně databází, z kterých lze tyto údaje čerpat. V závěru je uvedena 

metoda, kterou  budou hodnocena rizika u nejexponovanějších (nejrizikovějších) pracovišť 

a pracovních činností s cílem navrhnout účinná opatření k sníţení úrazovosti.  

Záměrem uskutečněným v praktické části bude analýza pracovních úrazů s cílem 

nalézt nejrizikovější pracovní činnosti a pracoviště. Dle mého předpokladu budu muset 

stěţejní údaje vţdy podrobně přiřadit jednotlivým závodům a zohlednit jako kriteria 

výběru další poloţky z vytvořených statistik, které povedou k očekávané identifikaci 

pracoviště a činností, jakoţ i k navrţení účinných opatření.  
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3. PRAKTICKÁ ČÁST 
 

3.1 Charakteristika organizace 

3.1.1  Stručná historie 

ŢDB Group a. s. představuje hutní podnik v ostravsko-karvinské aglomeraci. 

Základy tohoto podniku byly poloţeny v roce 1885. Vznikl první provoz, rourovna a závod 

na výrobu bezešvých trub. Tyto dva závody byly zaloţeny německými průmyslníky A. 

Hannem a J. Eisnerem. První provoz ţelezáren byl zahájen 2. listopadu 1885 výrobou 

plynových trubek. V roce 1886 byla uvedena do provozu slévárna, válcovna profilů a dvě 

pudlovací pece, coţ byl základ pro výstavbu „ocelárny“.  

 

Druhá část podniku „drátovna“ byla zaloţena Moravskoslezskou společností pro 

průmysl drátěný v roce 1896 výrobou drátů, drátěných výrobků a řetězů. V roce 1901 byla 

drátovna rozšířena o výrobu ostnatého drátu a o pět let později byla vybudována elektrická 

pozinkovací trať jako první v Evropě. V dalších letech se vyráběly vysokouhlíkaté taţené 

dráty, drátěná lana a v roce 1949 kalené jehlové dráty. Výroba patentovaných drátů se stala 

jedním z klíčových výrobních programů. V průběhu roku 1945 byly ţelezárny a drátovny 

znárodněny a v tomtéţ roce vzniká národní podnik Bohumínské ţelezárny Gustava 

Klimenta. Oba podniky byly v roce 1958 sloučeny pod názvem Ţelezárny a drátovny 

Bohumín. K tomuto podniku byly přičleněny ještě závody Kamenná, kde se vyráběly 

kovové tkaniny a závod Uhříněves s výrobou ocelových lan. Z důvodu technických             

a poptávkových změn se měnila náplň i rozsah výroby. V roce 1988 byl ustanoven státní 

podnik Ţelezárny a drátovny Bohumín a v roce 1993 došlo k převodu tohoto podniku na 

akciovou společnost ve státním vlastnictví s názvem ŢDB a.s. V roce 1996 byla společnost 

privatizována kupónovou metodou a v současnosti je zcela ve vlastnictví soukromých 

akcionářů. 

3.1.2  Charakteristika výrobních závodů 

Závod válcovna, ocelárna a recyklace (zVOaR) Válcovna je tvořena jemnou tratí pro 

válcování tyčových ocelí. Součásti je provoz ocelárna, kde jsou umístěny dvě elektrické 

obloukové pece 15 tun, které slouţí pro výrobu oceli (ingotové odlévání). Do tohoto 

závodu je začleněn nejmladší provoz společnosti recyklace s recyklační politikou - 

likvidace odpadů bez negativních dopadů na ţivotní prostředí. Provádí kontejnerovou 
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přepravu a likvidaci odpadů, zpracování ţelezných a neţelezných odpadů, zpracování 

pryţových produktů, skla, plastů atd. z auto-vraků, vyřazených ţelezničních vozů a jiných 

technologií.  

 

Závod VIADRUS je předním českým výrobcem širokého sortimentu litinových 

topenářských výrobků, především však radiátorů. Splňuje všechny náročné ekologické 

poţadavky. Vyrábějí se zde litinová lokální topidla, kotle se širokým rozsahem tepelného 

výrobku pro všechny druhy paliv, speciální odlitky ze ţáruvzdorných kovů apod. 

 

Drátovenský závod (zDr) má dlouholetou tradici ve výrobě ocelových taţených drátů       

a výrobků z drátů nejrůznějšího provedení a povrchových úprav. Hlavními výrobky jsou 

nízkouhlíkaté dráty, pozinkované a pocínované dráty, pruţinové, lanové, kartáčové,   

jehlicové dráty, důlní lana, lana pro lanové dráhy, ocelové kordy, patní lana a jiné. Závod 

je tvořen dvěmi výrobními jednotkami, taţírnou patentovaného drátu – TPD a taţírnou 

nepatentovaného drátu – TND.   

 

Závod Sluţby plní především základní obsluţné funkce pro výše uvedené výrobní závody. 

Hlavní náplní činností je: 

- nákup, výroba a distribuce energií (teplo, pára, plyn, stlačený vzduch) a všech 

druhů vod 

- provoz odpadového hospodářství (skládka, spalovna, rekultivace, biodegradace, 

komunální odpady) 

- měření emisí 

- zabezpečení ţelezniční přepravy 

- chemicko-ekologické rozbory 

- péče o ţivotní prostředí 

- poradenské, informační a školící činnosti v oblasti ţivotního prostředí. 

