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Anotace 

Diplomová práce teoreticky vymezuje problematiku zdravotních rizik při práci na 

pracovišti třídírny odpadů. Uvádím zde konkrétní preventivní opatření vycházející z platné 

legislativy. Martin Kominek dlouhodobě spolupracuje s firmou Hyundai, jako pracovník HD 

Systems Limited zajišťuje zpracování firemních odpadů pro známou nošovickou automobilku. 

Na základě znalosti uvedeného prostředí, legislativy a použitých dokumentů vyplynula 

potřeba změnit stávající podmínky na daném oddělení vedoucí ke snížení zdravotních rizik. 

 

Klíčová slova: BOZP; zdravotní rizika; kategorizace práce;    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anotation 

This thesis defines the theoretical issue of health risks at workplace scrap area. This 

section contains specific preventive measures based on current legislation. Martin Kominek is 

cooperating with the firm Hyundai for a long time, as a worker HD Systems Limited provides 

business processing wastes for Nošovice known car manufacturer. On the basis of knowledge 

about the environment, legislation and used documents revealed the need to change the 

existing conditions to reduce health risks. 

 

Keywords: OSH; healath risks; categorization of work 
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1. ÚVOD 

V práci člověk prožije téměř polovinu svého života, přičemž dlouhá léta se věnuje 

přípravě na povolání. Je zde často vystaven působením různých rizikových faktorů, které 

mohou mít negativní vliv na jeho zdraví. Rizikovými faktory práce a pracovního prostředí se 

rozumí fyzikální, chemické a biologické činitele, prach, fyzická zátěž, zátěž teplem a chladem, 

psychická a zraková zátěž a další faktory. 

Hlavním cílem zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je omezovat rizika 

ohrožující životy a zdraví zaměstnanců při práci. Povinnosti a odpovědnost zaměstnavatele 

zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci je zakotvena v zákoníku práce a v zákoně, 

kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Ve své diplomové práci se zaměřuji na problematiku řízení zdravotních rizik v rámci 

společnosti HD Systems Limited, která poskytuje služby firmě Hyundai, s.r.o. v různých 

oblastech. Jedná se o údržbu budov, třídění odpadu a úklidové práce. 

Tato práce systematicky studuje vliv podnětů působících na zaměstnance úpravny a 

třídírny odpadu při výkonu práce na jejich zdravotní stav. Klade si za cíl stanovit takový 

systém, jenž by tyto vlivy zohledňoval a působil na zamezení nebo v co nejvyšší možné míře 

omezil jejich vliv na zdravotní stav zaměstnanců uvedeného oddělení.  
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2. LEGISLATIVNÍ ÚVOD, ŘÍZENÍ BOZP 

2.1. Zásady pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance v oblasti bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci jsou vymezeny v zákoníku práce. Zaměstnavatel je povinen na 

základě tohoto zákona zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců s ohledem na všechna 

rizika možného ohrožení jejich života a zdraví. Zákoník práce určuje, na koho se tato 

povinnost vztahuje a kdo za plnění úkolů plynoucích z této odpovědnosti zaměstnavatele 

odpovídá. [13] 

 

Podmínky pro bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí je zaměstnavatel 

povinen vytvářet vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním 

opatření k prevenci rizik. Provádění úkolů v prevenci rizik je náplní činností odborně 

způsobilých zaměstnanců nebo odborně způsobilých osob.[6] 

 

2.2. Základní povinnosti zaměstnavatele v BOZP stanovené 

zákoníkem práce 

Zaměstnavatel je povinen: [7], [13] 

 nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by 

neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti, 

 informovat zaměstnance o tom, do jaké kategorie byla jím vykonávaná práce zařazena; 

kategorizaci prací upravuje zvláštní právní předpis, 

 sdělit zaměstnancům, které zdravotnické zařízení jim poskytuje závodní preventivní 

péči a jakým druhům očkování a jakým lékařským preventivním prohlídkám a 

vyšetřením souvisejícím s výkonem práce jsou povinni se podrobit, umožnit 

zaměstnancům podrobit se těmto očkováním, prohlídkám a vyšetřením v rozsahu 

stanoveném zvláštními právními předpisy nebo rozhodnutím příslušného orgánu 

ochrany veřejného zdraví, 

 zajistit zaměstnancům podle potřeb vykonávané práce dostatečné a přiměřené 

informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci podle zákoníku práce a 
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podle zvláštních právních předpisů, zejména formou seznámení s riziky, výsledky 

vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která se 

týkají jejich práce a pracoviště, 

 zabezpečit, aby zaměstnanci jiného zaměstnavatele vykonávající práce na jeho 

pracovištích obdrželi před jejich zahájením vhodné a přiměřené informace a pokyny k 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o přijatých opatřeních, zejména ke 

zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a evakuace fyzických osob v případě 

mimořádných událostí, 

 umožnit zaměstnanci nahlížet do evidence, která je o něm vedena v souvislosti se 

zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

 zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci, 

 zajistit dodržování zákazu kouření na pracovištích stanoveného zvláštními právními 

předpisy. 

 

Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních 

předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné 

předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se 

k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce 

vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. [13] 

 

Školení zaměstnavatel zajistí při nástupu zaměstnance do práce, a dále při : 

 změně pracovního zařazení, 

 změně druhu práce, 

 při zavedení nové technologie nebo změny výrobních a pracovních prostředků 

 

Zaměstnavatel musí určit obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a 

vedení dokumentace o provedeném školení. Vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost, 

musí být školení pravidelně opakováno. [7] 
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2.3. Systémový přístup k řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v ČR 

Jednou z podmínek členství České republiky v Evropské unii je zahrnutí legislativních 

požadavků EU do české legislativy, ale především jejich uplatnění v praxi. To se týká i oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 

 V ČR platí v současné době celá řada právních a ostatních předpisů k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jsou to zejména předpisy na ochranu života a zdraví, 

předpisy hygienické a protiepidemické, předpisy o bezpečnosti technických zařízení, dále 

normy, stavební předpisy dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o 

zacházení s hořlavinami, výbušninami, radioaktivními látkami, chemickými látkami a 

chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, upravují otázky týkající se ochrany 

života a zdraví. [9] 

Systémový přístup k řízení a k rozvíjení BOZP má za cíl vytvořit, dokumentovat, 

uplatňovat a udržovat systém řízení, který bude jednak naplňovat požadavky předpisové 

základny v této oblasti, a jednak umožní neustále zlepšování jeho efektivnost ve vztahu k 

měnicím se podmínkám. [9] 

Všeobecně nejrozšířenějším, a zřejmě i nejznámějším podkladem pro tento přístup je v 

současné době směrnice OHSAS 18001 ( Occupational Health & Safety Assessment series). 

Tato směrnice v současné době má dvě části (příručky), a to: 

OHSAS 18001:1999, která uvádí všeobecné požadavky na systém řízení BOZP, a 

OHSAS 18002:2000, která poskytuje všeobecné pokyny pro používání OHSAS 18001, 

vysvětluje základní principy OHSAS 18001 a pro lepší pochopení popisuje u každého 

požadavku OHSAS 18001 záměr, vstupy, procesy a výstupy. [9] 

Vybudování systému řízení BOZP v souladu s požadavky této směrnice by mělo 

zajistit, že organizace vyhoví všem zákonným požadavkům na BOZP. Míra podrobností 

systému, rozsah dokumentace a velikost zdrojů na zajištění tohoto systému závisí na velikosti 

organizace a rozsahu nabízeních výrobků či služeb.  
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2.4. Příklady rizikových faktorů ovlivňujících zdraví 

zaměstnanců. 

Obor, který se zabývá studiem vlivu faktorů rozhodujících o pracovních podmínkách 

na zdraví  zaměstnanců, se nazývá hygiena práce. [10] 

 

Hluk 

Hluk ovlivňuje zdraví v různé míře, od rušení, sluchové únavy, přes zhoršení sluchu až 

hluchotu až po chronické poruchy v důsledku stresu, poruchy motorických funkcí a poruchy 

emocionální rovnováhy či v aktivaci nervového systému.  

Prevence: protihlukové kryty a izolace; střídání pracovníků na místech s vysokou hlučností; 

povinné přestávky; stanovení počtu pracovních směn; úprava technologie výroby; individuální 

ochranné prostředky (např. chrániče sluchu při hluku nad 85 dB). [2], [3] 

 

Prach. 

Rozlišujeme prach toxický a netoxický.  

Prevence: 

 Technologická opatření – změna technologie, srážení prachu vodou, ředění prašnosti, 

izolace pracovníka od prašného prostředí; 

 technická opatření – uzavření prostorů s  šířením prachu, odsávací zařízení, 

elektrostatický způsob srážení, celkové větrání pracoviště; 

 organizační opatření – dodržování pravidel (např. mokrý úklid, zkrápění), zabránit 

zviřování prachu, kontrola a údržba technických prostředků; 

 náhradní opatření – OOPP (respirátory, polomasky, atd.). [2], [3] 

 

Vibrace. 