 

Závod Lanárna je největším výrobcem ocelových lan v České republice. V závodě jsou 

vyráběna lana důlní (lana těţní, plochá, vyrovnávací, signální, pro hloubení, pro dobývací 

stroje), lana pro všeobecné pouţití, lana speciální (lana jeřábová, výtahová), lana pro 

lanové dráhy (lana nosná otevřená a uzavřená, taţná, závěsná, pro lesní lanovky, pro 

sedačkové lanovky, pro lyţařské vleky), lana pro stavební průmysl (lana pro střešní 
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konstrukce, kotevní), lana rybářská (lana vlečná, spojovací a proplétací pro rybářské sítě)   

a lana s oky a nalisovanými objímkami (lana vázací, nekonečná). 

 

Závod Ocelové kordy (zOK) je největším českým výrobcem ocelových výztuţných 

materiálů do pneumatik a vysokotlakých hadic. Pilířem výrobkového mixu závodu jsou 

ocelové kordy pro pneumatiky osobních i nákladních automobilů. Výrobní sortiment 

závodu tvoří ocelové kordy do pneumatik nákladních i osobních automobilů, pneu-dráty, 

hadicové dráty na armování vysokotlakých hadic, pomosazené vysoko-pevnostní dráty, 

kartáčnické,  zvlňované dráty a kruhová patní lana. 

 

Závod Pérovna a průvlakárna  provoz Pérovna vyrábí pruţiny z drátů od průměru 0,2 

mm do průměru 11,8 mm. Jedná se o tlačné pruţiny, taţné pruţiny, zkrutné pruţiny, dvoj-

zkrutné  pruţiny, tvarové pruţiny, pruţiny pro zemědělské stroje, pruţiny pro vojenskou 

výrobu a pojistné krouţky.    

Provoz Průvlakárna se specializuje na výrobu průvlaků ze slinutých karbidů k taţení 

ocelových drátů za sucha a za mokra v rozsahu průměrů od 0,15 mm do 20 mm. Průvlaky 

jsou vyráběny z vysoce kvalitních směsí slinutých karbidů. Dále provoz vyrábí i jiné 

speciální výrobky ze slinutých karbidů k různým účelům pouţití (rovnací průvlaky, 

vodítka a matrice). 

 

Závod kovové tkaniny Kamenná je umístěn v okrese Šumperk a patří mezi největší 

výrobce kovových tkanin a sítí v České republice. Jeho výrobky nacházejí uplatnění téměř 

ve všech odvětvích průmyslu. Pouţívají se při třídění nebo filtraci látek, v chemickém                  

a potravinářském průmyslu jako pomocné konstrukční prvky ve stavebnictví, ve sklářství, 

v textilním průmyslu apod. Další sortiment tohoto závodu je tvořen nekonečnými lanovými 

pásy, dopravními pásy, tkaninami s obdélníkovými oky – rabicovými sítěmi, ocelovými 

ţíhanými dráty, ocelovými neţíhanými dráty a ocelovými pozinkovanými dráty  malých 

průměrů. 

 

Akciová společnost ŢDB Group a.s. je v dnešní době tvořena sedmi výrobními 

závody a jedním obsluţným závodem. Do liniové organizační struktury jsou zařazeny 

odborné útvary na úrovni štábů, které podporují a zajišťují činnost jednotlivých závodů 

v daných oblastech. V této organizační struktuře je pod odborem personální záleţitosti 
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zařazeno oddělení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kde je vedena evidence 

pracovních úrazů, z které byly čerpány údaje pro vytvoření statistik a analýzy.  

 

3.2 Rozbor a analýzy pracovní úrazovosti 

 

Vzhledem k převaţující hutní produkci této akciové společnosti dochází (jak je 

vidět z následujících statistik a analýz) k značným vlivům výrobního zařízení a pracovního 

prostředí na zaměstnance. V souvislosti s těmito vlivy, hovoříme o tzv. riziku moţného 

ohroţení zdraví při práci. Na základě provedení analýz jednotlivých dat vybraných 

přednostně dle zásad pro evidenci úrazovosti SÚIP se budu snaţit nalézt nejrizikovější 

činnosti nebo pracoviště a definovat nejčastěji porušované zásady a předpisy BOZP.     

3.2.1  Celkový vývoj pracovní úrazovosti ve společnosti  

 

Komplexní charakteristika pracovní úrazovosti za sledované období je 

zaznamenaná v tabulce č. 1, která dokumentuje vývoj za pomocí ukazatelů počet 

pracovních úrazů, úrazová četnost na sto zaměstnanců, četnost na milión odpracovaných 

hodin a průměrné procento pracovní neschopnosti způsobené pracovními úrazy. 

 

 Tab. č. 1 – Základní ukazatelé pracovní úrazovosti  

 

 

UKAZATEL 

ROK 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Počet PÚ 78 88 57 52 24 35 

Smrtelné úrazy 0 0 0 0 0 0 

Četnost na 100 zaměstnanců 2,72 2,95 1,9 1,81 1,08 1,66 

Četn. Na 1 milión odprac. h. 16,28 17,42 11,61 11,05 6,83 9,75 

Ø % PN způsobené PÚ 0,51 0,54 0,4 0,31 0,30 0,30 

 

    

Z analýzy těchto údajů je vidět, ţe v organizaci došlo z dlouhodobého hlediska ke 

sníţení jak počtu pracovních úrazů, tak ostatních souvisejících dat. Průběh vývoje četnosti 

pracovních úrazů na sto zaměstnanců (objektivního ukazatele) znázorňuje ve sledovaném 

období graf č. 1.    
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Graf č. 1 – Vývoj četnosti PÚ za sledované období 

 

V rámci naplnění cílů práce byly vytvořeny statistické tabulky pracovních úrazů 

s absencí za období roku 2005 aţ 2010, které jsou uvedeny v přílohách č. 1 aţ 6 této 

diplomové práce. Veškerá data pro konkrétní analýzy jsou čerpána z těchto tabulek. Ve 

sledovaném období bylo ve společnosti ŢDB Group a.s. evidováno celkem 334   

pracovních úrazů s absencí delší neţ 3 dny. Jak se jednotlivé závody organizace podílejí na 

této statistice ukazuje tabulka č.2, ve které jsou uvedeny konkrétní počty pracovních úrazů 

v daném roce a celkový počet PÚ ve sledovaném období. 