Jedná se o mechanické kmitání a chvění pevných těles.  

Prevence: V rámci technických opatření jde o snížení akustické emise vibrací, odpružení 

rukojetí, konstrukce a vývoj strojních zařízení, ergonomicky příznivý návrh pracovního místa, 

vhodné nářadí a údržba zařízení. Mezi organizační opatření řadíme střídání rizikových a 

nerizikových prací, přestávky v práci, střídání pracovníků a určení počtu úkonů ve směně. 
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V rámci zdravotnické prevence je to ochrana před chladem a vlhkem, OOPP, vstupní a 

periodické lékařské prohlídky. [2], [3] 

 

Chemické faktory. 

Na pracovišti se mohou vyskytovat ve formě plynné či ve formě tuhých a kapalných 

aerosolů. [2], [3] 

Prevence: 

 Technická opatření – nepoužívání nebezpečných látek, omezení expozice chemickým 

látkám, vyloučení z expozice osob s vyšším rizikem; 

 organizační opatření – dodržování technologickým postupů, zpracování provozních 

pokynů se správným zacházením s chemickými látkami, kontrola koncentrace 

škodlivin v ovzduší, zdravotní způsobilost pracovníků; 

 OOPP – filtrační přístroje; ochranné masky; respirátory; sebezáchranní přístroje 

s vastním zdrojem kyslíku; izolační dýchací přístroje a další.  

 

Infračervené záření.  

Zdrojem škodlivého IZ bývají hutnické pece či sklářské vany.  

Prevence: stínění zdrojů clonami a zakrytí izolačními materiály, ochranné obleky z izolačních 

materiálů, ochranné brýle, vzduchové sprchy. [2], [3] 

 

Fyzická zátěž. 

Prevence:postupné zaškolení pracovníka; přestávky k uvolnění svalstva; střídání pracovních 

úkonů; rehabilitace pohybového systému; preventivní prohlídky. [2], [3] 

 

Zátěž teplem. 

Prevence:tepelná izolace stěn; instalace topení a klimatizace; pitný režim; zvládnutí 

skleníkového efektu skleněnými tabulemi, klimatizací atd.; omezení intenzity fyzické práce, 

apod. [2], [3] 
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3. ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

 

“Odpadové hospodářství je relativně mladou, avšak dynamicky se rozvíjející oblastí 

národního hospodářství. Průmyslově a ekonomicky vyspělé země se začaly odpadovým 

hospodářstvím intenzivně zabývat teprve v posledních 20 – 30 letech, v České republice 

vznikl první zákon o odpadech až v roce 1991. Před rokem 1991 nebylo nakládání s odpady v 

ČR na legislativní úrovni nijak kontrolováno ani řízeno a s výjimkou tzv. druhotných surovin 

nebylo ošetřeno žádným složkovým předpisem. 

S legislativou stanovenými právy a povinnostmi je úzce spjata i odpovídající správní 

činnost. Platný zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, klade důraz na předcházení vzniku 

odpadů, stanoví hierarchii nakládání s nimi a prosazuje základní principy ochrany životního 

prostředí a zdraví obyvatel při nakládání s odpady.“ [1] 

 

3.1. Odpady 

„Odpady představují nejčastější a nejsledovanější „vedlejší produkt“ lidské 

společnosti. Zejména komunální odpady a kaly z čistíren odpadních vod jsou produktem 

prakticky všech obyvatel. Většina z nás se však denně setkává i s produkcí odpadů 

průmyslových, stavebních, biologicky rozložitelných, nebezpečných a řady dalších. 

Kvůli svým specifickým vlastnostem a různému riziku ohrožení našeho životního 

prostředí vyžaduje každý tok odpadů specifické nakládání. Základní pravidla pro nakládání s 

odpady jsou stanoveny zákonem o odpadech a jeho prováděcími právními předpisy. Cíle pro 

různé způsoby nakládání s odpady a optimální způsoby pro jejich dosažení jsou 

stanoveny Plánem odpadového hospodářství České republiky na roky 2003 – 2013, který byl v 

souladu se zákonem o odpadech vydán formou nařízení vlády. S Plánem odpadového 

hospodářství ČR musí být v souladu také plány odpadového hospodářství krajů a plány 

odpadového hospodářství původců odpadů v celé ČR.“ [1] 
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3.2. Evidence odpadů 

 

Evidence odpadů vychází z §39 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho novel, a z § 

21 a 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb., v platném znění: 

Podle § 39 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb. mají všichni původci odpadů a oprávněné 

osoby, které nakládají s odpady, povinnost vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech 

nakládání s odpady. Evidence se vede za každou samostatnou provozovnu a za každý druh 

odpadu samostatně. Evidence odpadů se vede při každé jednotlivé produkci odpadů. 

Původci odpadů jsou povinni v případě, že produkují nebo nakládají s více než 100 kg 

nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za 

kalendářní rok, nebo v daném kalendářním roce produkují nebo nakládají s odpady 

stanovenými prováděcím právním předpisem bez ohledu na množství těchto odpadů, zasílat 

každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství 

odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností 

příslušnému podle místa provozovny. Oprávněné osoby jsou povinny v případě, že nakládají v 

kalendářním roce s odpadem, zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a 

úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi a o původcích odpadů 

obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny. 

Za zanedbávání povinnosti podávat hlášení původci odpadů a oprávněné osoby 

hrozí sankce až do výše 1.000.000,-Kč. [1], [4] 

 

4. ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI 

HYUNDAI 

Společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC), která byla založena 7. 7. 

2006,  sídlí na ploše o rozloze 200 hektarů v průmyslové zóně Nošovice. Celkový objem 

investice činí 1,12 mld. EUR. 

Při výstavbě závodu byl od samého počátku kladen velký důraz na ohleduplnost vůči 

životnímu prostředí. Vzrostlé stromy v areálu nebyly vykáceny, ale přemístěny na místo, kde 
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se o ně staral tým zahradníků, a po výstavbě byly přemístěny zpět do areálu. Zachráněno tak 

bylo přes 1 100 stromů. 

Jedná se o první výrobní závod Hyundai v Evropě. Další tři závody má Hyundai 

v Koreji a Číně, po dvou v Indii a po jednom v USA, Turecku, Rusku a v roce 2011 byla 

zahájena výstavba závodu v Brazílii. Nošovický závod je odbornou veřejností považován 

za nejmodernější automobilku v Evropě. 

Základní části výroby v HMMC tvoří lisovna, svařovna, lakovna, finální montážní a 

výroba převodovek. V HMMC v současné době pracuje téměř 3 500 zaměstnanců, z 

nichž 96% jsou občané České republiky, převážně Moravskoslezského kraje. 

V továrně jsou využity nejmodernější technologie a špičkové laboratoře, které 

zabezpečují ochranu životního prostředí. V průběhu celé výroby se implementoval systém 

nakládání s odpady, ale také se zabezpečuje jejich správné třídění. 

Se společností HMMC spolupracuje celá řada firem, jednou z nich je i firma HD 

Systems Limited s.r.o., která mimo jiné zajišťuje zpracování a třídění odpadů na hale finální 

montáže. [11] 

 

5. CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI HD SYSTEMS 

Limited s.r.o. 

Společnost HD Systems Limited s.r.o. (HDS) byla založena 29. května 2007,  hlavní 

sídlo leží v obci Dobrá. Většina pracovních aktivit probíhá v průmyslové zóně Nošovice, kde 

sídlí společnosti Hyundai, Glovis, Mobis, Dymos a Hysco. HDS je tedy společnost 

s korejským vedením. K dnešnímu dni zaměstnává přes 100 zaměstnanců.  

 

Společnost HDS se specializuje v oblasti čistících a úklidových služeb, údržbářských a 

zahradnických pracích a  v oblasti nakládání s odpady (vyjma nebezpečných). 
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5.1. Třídírna odpadů 

Oddělení třídírny odpadů se nachází na montážní hale v části předmontáže. Na třech 

směnách zde pracuje dohromady 21 zaměstnanců, kteří obsluhují 3 lisy a 2 vysokozdvižné 

vozíky. Pracovníci třídí a zpracovávají převážně plastové a papírové obalové materiály a 

připravují je k odvozu z areálu (viz obr. č. 1 a č. 2). Tímto oddělením se budu níže podrobněji 

zabývat. 