 

 

Tab. č. 2 – Počty pracovních úrazů dle závodů 

 

Závod /rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Celkem 

Viadrus 26 36 27 24 6 9 129 

VoaR 15 9 5 5 1 7 42 

Dr-TPD 12 14 10 6 2 5 48 

Dr-TND 5 6 3 0 3 2 19 

OK 8 10 4 7 5 2 36 

Lanárna 8 10 3 5 3 5 35 

PP 1 0 0 0 0 0 1 

Kamenná 1 2 3 4 1 2 13 

Sluţby 2 1 2 1 3 3 11 

ŢDB Group  78 88 57 52 24 35 334 
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 Počet PÚ v ŽDB Group a.s. za období r. 2005 - 2010

Viadrus
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Pro přehlednější představu je v grafu č. 2, vyjádřen procentní podíl jednotlivých 

závodů na těchto PÚ.  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   Graf č. 2 – Procentuální podíl závodů na PÚ za sledované období 

 

Jiţ z těchto prvních údajů lze odhadovat, na kterých závodech se budou nacházet 

nejrizikovější pracoviště nebo pracovní činnosti v rámci této společnosti. Jednoznačně 

největší podíl zhruba dvě pětiny všech pracovních úrazů je za posledních šest let 

evidováno v závodě Viadrus se slévárenskou výrobou topenářské techniky. Vzhledem 

k hygienickým rizikům, které jsou evidovány na základě kategorizace prací na tomto 

závodě lze předpokládat, ţe nejrizikovější pracoviště se budou nacházet právě na této 

slévárně respektive v závodě Viadrus.  V pracovním procesu dominuje mnoho ruční 

manipulace s materiálem, polotovarem nebo samotnými odlitky a dochází tak k neúměrně 

vysoké fyzické zátěţi zaměstnanců vůči pracovníkům z jiných závodů společnosti.  

Druhým závodem s největším počtem pracovních úrazů je Drátovna výrobní 

jednotka TPD, kde byla za sledované období evidována téměř jedna pětina všech úrazů.  

Riziko je zde dáno především taţírenskými stroji s pohybujícím se drátem, jakoţ                 

i chemickými látkami a přípravky pouţívanými v linkách úpravny. Na všech těchto 

pracovištích dochází k plynulé dopravě materiálů a výrobků za pomocí manipulačních 

vozíků, coţ představuje značné riziko pro chodce, kteří jsou nuceni vyuţívat část 

společných komunikací (oddělených vodorovným pásem výstraţné barvy).      
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3.2.2  Analýza PÚ ve vazbě na vykonávanou činnost  

 

Důleţitým údajem pro naplnění cílů této práce je analýza pracovních úrazů ve 

vazbě na nejčastější činnost, kterou zraněný zaměstnanec vykonával v rámci pracovního 

procesu u zaměstnavatele v kritické době vzniku poškození zdraví. Bliţší přehled o těchto 

údajích je uveden v grafu č.3. 

 

 

Graf č. 3 – Vykonávané činnosti při vzniku PÚ 

 

 

Komentář 

Z grafu č. 3 vyplývá, ţe nejčastější vykonávanou činností, při které docházelo 

k pracovním úrazům, byla ruční manipulace. Chůze a pohyb po pracovišti je pak 

vyhodnocena jako druhá nejčastější činnost, abychom blíţe správně určili nejrizikovější 

pracoviště, musíme údaje dále analyzovat. Přiřadíme tyto dva údaje k jednotlivým 

závodům společnosti a podrobíme je zkoumání z pohledu rozsahu zranění, čímţ bychom 

měli zjistit nejrizikovější pracoviště ve vazbě na druh vykonávané činnosti. Blíţe jsou tyto 

údaje názorně uvedené v  grafu č. 4 a 5. 
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Graf č. 4 – Zranění při ruční manipulaci dle závodu 

 

 

 

          Graf č. 5 – Zranění při chůzi a pohybu po pracovišti dle závodu 

 

 

Vyhodnocení  

Na základě výše uvedených a vyhodnocených údajů a zjištěných skutečností je 

nejrizikovější činnost  

- ruční manipulace, prováděna na závodě Viadrus, OK a Dr-TPD 
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Nejčastější zdroje pracovních úrazů  
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Podrobnějším zkoumání úrazových dějů lze identifikovat konkrétní profesi, která je 

nejpočetněji zastoupena v této statistice a tím je: 

Formíř - pracoviště formování závodu Viadrus 

Taţec – pracoviště OK 

Taţec – pracoviště Dr-TPD.    

 

 Tyto profese respektive pracoviště budou za účelem přijetí nápravných opatření 

podrobeny hodnocení rizik dle metodiky citované v teoretické části.     

 

3.2.3  Analýza zdrojů PÚ   

 

Dále je z pohledu zadání této práce velmi důleţitým údajem zdroj úrazu uvedený ve 

sloupci „k“ v tabulkách, které jsou předmětem přílohy č. 1 aţ 6. Pro potřeby podrobnější 

analýzy  jsou zachyceny v grafu č. 6  počty jednotlivých zdrojů  PÚ ve sledovaném období.   