         

Obr. č. 1: Pracoviště – třídírna odpadů Obr. č. 2: Pracoviště – třídírna odpadů – lis 

 

5.2. Údržba budov 

Na oddělení údržby budov pracuje 6 zaměstnanců (1 vedoucí údržby a 5 techniků 

údržby). Tito zaměstnanci s ohledem na provozní podmínky a potřeby každého objektu 

provádíme na technických zařízeních a stavebních prvcích opravy a údržbu v rozsahu:  

 běžná oprava a údržba technických zařízení (viz obr. č. 3) 

 zednické práce, oprava venkovních chodníků (viz obr. č. 4) 

 malování, pokládka podlahových krytin, tmelení (viz obr. č. 5) 

 zámečnické a instalatérské práce (viz obr. č. 6) 
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Obr. č. 3: Oprava venkovních vrat        Obr. č. 4: Oprava zámecké dlažby 

  

Obr. č. 5: Oprava oken Obr. č. 6: Instalatérské práce 

5.3. Úklid na hale lakovna 

Na hale lakovna zaměstnanci provádějí komplexní úklid celého objektu. Na třech 

směnách zde pracuje přes 60 zaměstnanců, kteří provádějí tyto práce (viz obr. č. 7 a č. 8): 

 pravidelný úklid výrobních hal  

 úklid skladových prostor  

 úklid velmi čistých prostor 

 úklid kancelářských prostor  

 úklid chodeb, společných prostor a sociálních zařízení  

 mytí oken 

 strojové mytí a čištění podlah 
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Obr. č. 7: Úklid lakovna č. 1 Obr. č. 8: Úklid lakovna č. 2 
 

5.4. Úklid technologií 

Na montážní hale a hale úpravy vozidel jsou prováděny úklidy technologií. 

 úklid mycí linky (viz obr. č. 9)  

 úklid podlah výrobních linek 

 výměna filtrů 

 úklid voskovací linky (viz obr. č. 10) 

        

Obr. č. 9: Úklid mycí linky Obr. č. 10: Úklid voskovací linky 
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6. POPIS PRACOVIŠTĚ TŘÍDÍRNA ODPADŮ 

Pracoviště třídírna odpadů o ploše 45x25 m se nachází v areálu společnosti Hyundai na 

montážní hale v části předmontáže. Zaměstnanci zde zpracovávají obalový materiál, ve kterém 

byly uloženy díly pro montáž vozidel. Půdorys je zobrazen níže na obrázku č. 11. 

 

 třídění kartónového papíru,  

 třídění plastových bedýnek různých velikosti,  

 třídění palet,  

 třídění plastových tabulí (PS, PP, HDPE) 

 lisování kartónového papíru, 

 lisování plastů (LDPE folie transparentní a barevná, mirelon, ...) 

 

Provádí se zde také znehodnocování dílů, které nevyhověly kontrole kvality (světla, 

pneumatiky, ALU kola, nárazníky, ...) 

 

Obr. č. 11: Půdorys pracoviště třídírna odpadů 
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6.1. Umístění  dveří a vrat 

V jižní části z haly předmontáže do pracoviště třídírny odpadů vedou dvoje dveře, 

vedle kterých jsou instalovány průmyslová rychlonavíjecí vrata. V severní části jsou jedny 

únikové dveře, dvoje navíjecí vrata a troje vrata pro nakládku z nákladní rampy. Vrata na 

pracovišti nejsou zabezpečena proti vnikání chladného vzduchu. 

 

6.2. Vybavení pracoviště 

 

Na pracovišti jsou umístěny 3 lisy na zpracování odpadu.  

 

6.3. Sanitární zařízení 

 

V jižní části pracoviště jsou umístěny dámské a pánské toalety. Šatny jsou společné se 

zaměstnanci společnosti Glovis, kde každý pracovník má vlastní skříňku a možnost očisty ve 

sprchách. 

7. STROJE UMÍSTĚNÉ NA PRACOVIŠTI 

 

Na pracovišti třídírna odpadů zaměstnanci obsluhují 2 vysokozdvižné vozíky, 

automatický lis Presona, Lisovací kontejner a Dvoukomorový balíkovací lis. 
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7.1. Vysokozdvižný vozík  

 

Na pracovišti třídírna odpadů jsou k dispozici 2 vysokozdvižné vozíky Linde E25 (viz 

obr. č. 12, dále jen VZV). Tyto vozíky obsluhují na  každé směně dva zaměstnanci, z toho 

jeden nepravidelně. VZV slouží k nakládce nákladních automobilů, převážení materiálů ke 

slisování a k přesunu objemnějších nákladů do skladovacích prostor.  

 

Obr. č. 12: Vysokozdvižný vozík Linde E25 

7.1.1. Technické údaje 

Typové označení:  E 25 řada 336  

Pohon:  elektro   

Výška zdvihu:  2217 - 5298 mm  

Zvedací zařízení:  ANO  

Výška přes střechu:  2 070 mm  

Nosnost:  2500 kg  
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Hmotnost:  4385 kg 

Rozměry vidlic: (š * v * d)  100 mm * 45 mm * 1000 mm  

Šířka pracovní uličky:  3 820 mm  

Kapacita baterie:  80 V / 550 Ah [21] 

7.1.2. Bezpečnostní pokyny 

- řídit VZV smí pouze proškolená osoba 

- obsluha VZV musí mít během obsluhy vždy zapnutý bezpečnostní pás 

- pod zvednutým nákladem se nesmí zdržovat žádné osoby. S vozíkem se musí jezdit jen se 

spuštěným nákladem a se zvedacím sloupem naklopeným dozadu 

- je zakázáno odstavovat nebo opouštět vozík se zdviženým nákladem 

- VZV musí být zajištěny proti zneužití cizí osob (neponechávat klíče v zapalování). 

- po dobu svého provozu musí být podrobovány pravidelným předepsaným kontrolám, 

zkouškám, revizím, údržbě a opravám v rozsahu a ve lhůtách stanovených technickými 

normami nebo technickými podmínkami výrobce. Tyto zásady jsou neoddělitelnou součástí 

technické dokumentace. 

- každý vozík musí být označen údajem nosnosti. [21] 

 

7.2. Automatický lis Presona 

Automatický lis Presona (viz obr. č. 13) obsluhuje jeden pracovník ve spolupráci s obsluhou 

vysokozdvižného vozíku. Obsluha lisu plní lis kartónovým papírem. Kartónový papír je  

různých rozměru, a proto jej obsluha lisu musí často přizpůsobit tak, aby jej mohla vložit do 

násypky. Jako produkt z lisu vychází balík o rozměrech 1 x 1 x 0,8 m. Řidič VZV balík 

následně uloží k ostatním balíkům připraveným k přepravě z areálu. 
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Obr. č. 13: Automatický lis Presona 

 

7.2.1. Technické údaje 

 Lis 

Celková hmotnost: 9 tun 

Tlak: 50 tun 

Specifický tlak: 6,25 kg/cm2 

Počet cyklů/min.: 5 

Hlučnost: 1m od zařízení – 74dB 

Hlavní zdvihák: DE 120x160 – zdvih 1870 – tlak 250 bar 

Zásobník: 500 litrů 

Rozměr balíku (šxdxv): 1000 x 1000 x 800 mm 

Hmotnost balíku: 500 kg 

 

 Motory 

Příkon: 22 KW 

Napětí: 400V 

Frekvence: 50 HZ 
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Intenzita: 50 A (při 380V) 

Rychlost motoru: 1500 otáček/min 

Ochrana: IP 55 

 

 Lisovací plošina 

Rozměry: 1000mm x 2430mm 

Operační tlak: 160 bar (podle zpracovávané suroviny) 

Maximální tlak: 180 bar [24] 

7.2.2. Bezpečnostní pokyny 

- stroj se smí používat pouze je-li v bezvadné technickém stavu, k účelu, k němuž je určen a 

dle bezpečnostních pokynů uvedených v návodu k obsluze 

- při provádění oprav, údržby, čištění či jakékoliv jiné činnosti uvnitř stroje, musí být 

elektrické zařízení vypnuto, odpojeno od elektrické sítě a zajištěno proti zapojení 

- obsluha lisu musí být seznámena s návodem k obsluze a prakticky zaučena 

- návody k obsluze musí být k dispozici ve skladu u vedoucího pracovníka 

- žádna osoba nesmí vstoupit do lisovacího prostoru, kde probíhá lisování a před započetím 

lisování se musí obsluha přesvědčit, že se v lisovacím prostoru nevyskytuje žádná osoba 

- před opuštěním pracoviště je obsluha vždy povinna uzamknout hlavní vypínač na ovládacím 

panelu [22], [23], [24] 

 

7.3. Lisovací kontejner 

Kontejnerový lis (viz obr. č. 14) se používá k lisování komunálního odpadu, různých 

druhů obalových materiálů, nebo ke znehodnocení součástek do automobilů, které nevyhověly 

kontrole kvality. Materiály se dají slisovat až na šestinu původního objemu. Lisovací kontejner 

obsluhuje jeden pracovník. Jakmile je lisovací kontejner naplněn, je nutné jej nechat odvézt a 

vyměnit za prázdný. 

 



   21 

 

Obr. č. 14: Lisovací kontejner 

7.3.1. Technické údaje 

Objem komory: 20 m3 

Zdvihový objem: 1,65 m3 

Zdvih: 1500 mm 

Výška plnící hrany: 1537 mm 

Rozměry (šxdxv): 2430 x 7066 x 2505 

Hmotnost: 4,3 tun 

Lisovací síla: 30 tun 

Měrný lisovací tlak: 0,27 N.mm-2  

Příkon motoru: 5,5 kW 

Napětí: 3 x 400 V 

Ochrana: IP 54 

Hlučnost: 1m od zařízení – 70dB [23] 

 

7.3.2. Bezpečnostní pokyny 

- stroj se smí používat pouze je-li v bezvadné technickém stavu, k účelu, k němuž je určen a 

dle bezpečnostních pokynů uvedených v návodu k obsluze 
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- při provádění oprav, údržby, čištění či jakékoliv jiné činnosti uvnitř stroje, musí být 

elektrické zařízení vypnuto, odpojeno od elektrické sítě a zajištěno proti zapojení 

- obsluha lisu musí být seznámena s návodem k obsluze a prakticky zaučena 

- stroj může ovládat v jednom okamžiku pouze jedna osoba 

- návody k obsluze musí být k dispozici ve skladu u vedoucího pracovníka 

- žádna osoba nesmí vstoupit do lisovacího prostoru, kde probíhá lisování a před započetím 

lisování se musí obsluha přesvědčit, že se v lisovacím prostoru nevyskytuje žádná osoba 

- před opuštěním pracoviště je obsluha vždy povinna uzamknout hlavní vypínač na ovládacím 

panelu [22], [23], [24] 

 

7.4. Vertikální balíkovací lis dvoukomorový (popis, technicke 

udaje, BOZP) 

Dvoukomorový balíkovací lis (viz obr. č. 15) o lisovací síle 30 tun je vhodný 

především pro lisování více druhů materiálu. Umožňuje snadné třídění materiálu přímo do 

každé komory bez potřeby skladovat odpad na jiném místě. Dvoukomorový balíkovací lis 

obsluhuje jeden pracovník. 

 

Obr. č. 15: Dvoukomorový balíkovací lis 
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7.4.1. Technické údaje 

Objem komory: 1,3 m3 

Rozměr balíku (šxdxv): 1200 x 800 x 1000 mm 

Hmotnost balíku: dle druhu lisovaného materiálu 

Vázání: na každé komoře 4x PE páska nebo drát 

Zdvih: 1100 mm 

Rozměry (šxdxv): 2720 x 1228 x 3193 

Hmotnost: 2,46 tun 

Lisovací síla: 30 tun 

Lisovací čas: 25 s 

Příkon motoru: 5,5 kW 

Napětí: 3 x 400 V 

Ochrana: IP 54 

Hlučnost: 1m od zařízení – 70dB [22] 

7.4.2. Bezpečnostní pokyny 

- stroj se smí používat pouze je-li v bezvadné technickém stavu, k účelu, k němuž je určen a 

dle bezpečnostních pokynů uvedených v návodu k obsluze 

- při provádění oprav, údržby, čištění či jakékoliv jiné činnosti uvnitř stroje, musí být 

elektrické zařízení vypnuto, odpojeno od elektrické sítě a zajištěno proti zapojení 

- obsluha lisu musí být seznámena s návodem k obsluze a prakticky zaučena 

- návody k obsluze musí být k dispozici ve skladu u vedoucího pracovníka 

- žádna osoba nesmí vstoupit do lisovacího prostoru, kde probíhá lisování a před započetím 

lisování se musí obsluha přesvědčit, že se v lisovacím prostoru nevyskytuje žádná osoba 

- před opuštěním pracoviště je obsluha vždy povinna uzamknout hlavní vypínač na ovládacím 

panelu [22], [23], [24] 
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8. HODNOCENÍ STAVU BOZP NA PRACOVIŠTI 

TŘÍDÍRNY ODPADŮ 

 

Pro zhodnocení stavu BOZP jsem zvolil modifikovany kontrolni list pro identifikaci 

nebezpeci na vybranem pracovisti, ze kterého vyplívá následující: 

 

Otázky  ANO  NE 

Jsou pracovníci proškoleni dle osnovy BOZP?  X   

Je zpracována kategorizace prací dle aktuálního stavu?   X  

Jsou pracovníci vybaveni OOPP?  X   

Jsou zaměstnancům dány k dispozici šatny se šatními skříňkami?  X   

Jsou šatny opatřeny sprchami?  X   

Jsou záchody zřízeny ve vzdálenosti menší než 120m od pracoviště?  X   

Jsou zpracovány pravidla pro provoz skladu?   X  

Jsou pracovníci seznámeni se způsobem skladování na pracovišti?   X 

Jsou vyznačeny plochy pro skladování materiálu?  X 

Jsou v blízkosti strojů k dispozici návody k obsluze?   X  

Jsou pracovníci seznámeni s obsluhou strojů na pracovišti?   X  

Jsou na elektrických zařízeních provedeny revize?  X    

Jsou vyznačeny směry úniku osob a nouzový východ?  X   

Jsou chodby, schodiště, které jsou součástí únikových cest volné?  X   

Jsou zveřejněny platné požární poplachové směrnice?  X   

Je v budově k dispozici lékárnička pro poskytnutí první pomoci?  X   

Je lékárnička umístěna na dostupném místě?  X   

Je prostor umístění lékárničky označen značkou „místo poskytnutí první 

pomoci“? 
  X  
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Je v lékárničce k dispozici seznam obsahu schválený lékařem poskytujícím 

pracovně lékařskou péči? 

 

 

X 

  

Jsou prostředky v lékárničce s platnou expirační lhůtou?  X   

Jsou hasicí přístroje volně přístupné a snadno viditelné?  X   

Jsou hasicí přístroje zajištěny proti pádu?  X   

 

Dle kontroly provedené na pracovišti třídírny odpadů, které je umístěno v budově 

montážní haly v části předmontáže byly zjištěny tyto závady: 

 

1) Kategorizace 

- není aktuální vzhledem k daným pracovním podmínkám, proto je nutná její aktualizace 

- v pracovních smlouvách se vyskytují názvy pracovních pozic, které nejsou zpracovány 

v kategorizaci ze dne 16. 9. 2008 (viz tab. č. 1) 

 

Název práce 
Výsledná 

kategorie 

Osob 

/ žen 
Faktor (kat.) 

Mistr 
2 4/0 Pracovní poloha (2) 

    Celková fyzická zátěž (2) 

Mistrová 
2 3/3 Pracovní poloha (2) 

    Celková fyzická zátěž (2) 

Pracovník provádějící úklidové 

práce 

2 4/2 Pracovní poloha (2) 

    Celková fyzická zátěž (2) 

Tab č. 1 Kategorizace ze dne 16.9.2008   

 

2) Nejsou zpracovány pravidla pro provoz skladu 

- na pracovišti třídírny odpadů dochází ke skladování zpracovávaných a setříděných materiálů. 

Zaměstnanci nejsou seznámeni se způsobem skladování na pracovišti. Chybí také podlahová 

značení, která by zjevně oddělila skladovací plochy. 

 

3) V blízkosti strojů nejsou k dispozici návody k obsluze a mnozí pracovníci, kteří stroje 

obsluhují nejsou seznámeni s obsluhou strojů na pracovišti? 
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4) Na pracovišti je k dispozici lékárnička, její umístění však není označeno značkou. 

V lékárničce chybí seznam obsahu schválený lékařem poskytujícím pracovně lékařskou péči. 

 

5) Dále bylo zjištěno, že na pracovišti nejsou vrata zabezpečena proti vnikání chladného 

vzduchu v zimním kalendářním období, což je v rozporu s nařízením vlády č. 

361/2007, §7, odst. 7), kdy musí být vstupy do hal, které se využívají pro trvalou práci 

a během pracovní doby se otevírají přímo do venkovního prostoru, být zabezpečeny 

proti vnikání chladného vzduchu v zimním kalendářním období. [17] 

 

Ve dnech 24. 1. 2011 až 29. 1. 2011 bylo provedeno orientační měření teploty 

pracoviště, kde byly naměřeny teploty popsané v tabulce č. 2.  

 

Den 24.1. 25.1. 26.1. 27.1. 28.1. 29.1. 

Venkovní teplota 

6:00 -6 -10 -10 -21 -12 -23 

10:00 -6 -11 -10 -19 -12 -15 

14:00 -7 -11 -10 -13 -11 -13 

Průměrná 

teplota -6 -11 -10 -18 -12 -17 

              

Teplota v hale 

6:00 9 7 6 -4 5 -5 

10:00 8 5 7 0 5 2 

14:00 8 6 6 4 5 5 

Průměrná 

teplota 8 6 6 0 5 1 

Tab č. 2 Naměřené teploty ve dnech 24. – 29. 1. 2011   

 

Ve všech dnech byly průměrné teploty v hale nižší než 10 
o
C, což dle nařízení vlády č. 

361/2007 vyžaduje úpravu pracovní doby. Ve dnech 27.1. a 29.1. byly průměrné teploty nižší 
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než 4
 o
C, a proto mají zaměstnanci nárok na prodloužení bezpečnostní přestávky, které by měli 

strávit v ohřívárně, kde musí být instalováno zařízení na ohřívání rukou. 