Názvosloví pro definování názvů je převzato ze záznamů o pracovních úrazech. Tabulka 

uvádí přiřazení kódu (římské číslice) k jednotlivým zdrojům, tak jak jsou postupně 

uvedeny ve formuláři k evidenci PÚ. 

 
Graf č. 6 – Zdroje PÚ 

 

 



 

 32 

Komentář 

Z grafu č. 6 vyplývá, ţe ve 248 případech byl zdrojem úrazu materiál nebo 

břemena, abychom mohli určit o jaký materiál a břemena se jedná, musíme opět přiřadit 

tuto statistku závodům. Ostatní zdroje významně nepřispěly ke vzniku pracovních úrazů    

a nebudou dále podrobovány zkoumání. 

 

 

Graf č. 7 – Materiál a břemena jako zdroj úrazu dle závodů 
 

Vyhodnocení  

Na základě výše uvedených a vyhodnocených údajů, zjištěných skutečností             

a podrobné znalosti výroby je nejčastějším materiálem nebo břemenem způsobující úraz:  

Forma nebo odlitek – závodu Viadrus 

Cívka (většinou plná tj. s navinutým drátem) – závodu Dr-TPD a OK 

  

3.2.4  Analýza příčin PÚ   

 

Stejně důleţitým sledovaným údajem je příčina vzniku pracovního úrazu, která za 

určitých okolností jednoznačně vypovídá o zavinění, buď ze strany zaměstnance nebo 

zaměstnavatele, případně identifikuje rozloţení viny mezi oba subjekty. Pro úplnost 

podotýkám, ţe zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za škodu vzniklou pracovním úrazem, 

jestliţe škoda vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.
[2]
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Zaměstnavatel se zprostí odpovědnosti zcela, prokáţe-li, ţe škoda vznikla tím, ţe 

postiţený zaměstnanec svým zaviněním porušil právní, nebo ostatní předpisy anebo 

pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ačkoliv s nimi byl řádně 

seznámen a jejich znalost a dodrţování byly soustavně vyţadovány a kontrolovány. Nebo 

prokáţe-li se, ţe škoda vznikla v důsledku opilosti postiţeného zaměstnance nebo 

v důsledku zneuţití jiných návykových látek a zaměstnavatel nemohl škodě zabránit, a ţe 

tyto skutečnosti byly jedinou příčinou škody.
 [11]

               

 

Zaměstnavatel se zprostí odpovědnosti zčásti, prokáţe-li, ţe škoda vznikla 

v důsledku skutečností uvedených výše a ţe tyto  skutečnosti byly jednou z příčin škody, 

nebo proto, ţe si zaměstnanec počínal v rozporu s obvyklým způsobem chování tak, ţe je 

zřejmé, ţe ačkoliv neporušil právní předpisy anebo pokyny k zajištění bezpečnosti              

a ochrany zdraví při práci, jednal lehkomyslně, přestoţe si musel vzhledem ke své 

kvalifikaci a zkušenostem být vědom, ţe si můţe způsobit újmu na zdraví. 
[11]

          
 

 

Rovněţ názvosloví pro definování příčin je převzato z NV 494/2001 Sb. respektive 

formuláře – záznam o úrazu.  

 

Pro potřebu další analýzy jsou příčiny vzniku pracovního úrazu rozděleny 

následovně do tří skupin: 

 

 skupina příčin identifikujících odpovědnost zaměstnance za vznik PÚ  

- porušení pracovní kázně postiţeným (porušení BP, nepouţívání OOPP) 

- selhání lidského činitele (lehkomyslnost)  

 

 skupina příčin identifikujících odpovědnost zaměstnavatele za vznik PÚ  

- porucha nebo vadný stav některého ze zdrojů úrazu 

- špatně nebo nedostatečně odhadnutelné riziko  

- závada na pracovišti 

- nedostatečné osobní zajištění zaměstnance včetně OOPP 

 

 skupina ostatních příčin   

-    nepředvídatelné riziko práce 

-    jiný blíţe neurčený důvod 
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Graf č. 8 – Nejčastější příčiny vzniku PÚ 

 

Komentář 

           Lehkomyslnost je jako příčina evidována ve 118 případech úrazů a představuje pro 

organizaci jednu třetinu všech zranění při práci. Podíváme-li se na statistiku z pohledu 

zavinění zaměstnanců, musíme k tomuto údaji přičíst počet porušení bezpečnostních 

předpisů a nepouţívání osobních ochranných pracovních pomůcek. Dostaneme výsledný 

počet  176  pracovních úrazů, jejichţ příčiny jsou zaviněny  samotnými zaměstnanci. 

 

3.2.5  Porušení bezpečnostních předpisů   

  

 Posledním hodnoceným údajem ve výčtu všech uváděných dat ve statistikách je 

pohled na porušení bezpečnostních předpisů při vzniku úrazů. V přílohách č. 1 aţ 6 je v 

tabulkách ve sloupci „h“ – příčina úrazu uveden text porušení BP. Při podrobnější studii 

záznamů úrazu zjistíme, ţe i tato kategorie lze rozčlenit do podskupin, které tvoří 

jednotlivé druhy předpisů, coţ uvádí tabulka č. 3.     

 

Tab. č. 3 – Počty pracovních úrazů v souvislosti s porušenými předpisy 

 

BP – stroje 10 DTP – detailní technologický postup 16 

BP – pracoviště  9 Pracovní řád  2 

Dopravní řád 3 SBP – systém bezpečné práce ZZ 11 
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Komentář 

Detailní technologický postup patří k nejčastějšímu porušovanému předpisu při 

vzniku úrazu ve společnosti. Zaměstnanci mnohdy podceňují především ty ustanovení, 

která se týkají podrobných pokynů způsobu provádění manipulací, a to ať uţ ručních nebo 

pomocí manipulačních prostředků, coţ dokazuje údaj o druhém nejčastějším 

nedodrţovaném předpisu, kterým je systém bezpečné práce jeřábové dopravy.  