Měření bylo prováděno během ranní směny a při uzavřených rolovacích vratech. 

Pracovní prostředí už bylo ovlivněno průtokem chladného větru z venkovních prostor. 

Korigovanou teplotu vzduchu podle jeho rychlosti proudění uvádím v tabulce č. 3. Rolovací 

vrata se v průměru otevírají 30x za směnu, což nepříznivě ovlivní klimatické podmínky na 

daném pracovišti. Na pracovišti probíhá i noční směna, kde se předpokládají podmínky 

mnohem nepříznivější.  

 

 

Tab č. 3 Teplota vzduchu korigovaná podle rychlosti jeho proudění 

 

Během otevřených vrat teplota vzduchu prudce klesá a tím zvyšuje ohrožení zdraví 

pracovníků.  

 

9. NOVÝ NÁVRH KATEGORIZACE PRACÍ 

 

Zaměstnanci HD Systems Limited s.r.o. vykonávající pracovní činnosti ve společnosti 

Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (HMMC), níže uvádím nový návrh kategorizace 

prácí pro pracoviště třídírna odpadu. 
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9.1. Mistr (třídírny odpadu)  

Popis pracovní činnosti: 

Pracovní náplní zaměstnance je administrativní činnost v kancelářských prostorách, 

řízení zaměstnanců při provádění pracovních činností, vytváření pracovních postupů, 

plánování úklidu na hale VPC (Centrum úpravy vozidel), výpomoc při obsluze 

vysokozdvižného vozíku, automatického lisu Presona, lisovacího kontejneru a vertikálního 

balíkovacího lisu. K výkonu uvedených pracovních činností je používán PC, kancelářská 

technika (kopírka, tiskárna atd.), mobilní telefon a zařízení (automatický lis Presona, lisovací 

kontejner, vertikální balíkovací lis, vysokozdvižný vozík). 

Pracuje se v jednosměnném provozu. Pracovní směna trvá 7,5 hod.  

 

Hodnocení jednotlivých rizikových faktorů: [2], [12], [14], [18] 

Prach 

Bez expozice. 

Hluk 

Expozice při obsluze lisu PRESONA.  

Opatření: 

Zaměstnanci jsou proškoleni o správném používání OOPP – mušlový nebo zátkový chránič 

sluchu. 

Návrh kategorie: 2 

Vibrace 

Bez expozice. 

Chemické látky 

Bez expozice. 

Neionizující záření 

Možná minimální expozice záření z PC. 

Návrh kategorie: 1 

Fyzická zátěž 

Práce konaná velkými svalovými skupinami – přenášení břemen (nářadí apod.) o hmotnosti 

do 30 kg (muži) – jedná se o časté manipulace, které přesáhnou 30 min./pracovní směnu. 
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Kumulativní hmotnost přenášených břemen není překročena. 

Návrh kategorie: 2 

Pracovní poloha 

Zaměstnanci vykonávají pracovní činnosti převážně v základních pracovních polohách: stoj, 

chůze.  

V průběhu pracovních činností se mohou vyskytnout podmíněně přijatelné a nepřijatelné 

pracovní polohy, ale tyto podmíněně přijatelné pracovní polohy nepřesáhnou časový limit 

160 min./osmihodinovou pracovní směnu a nepřijatelné pracovní polohy nepřesáhnou 30 

min./pracovní směnu. 

Návrh kategorie: 2 

Chlad 

Expozice při práci v zimním období. 

Opatření: 

OOPP – ochranný oděv proti chladu, ochranné rukavice proti chladu, ochranná obuv proti 

chladu, zimní čepice, mikina. 

Návrh kategorie: 1 

Teplo 

Bez expozice. 

Psychická zátěž 

Bez expozice. 

Zraková zátěž 

Možná minimální expozice při práci s PC. 

Opatření: 

Střídání pracovních činností. 

Návrh kategorie: 1 

Biologické činitele 

Bez expozice. 

Návrh výsledné kategorie: 2 
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9.2. Směnový mistr (třídírny odpadu) 

Popis pracovní činnosti: 

Pracovní náplní zaměstnance je řízení podřízených zaměstnanců na jednotlivých 

směnách, organizace práce, výpomoc při obsluze vysokozdvižného vozíku, automatického lisu 

Presona, lisovacího kontejneru a vertikálního balíkovacího lisu. K výkonu uvedených 

pracovních činností je používán mobilní telefon a zařízení (automatický lis Presona, lisovací 

kontejner, vertikální balíkovací lis, vysokozdvižný vozík). 

Zaměstnanec dále provádí znehodnocování dílů do automobilu, které nevyhověly 

kontrole kvality. Provádí: 

- znehodnocování pneumatik (viz obr. č. 16) 

 

Obr. č. 16: Znehodnocování pneumatik 

- znehodnocování ALU disků (viz obr. č. 17) 

 

Obr. č. 17: Znehodnocování Alu disků 
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- dohlíží nad řádným znehodnocením dílů vkládaných do lisovacího kontejneru (viz obr. č. 18) 

 

Obr. č. 18: Znehodnocování dílů v lisovacím kontejneru 

 

Znehodnocování dílů provádí pracovník 1x – 2x v měsíci po dobu přibližně 4 hodin. 

Pracuje se ve třísměnném provozu. Pracovní směna trvá 7,5 hod.  

 

Hodnocení jednotlivých rizikových faktorů: [2], [12], [14], [18] 

Prach 

Bez expozice. 

Hluk 

Expozice při obsluze lisu PRESONA.  

Opatření: 

Zaměstnanci jsou proškoleni o správném používání OOPP – mušlový nebo zátkový chránič 

sluchu. 

Návrh kategorie: 2 

Vibrace 

Bez expozice. 

Chemické látky 

Bez expozice. 

Neionizující záření 

Bez expozice. 

Fyzická zátěž 
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Práce konaná velkými svalovými skupinami – přenášení břemen (nářadí apod.) o hmotnosti 

do 30 kg (muži) – jedná se o časté manipulace, které přesáhnou 30 min./pracovní směnu. 

Kumulativní hmotnost přenášených břemen není překročena. 

Návrh kategorie: 2 

Pracovní poloha 

Zaměstnanci vykonávají pracovní činnosti převážně v základních pracovních polohách: stoj, 

chůze.  

V průběhu pracovních činností se mohou vyskytnout podmíněně přijatelné a nepřijatelné 

pracovní polohy, ale tyto podmíněně přijatelné pracovní polohy nepřesáhnou časový limit 

160 min./osmihodinovou pracovní směnu a nepřijatelné pracovní polohy nepřesáhnou 30 

min./pracovní směnu. 

Návrh kategorie: 2 

Chlad 

Expozice při práci v zimním období. 

Opatření: 

OOPP – ochranný oděv proti chladu, ochranné rukavice proti chladu, ochranná obuv proti 

chladu, zimní čepice, mikina. 

Návrh kategorie: 1 

Teplo 

Bez expozice. 

Psychická zátěž 

Zaměstnanci ve třísměnném provozu pracují na ranní, odpolední nebo na noční směně.  

Návrh kategorie: 2 

Zraková zátěž 

Bez expozice. 

Biologické činitele 

Bez expozice. 

Návrh výsledné kategorie: 2 
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9.3. Obsluha VZV  

Popis pracovní činnosti: 

Pracovní náplní zaměstnance je obsluha elektrického vysokozdvižného vozíku, na 

kterém pracuje téměř celou směnu. Vypomáhá také při obsluze lisu automatického lisu 

Presona, lisovacího kontejneru a vertikálního balíkovacího lisu. K výkonu uvedených 

pracovních činností je používáno zařízení (automatický lis Presona, lisovací kontejner, 

vertikální balíkovací lis, vysokozdvižný vozík) a nástroje (smeták, lopata apod.). Obsluha 

VZV také vypomáhá směnovému mistrovi se znehodnocováním dílů, které nevyhověly 

kontrole kvality. 

Pracuje se ve třísměnném provozu. Pracovní směna trvá 7,5 hod.  

 

Hodnocení jednotlivých rizikových faktorů: [2], [12], [14], [18] 

Prach 

Bez expozice. 

Hluk 

Expozice při obsluze lisu PRESONA.  

Opatření: 

Zaměstnanci jsou proškoleni o správném používání OOPP – mušlový nebo zátkový chránič 

sluchu. 

Návrh kategorie: 2 

Vibrace 

Expozice při obsluze elektrického motorového vozíku. 

Opatření: 

Střídání pracovních činností. 

Návrh kategorie: 1 

Chemické látky 

Bez expozice. 

Neionizující záření 

Bez expozice. 

Fyzická zátěž 
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Práce konaná velkými svalovými skupinami – přenášení břemen (nářadí apod.) o hmotnosti 

do 30 kg (muži) – jedná se o časté manipulace, které přesáhnou 30 min./pracovní směnu. 

Kumulativní hmotnost přenášených břemen není překročena. 

Návrh kategorie: 2 

Pracovní poloha 

Zaměstnanci vykonávají pracovní činnosti převážně v základních pracovních polohách: stoj, 

chůze.  

V průběhu pracovních činností se mohou vyskytnout podmíněně přijatelné a nepřijatelné 

pracovní polohy, ale tyto podmíněně přijatelné pracovní polohy nepřesáhnou časový limit 

160 min./osmihodinovou pracovní směnu a nepřijatelné pracovní polohy nepřesáhnou 30 

min./pracovní směnu. 

Návrh kategorie: 2 

Chlad 

Expozice při práci v zimním období. 

Opatření: 

OOPP – ochranný oděv proti chladu, ochranné rukavice proti chladu, ochranná obuv proti 

chladu, zimní čepice, mikina. 

Návrh kategorie: 1 

Teplo 

Bez expozice. 

Psychická zátěž 

Zaměstnanci ve třísměnném provozu pracují na ranní, odpolední nebo na noční směně. 

Návrh kategorie: 2 

Zraková zátěž 

Bez expozice. 

Biologické činitele 

Bez expozice. 

Návrh výsledné kategorie: 2 
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9.4. Operátor lisu (3)  

Popis pracovní činnosti: 

Pracovní náplní zaměstnance je obsluha automatického lisu Presona, úklid kolem lisu, 

výpomoc při obsluze lisovacího kontejneru a vertikálního balíkovacího lisu. K výkonu 

uvedených pracovních činností je používáno zařízení (automatický lis Presona, lisovací 

kontejner, vertikální balíkovací lis) a nástroje (smeták, lopata apod.). 

Hlavní náplní práce zaměstnance je obsluha automatického lisu Presona (viz obr. č. 

19), do lisu vkládá kartónový papír, který musí mnohdy přizpůsobit (viz obr. č. 20) tak, aby 

vlezl do násypky lisu. Zaměstnanec také spolupracuje s obsluhou VZV. Pracuje se 

ve třísměnném provozu. Pracovní směna trvá 7,5 hod.  

 

  

Obr. č. 19: Znehodnocování dílů v lisovacím Obr. č. 20: Materiál ke slisování 

 

Hodnocení jednotlivých rizikových faktorů: [2], [12], [14], [18] 

Prach 

Bez expozice. 

Hluk 

Expozice při obsluze lisu PRESONA.  

Opatření: 

Zaměstnanci jsou proškoleni o správném používání OOPP – mušlový nebo zátkový chránič 

sluchu. 

Návrh kategorie: 2 

Vibrace 



   37 

Bez expozice. 

Chemické látky 

Bez expozice. 

Neionizující záření 

Bez expozice. 

Fyzická zátěž 

Práce konaná velkými svalovými skupinami – přenášení břemen (nářadí apod.) o hmotnosti 

do 30 kg (muži) – jedná se o časté manipulace, které přesáhnou 30 min./pracovní směnu. 

Kumulativní hmotnost přenášených břemen není překročena. 

Návrh kategorie: 2 

Pracovní poloha 

Zaměstnanci vykonávají pracovní činnosti převážně v základních pracovních polohách: stoj, 

chůze.  

V průběhu pracovních činností se mohou vyskytnout podmíněně přijatelné a nepřijatelné 

pracovní polohy, ale tyto podmíněně přijatelné pracovní polohy nepřesáhnou časový limit 

160 min./osmihodinovou pracovní směnu a nepřijatelné pracovní polohy nepřesáhnou 30 

min./pracovní směnu. 

Návrh kategorie: 2 

Chlad 

Expozice při práci v zimní období. 

Opatření: 

OOPP – ochranný oděv proti chladu, ochranné rukavice proti chladu, ochranná obuv proti 

chladu, zimní čepice, mikina. 

Návrh kategorie: 1 

Teplo 

Bez expozice. 

Psychická zátěž 

Zaměstnanci ve třísměnném provozu pracují na ranní, odpolední nebo na noční směně. 

Návrh kategorie: 2 

Zraková zátěž 
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Bez expozice. 

Biologické činitele 

Bez expozice. 

Návrh výsledné kategorie: 2 

 

9.5. Operátor lisu (2)  

Popis pracovní činnosti: 

Pracovní náplní zaměstnance je třídění plastů do beden dle typů (viz obr. č. 21), 

obsluha lisovacího kontejneru (viz obr. č. 22), úklid kolem lisu, výpomoc při obsluze 

vertikálního balíkovacího lisu. K výkonu uvedených pracovních činností je používáno zařízení 

(lisovací kontejner, vertikální balíkovací lis) a nástroje (smeták, lopata apod.). 

Operátor lisu také vypomáhá směnovému mistrovi se znehodnocováním dílů, které 

nevyhověly kontrole kvality.  

Pracuje se ve třísměnném provozu. Pracovní směna trvá 7,5 hod.  

  

Obr. č. 21: Třídění plastů Obr. č. 22: Lisovací kontejner 

 

Hodnocení jednotlivých rizikových faktorů: [2], [12], [14], [18] 

Prach 

Bez expozice. 

Hluk 

Expozice při obsluze lisovacího kontejneru, vertikálního balíkovacího lisu.  

Návrh kategorie: 1 
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Vibrace 

Bez expozice. 

Chemické látky 

Bez expozice. 

Neionizující záření 

Bez expozice. 

Fyzická zátěž 

Práce konaná velkými svalovými skupinami – přenášení břemen (nářadí apod.) o hmotnosti 

do 30 kg (muži) – jedná se o časté manipulace, které přesáhnou 30 min./pracovní směnu. 

Kumulativní hmotnost přenášených břemen není překročena. 

Návrh kategorie: 2 

Pracovní poloha 

Zaměstnanci vykonávají pracovní činnosti převážně v základních pracovních polohách: stoj, 

chůze.  

V průběhu pracovních činností se mohou vyskytnout podmíněně přijatelné a nepřijatelné 

pracovní polohy, ale tyto podmíněně přijatelné pracovní polohy nepřesáhnou časový limit 

160 min./osmihodinovou pracovní směnu a nepřijatelné pracovní polohy nepřesáhnou 30 

min./pracovní směnu. 

Návrh kategorie: 2 

Chlad 

Expozice při práci v zimním období. 

Opatření: 

OOPP – ochranný oděv proti chladu, ochranné rukavice proti chladu, ochranná obuv proti 

chladu, zimní čepice, mikina. 

Návrh kategorie: 1 

Teplo 

Bez expozice. 

Psychická zátěž 

Zaměstnanci ve třísměnném provozu pracují na ranní, odpolední nebo na noční směně. 

Návrh kategorie: 2 
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Zraková zátěž 

Bez expozice. 

Biologické činitele 

Bez expozice. 

Návrh výsledné kategorie: 2 

 

9.6. Operátor lisu (1)  

Popis pracovní činnosti: 

Pracovní náplní zaměstnance je třídění plastových beden dle typů, obsluha vertikálního 

balíkovacího lisu (viz obr. č. 23, 24), úklid kolem lisu a úklidové práce. K výkonu uvedených 

pracovních činností je používáno zařízení (vertikální balíkovací lis) a nástroje (smeták, lopata 

apod.). 

Pracuje se ve třísměnném provozu. Pracovní směna trvá 7,5 hod.  

         

Obr. č. 23: Obsluha vertikálního balíkovacího lisu 1 Obr. č. 24: Lisovaný materiál 

 

Hodnocení jednotlivých rizikových faktorů: [2], [12], [14], [18] 

Prach 

Bez expozice. 

Hluk 

Možná expozice při obsluze vertikálního balíkovacího lisu.  

Návrh kategorie: 1 

Vibrace 
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Bez expozice. 

Chemické látky 

Bez expozice. 

Neionizující záření 

Bez expozice. 

Fyzická zátěž 

Práce konaná velkými svalovými skupinami – přenášení břemen (nářadí apod.) o hmotnosti 

do 30 kg (muži) – jedná se o časté manipulace, které přesáhnou 30 min./pracovní směnu. 

Kumulativní hmotnost přenášených břemen není překročena. 

Návrh kategorie: 2 

Pracovní poloha 

Zaměstnanci vykonávají pracovní činnosti převážně v základních pracovních polohách: stoj, 

chůze.  

V průběhu pracovních činností se mohou vyskytnout podmíněně přijatelné a nepřijatelné 

pracovní polohy, ale tyto podmíněně přijatelné pracovní polohy nepřesáhnou časový limit 

160 min./osmihodinovou pracovní směnu a nepřijatelné pracovní polohy nepřesáhnou 30 

min./pracovní směnu. 

Návrh kategorie: 2 

Chlad 

Expozice při práci v zimním období. 

Opatření: 

OOPP – ochranný oděv proti chladu, ochranné rukavice proti chladu, ochranná obuv proti 

chladu, zimní čepice, mikina. 

Návrh kategorie: 1 

Teplo 

Bez expozice. 

Psychická zátěž 

Zaměstnanci ve třísměnném provozu pracují na ranní, odpolední nebo na noční směně. 

Návrh kategorie: 2 

Zraková zátěž 
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Bez expozice. 