 

3.3 Hodnocení rizik a návrh nápravných opatření 

 

Z provedeného rozboru a analýzy pracovních úrazů vyplynulo, ţe nejrizikovější 

činností v organizaci je ruční manipulace, prováděna na závodě Viadrus, OK a Dr-TPD 

prováděná pracovníky profese  

Formíř – pracoviště formování závodu Viadrus 

Taţec – pracoviště OK 

Taţec – pracoviště Dr-TPD. 

      

 Analýza zdroje úrazů potvrdila výše uvedenou skutečnost a definovala s jakým 

materiálem a břemeny se v případě vzniku úrazů manipuluje     

Forma nebo odlitek – závodu Viadrus 

Cívka (většinou plná tj. s navinutým drátem) – závodu Dr-TPD a OK 

 

Na základě těchto zjištění bude v této práci dále provedeno hodnocení rizik za 

účelem stanovení efektivních opatření u profese formíř a taţec jak je výše uvedeno. 

 

3.3.1  Popis metody     

 

Dle směrnice rady ES 89/391/EEC a zákona č. 262/2006 Sb., jakoţ i zákona          

č. 309/2006 Sb. vztahujících se k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při 

práci, je zaměstnavateli uloţena povinnost identifikovat nebezpečí a hodnotit rizika 

ohroţující bezpečnost a zdraví zaměstnanců a provést ochranná opatření. Při prevenci rizik 

jsou zohledněny především vlivy techniky, pracovních podmínek, organizace práce             

a sociálních vztahů.  
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Prevence rizik je souhrn všech opatřeních, vyplývajících z právních a ostatních 

předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, 

která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat jejich        

působení.
 [11]

            

Pro vyhodnocení pracovních rizik byla pouţita bodová metoda, která pouţívá  pět 

stupňů pravděpodobnosti (četnosti), charakterizovaných frekvencí vzniku negativního jevu  

a časovým působením ohroţení podrobnosti uvádí tabulka č.4.
 [1]

            

  

Tab. č. 4 – Stupně ohroţení 

 

Pravděpodobnost 

Ohrožení 

Frekvence 

Vzniku ohrožení 

Časové působení 

Ohrožení 

Stupeň 

Ohrožení 

 

Velmi vysoká 

 

Vznikne velmi často Ohroţení působí nepřetrţitě A 

Vysoká 

Vznikne několikrát po dobu 

ţivotnosti zařízení nebo 

činnosti 

Ohroţení působí jen po 

určitou dobu 
B 

Střední 

Vznikne někdy po dobu 

ţivotnosti zařízení nebo 

činnosti 

Ohroţení nastane jen velmi 

zřídka 
C 

Nízká 
Vznik je málo pravděpodobný, 

ale moţný 
Moţnost ohroţení je mizivá D 

 

Velmi nízká 

 

Vznik je téměř vyloučen Ohroţení je téměř nemoţné E 

 

Následek negativního jevu je podle bodové metody zařazen do jedné ze čtyř 

stanovených kategorií podle závaţnosti následků. Bliţší údaje zařazení uvádí tabulka č.5. 

 

 

Tab. č. 5 – Kategorie ohroţení 

 

Důsledek 

Ohrožení 
Popis následků ohrožení 

Kategorie 

Ohrožení 

 

Katastrofický 

 

Usmrcení, úplné zničení zařízení, nenahraditelné ztráty          I 

Kritický 
Těţký úraz, choroba z povolání, rozsáhlé poškození zařízení, 

ztráty ve výrobě, velké finanční ztráty 

 

        II 

 

Málo významný 

 

Lehký úraz, začátek choroby z povolání, menší poškození 

zařízení, finanční ztráty 
        III 

Zanedbatelný Drobné poranění bez absence, malá porucha zařízení         IV 
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Kombinace parametrů četností a následků negativního jevu určuje hodnotu rizika. 

Dle matice – kategorie následků/stupeň četnosti dostaneme bodové vyjádření rizika, které 

nám přehledně ukazuje tabulka č.6. 

 

 

Tab. č. 6 – Bodové ohodnocení rizika 

 

Kategorie 

Ohrožení  

--------------------- 

Stupeň  

Ohrožení 

 

Katastrofický 

 

I 

 

Kritický 

 

II 

 

Málo významný 

 

III 

 

Zanedbatelný 

 

IV 

A 

-------------------- 

velmi vysoký 

 

1 

 

 

3 

 

7 

 

13 

B 

-------------------- 

vysoký 

 

2 

 

5 

 

9 

 

16 

C 

--------------------- 

střední 

 

4 

 

6 

 

11 

 

18 

D 

--------------------- 

nízký 

 

8 

 

10 

 

14 

 

19 

E 

--------------------- 

velmi nízký 

 

12 

 

15 

 

17 

 

20 

 

 

 

Číselné hodnoty rizika (bodové rozpětí) je moţné zařadit do čtyř skupin, které 

charakterizují stupně rizika, blíţe viz tabulka č.7 s uvedením kritérií bezpečnosti. 