Biologické činitele 

Bez expozice. 

Návrh výsledné kategorie: 2 

 

9.7. Dělník - třídění odpadu  

Popis pracovní činnosti: 

Pracovní náplní zaměstnance je třídění plastových beden dle typů (viz obr. č. 25) a 

třídění nepoškozených kartónových papírů (viz obr. č. 26). K výkonu uvedených pracovních 

činností je používáno zařízení (ručně vedený manipulační vozík). 

Pracuje se ve třísměnném provozu. Pracovní směna trvá 7,5 hod.  

  

Obr. č. 25: Třídění plastových beden Obr. č. 26: Třídění kartónových papírů 

Hodnocení jednotlivých rizikových faktorů: [2], [12], [14], [18] 

Prach 

Bez expozice. 

Hluk 

Bez expozice. 

Vibrace 

Bez expozice. 

Chemické látky 

Bez expozice. 

Neionizující záření 
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Bez expozice. 

Fyzická zátěž 

Práce konaná velkými svalovými skupinami – přenášení břemen (nářadí apod.) o hmotnosti 

do 30 kg (muži) a 15 kg (ženy) – jedná se o časté manipulace, které přesáhnou 30 

min./pracovní směnu. Kumulativní hmotnost přenášených břemen není překročena. 

Návrh kategorie: 2 

Pracovní poloha 

Zaměstnanci vykonávají pracovní činnosti převážně v základních pracovních polohách: stoj, 

chůze.  

V průběhu pracovních činností se mohou vyskytnout podmíněně přijatelné a nepřijatelné 

pracovní polohy, ale tyto podmíněně přijatelné pracovní polohy nepřesáhnou časový limit 

160 min./osmihodinovou pracovní směnu a nepřijatelné pracovní polohy nepřesáhnou 30 

min./pracovní směnu. 

Návrh kategorie: 2 

Chlad 

Expozice při práci v zimním období. 

Opatření: 

OOPP – ochranný oděv proti chladu, ochranné rukavice proti chladu, ochranná obuv proti 

chladu, zimní čepice, mikina. 

Návrh kategorie: 1 

Teplo 

Bez expozice. 

Psychická zátěž 

Zaměstnanci ve třísměnném provozu pracují na ranní, odpolední nebo na noční směně. 

Návrh kategorie: 2 

Zraková zátěž 

Bez expozice. 

Biologické činitele 

Bez expozice. 

Návrh výsledné kategorie: 2 
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9.8. Uklízeč/ka  

 

Popis pracovní činnosti: 

Pracovní náplní zaměstnance je provádění úklidových prací na hale, třídění plastových 

beden dle typů a v případě potřeby možnost zametání pásů na montážní hale. K výkonu 

uvedených pracovních činností jsou používány nástroje (smeták apod.) a čistící prostředky 

(jar) . 

Pracuje se v jednosměnném provozu. Pracovní směna trvá 7,5 hod.  

 

Hodnocení jednotlivých rizikových faktorů: [2], [12], [14], [18] 

Prach 

Bez expozice. 

Hluk 

Expozice při pohybu na montážní hale a hale VPC. 

Opatření: 

Zaměstnanci jsou proškoleni o správném používání OOPP – mušlový nebo zátkový chránič 

sluchu. 

Návrh kategorie: 2 

Vibrace 

Bez expozice. 

Chemické látky 

Jedná se o chemické látky používané při úklidových pracích – čistící prostředky (jar). 

Návrh kategorie: 1 

Neionizující záření 

Bez expozice. 

Fyzická zátěž 

Práce konaná velkými svalovými skupinami – přenášení břemen (nářadí apod.) o hmotnosti 

do 15 kg (ženy) – jedná se o časté manipulace, které přesáhnou 30 min./pracovní směnu. 

Kumulativní hmotnost přenášených břemen není překročena. 

Návrh kategorie: 2 
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Pracovní poloha 

Zaměstnanci vykonávají pracovní činnosti převážně v základních pracovních polohách: stoj, 

chůze.  

V průběhu pracovních činností se mohou vyskytnout podmíněně přijatelné a nepřijatelné 

pracovní polohy, ale tyto podmíněně přijatelné pracovní polohy nepřesáhnou časový limit 

160 min./osmihodinovou pracovní směnu a nepřijatelné pracovní polohy nepřesáhnou 30 

min./pracovní směnu. 

Návrh kategorie: 2 

Chlad 

Bez expozice. 

Teplo 

Bez expozice. 

Psychická zátěž 

Bez expozice. 

Zraková zátěž 

Bez expozice. 

Biologické činitele 

Bez expozice. 

Návrh výsledné kategorie: 2 

  

10. SKLADOVACÍ ŘÁD 

Pracoviště bylo rozděleno do čtyř skladovacích zón (viz obr. 27). Pravidla skladování 

jsou uvedeny níže. 
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Obr. č. 27: Skladovací zóny 
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10.1.  Manipulace při příjmu, skladování a výdeji ve skladu 

 Veškeré manipulace ve skladu mohou být prováděny pouze se souhlasem vedoucího 

skladu. 

 Obalový materiál je přivážen z provozu v kontejnerech, kde si ho v prostorách pro 

vykládku přebírají pracovníci skladu a provádí následné třízení odpadu v pracovním 

prostoru. 

 Po následném roztřízení a uložení materiálu na palety do skladovacích zón je materiál 

následně distribuován ze skladovacích zón pomocí manipulačních zařízení do 

venkovních skladovacích zón, kde si ho dále přebírají pracovníci zajišťující odvoz 

odpadu (externí firma). 

 Manipulaci v prostorách skladu provádí pracovníci skladu. [8] 

10.2.  Tvorba manipulačních jednotek 

 Stohování musí být prováděno v souladu s platnými technickými a bezpečnostními 

požadavky na technická zařízení a výrobky a na značení manipulačních jednotek. 

 Při stohování manipulačních jednotek, označených stohovací nosností a/nebo 

stohovací výškou a/nebo počtem vrstev ve stohu nesmí být tyto hodnoty překročeny. 

 Manipulační jednotky stohované vidlicovou manipulací musí mít mezi jednotlivými 

vrstvami mezeru (nabírací otvor) pro zasunutí vidlice vysokou nejméně 60 mm. 

 Výška stohu musí být pouze taková, aby mezi horní hranou manipulační jednotky 

a spodní hranou stropní konstrukce nebo instalacemi (např. potrubí, svítidla) byla 

dodržena bezpečnostní vzdálenost nejméně 200 mm. 

 Při stohování manipulačních jednotek je zakázáno zajišťovat stabilitu stohu 

manipulačních jednotek provazováním, podpíráním nebo vzájemným opíráním.  

 Pokud je umožněno odebírání materiálu z nastohovaných manipulačních jednotek,musí 

být prováděno bezpečně, a to maximálně do výšky 1800 mm od místa bezpečného 

postavení obsluhy, přičemž nesmí být porušena stabilita stohu. 

 Po nastohovaných manipulačních jednotkách se nesmí lézt, nebo se na nich se 

pohybovat. 

 Stabilita stohu manipulačních jednotek nesmí být narušena připevňováním nebo 

opíráním jakýchkoliv předmětů. 
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 Při stohování manipulačních jednotek na volném prostranství popřípadě pod 

přístřeškem musí být stohy chráněny i před nepříznivými povětrnostními vlivy a 

účinky větru. 

 Při blokovém stohování manipulačních jednotek, nebo skupin současně 

manipulovaných manipulačních jednotek s mezerami, musí být mezera mezi 

jednotlivými řadami nebo skupinami manipulačních jednotek cca 100 mm. 

Manipulační jednotky nebo skupiny manipulačních jednotek musí být zakládány a 

odebírány vždy současně a ve stejném seskupení. 

 Při blokovém stohování manipulačních jednotek, nebo skupin současně 

manipulovaných manipulačních jednotek bez mezer, se musí manipulační jednotky 

nebo skupiny manipulačních jednotek zakládat a odebírat vždy ve stejném seskupení z 

konců bloků. 

 Stohování poškozených manipulačních jednotek je zakázáno. 

 Při stohování musí být nosná vidlice manipulačních zařízení zasunuta co možná 

nejdále pod manipulační jednotku do nabíracích otvorů manipulačních jednotek, 

rovnoběžně s jejich osou. Současně se musí dbát na to, aby předměty umístěné za 

manipulační jednotkou nebyly poškozeny špičkami ramen vidlice. 

 Stoh manipulačních jednotek nesmí vykazovat vychýlení od svislice větší než 2%. 

 Stohovat různé manipulační jednotky není dovoleno. 

 Stohování manipulačních jednotek se znečištěnými stykovými plochami pro stohování 

(bláto, zmrazky apod.) je zakázáno, pokud může být ohrožena soudržnost a stabilita 

takto vytvářeného stohu. 

 Při stohování manipulačních jednotek musí být dodrženy stanovené šířky a výšky 

manipulačních uliček. [8], [19] 

10.3.  Stohovací výška 

 Plastové bedny skládané na paletu v počtu 10 ks na sebe – max. 3 palety na sebe (Z1). 