 

 

Tab. č. 7 – Stupně rizika 

 

Rozpětí bodového 

ohodnocení rizika 

Komentář  

K bodovému ohodnocení rizika 

 

Stupeň rizika 

 

1  -  5   bodů 

Riziko úrazu nebo havárie je nepřijatelné, zařízení nebo 

činnost je nezbytné okamţitě zastavit a přijmout opatření 

ke zmírnění rizika 

 

nepřijatelné 

 

6  -  9   bodů 

Zařízení nebo činnost je nebezpečná, je nutné zmírnit 

riziko přijetím vhodných opatření 

 

 

vysoké 

 

10 - 17 bodů 

Zařízení nebo činnost je bezpečná. Podmínkou je 

proškolení obsluhy, zajištění prohlídek zařízení atp. 

v předepsaných termínech 

 

mírné 

 

18 - 20 bodů 

Zařízení nebo činnost je bezpečná. Jedná se o běţně 

pouţívané postupy (bez úrazů a havárií) 

 

přijatelné 
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Samotný postup vyplňování protokolů o vyhledání rizik, které jsou v přílohách č.7 

aţ  9 je odvozen od poţadavků a návrhů uvedených v ČSN EN ISO 14121-1. Cílem tohoto 

hodnocení je určení nejdůleţitějších rizik, které působí při podstatné většině pracovních 

úrazů profese FORMÍŘ a TAŢEC. Za účelem přijetí efektivních opatření k minimalizaci 

pracovních úrazů a sníţení ekonomických ztrát, které s nimi souvisí. 

 

3.3.2  Hodnocení rizika    

 

V rámci této diplomové práce byla za účelem posouzení rizik provedena fyzická 

prohlídka hodnocených pracovišť, evidence strojního zařízení, evidence chemických látek 

a přípravků pouţívaných na pracovišti a posouzení konkrétních pracovních úkonů 

jednotlivých profesí. Poznatky z této prohlídky poslouţily k vypracování protokolů            

o vyhledání rizik.  

 

Pro profesi Formíř – pracoviště formování závodu Viadrus je vypracován protokol 

o hodnocení rizika č.1, který je přílohou č.7 této práce. U uvedené profese bylo zjištěno  

vysoké riziko:   

Přitlačení, přimáčknutí (části nebo celého těla)  

Pád břemene, výrobku, materiálu na pracovníka 

Převrácení stroje, výrobku, materiálu na pracovníka 

Riziko popálení  

Hluku (kategorie 3). 

 

Pro profesi Taţec – pracoviště závodu OK je vypracován protokol o hodnocení 

rizika č.15, který je přílohou č.8 této diplomové práce. U uvedené profese bylo zjištěno  

vysoké riziko:   

            Přitlačení, přimáčknutí (části nebo celého těla)  

Pád břemene, výrobku, materiálu na pracovníka 

Převrácení stroje, výrobku, materiálu na pracovníka 

            Hluku (kategorie 3). 
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Pro profesi Taţec – pracoviště závodu Drátovna TPD je vypracován protokol          

o hodnocení rizika č.43, který je přílohou č.9 této diplomové práce. U uvedené profese 

bylo zjištěno  vysoké riziko: 

Přitlačení, přimáčknutí (části nebo celého těla)  

Pád břemene, výrobku, materiálu na pracovníka 

Převrácení stroje, výrobku, materiálu na pracovníka 

            Hluku (kategorie 3). 

 

Opatření pro sníţení rizik těchto konkrétních profesí jsou uvedena v závěrečné části 

protokolů. Z uvedeného hodnocení vyplývá, ţe vysokou míru stupně rizika představují 

činnosti, které zaměstnanci vykonávají pravidelně, a které jsou spojeny s ruční manipulací. 

Hodnocení rizik vybraných profesí potvrdilo výsledky z analýz pracovních úrazů, kde byla 

jako hlavní činnost prováděna v době úrazu rovněţ identifikována ruční manipulace 

s výrobky a materiálem.  

Vlivem často se opakujících cyklů pracovní činnosti dochází ke sníţení pozornosti 

a koncentrace na daný pracovní úkon, čímţ dochází k potencionálnímu nárůstu rizika 

moţného ohroţení zdraví.    

 

3.3.3  Návrh opatření ke sníţení pracovní úrazovosti a působících rizik   

 

Z provedené analýzy neţádoucích událostí a hodnocení rizik je patrné, ţe 

problematika pracovních úrazů zasahuje do všech výrobních a obsluţných činností 

organizace. Základním principem při řešení otázek sniţování počtu pracovních úrazů musí 

být komplexní, vědecký přístup vycházející z reálných moţností organizace, na jehoţ 

základě budou navrţena příslušná opatření. Podmínka úspěchu je pak objektivní sledování 

účinnosti jednotlivých opatření, tak aby bylo moţno neúčinná opatření vyloučit nebo 

vhodným zásahem jejich účinnost zvýšit, neboť pro více faktorovou závislost problematiky 

se nelze vyhnout i částečně empirickým metodám. Jelikoţ v rámci této závěrečné práce 

nelze stanovovat jednoznačná opatření pro konkrétní případy pracovních úrazů a nemocí 

z povolání (a s nimi souvisejících rizik), budou návrhy pojaty pouze rámcově 

s doporučením dalšího rozpracování na návrhy opatření pro jednotlivé závody ŢDB Group 

a.s., které provede oddělení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
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Opatření v souvislosti s nejčastějšími činnostmi a zdroji PÚ 

-   ruční manipulace  

-   materiál, břemena 

 

Podíváme-li se zpětně do úrazových statistik zjistíme, ţe je nutno přijat účinná 

opatření k činnostem, které jsou definovány jako ruční manipulace. Především se jedná      

o manipulace na závodě Viadrus, kde se nejčastěji manipuluje s formovacími rámy            

a odlitky. Dále pak na závodě Ocelové kordy a Dr-TPD, kde je nejčastějším předmětem 

manipulace cívka s drátem, nebo prázdná cívka. K těmto úrazům dochází převáţně při 

činnostech, kdy si zaměstnanec zvolí pro výkon manipulace nebo transportu vlastní postup, 

který za účelem zrychlení a zjednodušení operace nedbá obecných zásad bezpečnosti 

práce.  

 

Návrh nápravných opatření pro závod Viadrus 

 Zjistit pracoviště, kde je periodicky vykonávána ruční manipulace (např. formovna, 

svěšování, tlakování apod.), na těchto pracovištích vymezit dostatečně volný prostor 

pro výkon této činnosti. To znamená vyznačit místa pro odkládání palet, zmetků, 

hotové výroby, manipulačních přípravků tak, aby pro výkon ruční manipulace zůstalo 

zaměstnancům dostatek prostoru. 

 Posoudit všechny zavedené normy práce těchto pracovišť ve vazbě na kumulativní 

nazvedané hmotnosti za směnu. Při zjištění překročení limitu vhodnou organizací práce 

zajistit sníţení zatíţení zaměstnanců fyzickou námahou. 

 Zabezpečit větší informovanost zaměstnanců o správném a bezpečném provádění 

ručních manipulací, především uvést bezpečné uchycení manipulovaných předmětů. 

Jako příklad uvádím ofocení výrobních výkresů (nárysy odlitků a forem) jednotlivé 

výroby a barevně vyznačit místa pro jejich bezpečné uchopení. Tyto materiály vyvěsit 

na pracovišti a pouţívat při pravidelných školení zaměstnanců. 

 V rámci strategie závodu z dlouhodobějšího hlediska navrhnout maximální 

mechanizaci a automatizaci těchto činností. 

 Místa, kde dochází ke zvedání a přenášení, vybavit dopravníky (válečkové, pásové) 

s cílem sníţit moţné riziko ohroţení zaměstnanců. 

 Zajistit dostatečné  finanční  a  personální zdroje  pro uskutečnění  uvedených  

opatření.   
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Návrh nápravných opatření pro závod Ocelové kordy a Dr-TPD 

 Vybavit pracoviště s ručním zvedáním cívek elektrickými kladkostroji se speciálními 

závěsnými prostředky pro jednotlivé typy cívek. 

 Ověřit vhodnost ochranných rukavic ve vazbě na ochranu před mechanickým 

poškozením horních končetin a ve vazbě na drsnost jejich povrchu (zamezit moţnost 

vyklouznutí cívky z rukou). 

 Zajistit osvětu ve vazbě na správné postupy při zvedání a přenášení břemen na 

pracovišti. 

 V rámci strategie závodu z dlouhodobějšího hlediska, navrhnout maximální 

mechanizaci a automatizaci těchto činností. 

 Zajistit dostatečné finanční a personální zdroje pro uskutečnění uvedených opatření.   

 

Opatření v souvislosti s nejčastějšími činnostmi a zdroji PÚ 

- chůze a pohyb po pracovišti 

 

Návrh nápravných opatření společná pro všechny závody 

 Zajistit pravidelnou údrţbu a kontrolu vnitřních komunikací  

 Zajistit pravidelný úklid a posyp venkovních komunikací v rajonech jednotlivých  

závodů, především v zimním období (vypracovat harmonogram těchto činností             

a předloţit na oddělení Bezpečnosti práce ke schválení). 

 Zajistit dostatečné finanční a personální zdroje pro uskutečnění uvedených opatření. 

 

Opatření v souvislosti s nejčastějšími příčinami PÚ 

- lehkomyslnost 

- porušení BP 

 

V oblasti příčin pracovních úrazů nám statistika ukazuje, ţe lehkomyslnost lidského 

jednání a porušení předpisů bylo nejčastější příčinou zranění. K porušení bezpečnostních 

předpisů dochází z důvodu neznalostí nebo záměrným porušením ze strany zaměstnance. 

Specifikou těchto úrazů je skutečnost, ţe v 98% případech se jedná o selhání člověka – 

lidský faktor. Z tohoto důvodu musí být efektivní opatření zaměřeno především na 

výchovu a propagační činnost. 
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Návrh nápravných opatření především pro závodu Viadrus, Ocelové kordy a Dr-TPD 

 Častější kontrola výkonu práce zaměstnanců ze strany nadřízeného v souvislosti 

s dodrţováním zásad bezpečnosti práce, které jsou nastaveny bezpečnostními předpisy, 

detailními technologickými postupy, místními provozními řády, systémy bezpečné 

práce jeřábové dopravy a dalšími pokyny pro tuto oblast. 

 Zajistit motivaci zaměstnanců k dodrţování těchto předpisů. 

 Provést mimořádné školení a přezkoušení zaměstnanců z těchto předpisů na těch 

úsecích jednotlivých závodů, kde je největší úrazovost. 

 Zváţit moţnost vybavení nejrizikovějších pracovišť monitorovacím zařízením – 

průmyslovou televizi s cílem průběţné kontroly prováděných prací ze strany 

nadřízeného. 

 Pravidelně projednávat (např. v měsíčních lhůtách) případy jednotlivých zranění          

a porušení bezpečnostních předpisů a současně informovat zaměstnance o důvodech 

konkrétních ustanoveních BP (např. pracoviště není dostatečně vybaveno ochrannými 

kryty pohybujících se částí a z toho důvodu je do pracovního prostoru stroje zakázán 

vstup obsluze i ostatním zaměstnanců). 

 Řádně označit nebezpečné prostory a části strojů bezpečnostními informačními, 

zákazovými a příkazovými výstraţnými značkami. 

 Realizovat akce a osvětu zaměřenou na pozitivní jednání zaměstnanců v souvislosti 

s bezpečnosti a ochranou zdraví při práci, především pak ochranou vlastního zdraví. 
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4. DISKUZE 
 

V této části práce chci upozornit na některá zjištění a slabé stránky, na které jsem 

při zpracování narazil. Dle mého názoru je mírná odlišnost ve sledovaných datech pracovní 

úrazovosti v EÚ dle metodiky ESAW a sledování dat v ČR (SÚIP). 

Při vytváření statistik jsem vycházel z jednotlivých záznamů o pracovních úrazech, 

které jsou vytvářeny nadřízenými zaměstnanci, proto není moţné subjektivně ovlivnit 

zpracování prvotních informací (neuvaţuji záměrné chyby zpracovatelů). 

Údaje, uváděné v záznamech o pracovních úrazech, nejsou pro provedení analýz 

dat důleţitých pro organizaci dostatečně podrobné a nemají tudíţ poţadovanou vypovídací 

schopnost, která je nutná pro správné rozhodování managementu organizace (např. typ       

a druh stroje, jeho rok výroby apod.). Pro tyto potřeby musí tedy organizace vést další 

vlastní evidenci. 

Nejexponovanější zařízení a pracoviště z pohledu pracovních úrazů na uvedených 

třech závodech je mnohdy zastaralé a neodpovídá současným poţadavkům bezpečnosti 

práce. Z tohoto důvodu, téměř ve většině evidovaných případů poranění jsou technická 

opatření (působící celoplošně) nahrazována opatřeními v organizaci práce v podobě 

příkazů a zákazů v bezpečnostních předpisech.  

 

Stěţejní problém však spatřuji ve skutečnosti, ţe z celkového počtu 334 případů 

bylo zaviněno ze strany zaměstnavatele jen 5 případů pracovních úrazů. Navíc tyto 

pracovní úrazy byly vţdy šetřeny inspektorem OIP (dříve IBP). Na základě této 

skutečnosti se lze domnívat, ţe né vţdy jsou osoby šetřící a sepisující záznam o pracovním 

úrazu zcela objektivní. Dle mého názoru je tato část pracovních úrazů začleněna mezi 

úrazy s definicí příčiny  RIZIKO PRÁCE.        

 

 Další neméně důleţitou otázkou je přístup zaměstnanců k problematice bezpečnosti 

práce a ochraně vlastního zdraví jejich uvědomění  
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5. ZÁVĚR 
 

V rámci této diplomové práce byl splněn cíl analyzovat pracovní úrazy ve 

společnosti ŢDB Group a.s. z hlediska příčin a zdrojů za období 2005-2010 včetně 

navrţení opatření ke sníţení úrazovosti. 

 

V souvislostí s jejím vypracováním byla ze 334 záznamů o pracovních úrazech 

vytvořena podrobná statistika (viz přílohy č.1 aţ 6), která byla dále podrobena analýze dle 

předem stanovených kritérií, kterými byly nejrizikovější činnosti, příčiny a zdroje 

pracovních úrazů. Současně byly vyhodnoceny nejčastější porušované bezpečnostní 

předpisy ze strany zaměstnanců. 

 

Myslím si, ţe tato objektivní data budou přínosem pro správné rozhodování 

managementu společnosti, především v oblasti strategických investic do nových 

zařízeních, technologií a strojů. Cílem všech zaměstnanců společnosti musí být sníţení 

počtu pracovních úrazů včetně sníţení negativních nákladů, které jsou s nimi spojeny. 

Současně s touto skutečností pak dojde k posílení konkurence schopnosti a zvýšení 

zhodnocení ekonomických aktivit organizace.  

 

K rychlejším změnám a přijímáním i těch nákladnějších opatření by zcela jistě 

zaměstnavatelům a potaţmo i zaměstnancům dopomohlo schválení nového zákona            

o úrazovém pojištění, který je jiţ vypracován  a neustále se odkládá jeho platnost. 

Navrhované bonusy a malusy ovlivňující výši pojištění organizace, které by začaly 

pojišťovny uplatňovat, zcela jistě ovlivní nejedno rozhodování ve prospěch bezpečnosti        

a ochrany zdraví při práci. 

 

Nezbývá tedy neţ si přát ať se tak stane co nejdříve! 
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6. SEZNAM ZKRATEK 
 

 

BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 

BP  Bezpečnostní předpis. 

ČSN  Česká norma. 

ČSÚ  Český statistický úřad. 

 DTP  Detailní technologický postup. 

EN  Evropská norma. 

ES  Evropská směrnice. 

ESAW  Evropská statistika pracovních úrazů. 

IBP  Inspektorát bezpečnosti práce.   

ISO  Norma mezinárodní organizace pro normalizaci. 

MPSV  Ministerstvo průmyslu a sociálních věcí. 

NV  Nařízení vlády. 

OOPP  Osobní ochranné pracovní pomůcky. 

OIP  Oblastní inspektorát práce. 

PN  Pracovní neschopnost. 

PÚ  Pracovní úraz. 

SBP  Systém bezpečné práce jeřábové dopravy. 

SÚIP  Státní úřad inspekce práce. 

ZP  Zákoník práce. 

ZZ  Zdvíhací zařízení. 

 

Zkratky závodů organizace 

 

Dr-TND Drátovenský závod taţírna nepatentovaného drátu. 

Dr-TPD Drátovenský závod taţírna patentovaného drátu. 

OK  Ocelové kordy. 

PP  Pérovna a průvlákárna. 

VOaR  Válcovna, ocelárna a recyklace. 
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