 Plastové palety skládané po 10 ks na sebe – max. 3 palety na sebe (Z2). 

 Obalový materiál v papírových bednách – není povoleno stohovat na sebe, slouží ke 

třízení obalového materiálu. 

 Slisované balíky kartónového papíru – max. 2 papírové balíky na sebe (Z3). 
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 Papírové bedny – max. výška stohu 1 (Z4). 

10.4.  Obsluha manipulačních zařízení 

 Slisované papírové balíky v skladovací zóně Z3 musí být nabírány ze směru, odkud 

není provedeno stažení vázacím drátem, tak aby nedocházelo k nežádoucímu narušení 

vázacího drátu o vidlice VZV. 

 Břemena jsou vozíkem vždy přepravována na vidlici spuštěné do nejnižší polohy. 

 Zdvihání a spouštění manipulačních jednotek musí být plynulé. Nadzdvihovat a 

ustavovat manipulační jednotky do žádané polohy pouze jedním ramenem vidlice není 

dovoleno. 

 Není dovoleno současně manipulovat skupiny shodných manipulačních jednotek 

(vedle sebe, za sebou, ve stohu, včetně kombinací těchto způsobů). 

 Přesuvná manipulace manipulačních jednotek (smykem, tažením, tlačením) je 

zakázána, pokud pro tento způsob manipulace nejsou konstrukčně uzpůsobeny 

(například speciální lyžiny pro krátký přesun). 

 Při přemísťování, nakládce a vykládce manipulačních jednotek platí, že při stohování 

musí být nosná vidlice manipulačního zařízení zasunuta co možná nejdále pod 

manipulační jednotku do nabíracích otvorů manipulačních jednotek, rovnoběžně s 

jejich osou. Současně se musí dbát na to, aby předměty umístěné za manipulační 

jednotkou nebyly poškozeny špičkami ramen vidlice.  

 Kolové tlaky manipulačních zařízení nesmí překročit stanovené hodnoty zatížení ložné 

plochy dopravního prostředku. 

 Nosnost dopravních prostředků nesmí být překročena. [19] 

10.5.  Pohyb osob 

 Vstupní dveře do skladu je nutno označit bezpečnostní tabulkou (nebo značkou) 

„Nepovolaným vstup zakázán“ a „Zákaz kouření a vstupu s plamenem“. 

 V prostoru, který je označen bezpečnostní značkou „Zákaz vstupu nepovolaným 

osobám“ se smí pohybovat pouze osoby, které mají vstup do těchto prostorů povolen. 
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 Prostory, kde se pohybují manipulační zařízení, musí být označeny bezpečnostní 

značkou „Pozor vozíky“ upozorňující na možný střet osob s VZV. V těchto prostorách 

je třeba, aby osoby dbaly zvýšené pozornosti při pohybu manipulačních zařízení. 

 Pro vstup do skladu je zakázáno používat skladové vrata. Do haly je povolen průchod 

pouze přes vstupní/výstupní dveře (viz. schématické znázornění skladu). 

 Zaměstnanci se pohybují pouze ve vyznačených prostorách – pracovní prostor. Při 

přechodu komunikace určené pro manipulační zařízení musí dbát zvýšené opatrnosti. 

 Při vstupu na komunikaci zpoza nepřehledných míst (nastohovaný materiál), je 

povinností zaměstnance dbát zvýšené opatrnosti. [19], [20] 

10.6.  Komunikace 

 Veškeré spojovací komunikace musí být odlišeny od skladovacích zón ohraničujícími 

pruhy, barvy kontrastní od povrchu, musí být trvale volné, bez překážek a udržovány v 

čistém stavu. 

 Šířka uličky pro pěší musí být min. 750 mm, aby vyhovovala obousměrnému provozu 

osob bez přenášení břemen. 

 Šířka uličky pro průjezd manipulačních vozíků musí být min. o 400 mm větší než 

největší šířka manipulačních vozíků nebo nákladů. 

 Úklid komunikací ve skladu, musí být prováděn pravidelně 1 x týdně. Rozsypané nebo 

rozlité zboží se uklízí okamžitě. [19], [20] 

10.7.  Poškození, poruchy, nehody a havárie  

 Poruchy menšího rázu mající za následek částečné přerušení práce nebo vyřazení 

funkce zařízení (vyražení pojistek apod.), lze ohlásit vedoucímu skladu, který zajistí 

opravu. 

 Poruchy, které charakterizuje vzniklá škoda na zařízení, případně ohrožení zdraví 

zaměstnanců je nutné ohlásit vždy vedoucímu skladu, který zajistí podrobnější zjištění 

a neprodleně informuje manažera údržby. 

 Zjistí-li pracovník skladu jakoukoliv poruchu nebo závadu (např. na stroji či zařízení), 

zařízení vypne, pokud to situace dovoluje tak znemožní nechtěné zapnutí odpojením 
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přívodu energie, provede zápis o zjištění do knihy závad a neprodleně vyrozumí 

vedoucího zaměstnance nebo jeho zástupce.  

 Vedoucí skaldu zajistí vyvěšení na stroji či zařízení informační cedule „MIMO 

PROVOZ” a o nastalé situaci neprodleně informuje manažera údržby. 

 Oprava zařízení je ukončena prohlášením pracovníka pověřeného zajištěním opravy a 

předáním obsluze. 

10.8.  Odklízení vadných slisovaných balíků kartónového papíru 

 V případě že dojde k roztržení slisovaného papírového kartónového balíku ve 

skladovací zóně Z3 nebo v pracovním prostoru lisovacího stroje Presona je pracovník 

skladu provádějící úklid povinen postupovat dle následujících instrukcí: 

 před započetím úklidu zkontrolovat zda-li je stohovaný materiál stabilní 

 úklid provádět čelem ke stohovanému materiálu 

 upozornit obsluhu VZV, aby v době úklidu neprováděl jakékoliv pracovní operace 

ve skladovací zóně Z3 ani v pracovním prostoru u lisovacího stroje Presona. 

 V případě že dojde k roztržení slisovaného papírového kartónového balíku v jiném 

prostoru skladu (např. při převozu), pracovník skladu provádějící úklid před započetím 

úklidu se přesvědčí zda-li nehrozí pád stohovaného materiálu z jiné skladovací zóny a 

upozorní obsluhu VZV, aby v době úklidu nevykonávala jízdu s VZV. 

10.9. Údržba, opravy a stanovení termínů prohlídek a kontrol 

skladovacích zařízení a prostředků 

 Údržbářské práce provádí zaměstnanci k zajištění bezporuchového provozu skladu. 

 K základním pracím prováděným jednou ročně patří: 

 obnova bezpečnostního značení zúžených cest a profilů, 

 oprava děr a poškozených podlah, 

 očista krytů osvětlovacích těles, 

 promazání kluzných částí (dveře, zámky), 

 odstranění nánosu z konstrukcí a elektroinstalace. 

 Po třech letech se provádí: 

 obnova nátěrů., 
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 obnova značení nosnosti podlah. 

 provedených údržbářských pracích se provede do provozního sešitu skladu záznam, 

ve kterém se uvedou všechny vykonané práce.  

 Veškeré opravy ve skladu se provádí po předchozím projednání s firmou Glovis Czech 

Republic s.r.o.. 

 Opravy ve skladu jsou prováděny k odstranění zjištěných závad a nedostatků 

v provozu skladu. K běžným opravám patří zejména opravy poškozených částí 

technických zařízení, osvětlení, podlah, stěn, dveří, zařízení k výstupu na zvýšené 

prostory apod. Pokyn k provedení oprav dává vedoucí skladu. 

 Opravy, které vyžadují zásah do konstrukce zařízení, lze provádět pouze odbornou 

firmou: 

 opravy elektrických zařízení, 

 opravy palet, 

 opravy strojů a zařízení. 

10.10. Vyhrazení provozních a neprovozních ploch skladu 

 Provozní plochy skladu tj. skladovací zóny, pracovní prostor, manipulační a 

průchodové uličky, komunikace pro pěší, dopravní cesty, ploch příjmu, výdeje musí 

být na podlaze viditelně označeny vodorovným značením např. čárami (šířky od 100 

do 125 mm), barevným odlišením povrchu nebo jiným způsobem. 

 Všechny cesty, uličky a komunikace musí být ve stanovených profilech neustále 

průjezdné a průchodné 

 Nebezpečná místa užitných ploch, dopravních cest, uliček a komunikací musí být 

označena příslušnými dopravními značkami, černožlutým šrafováním, popř. chráněna 

vhodnými bezpečnostními značkami.[16] 

10.11. Osobní ochranné pracovní prostředky 

Mistr (třídírny odpadu) 

ochranná pracovní obuv kotníčková, ochranný pracovní oděv dvoudílný, rukavice na ochranu 

před mechanickým poškozením, ochranné brýle, ochranný oděv proti chladu 
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Směnový mistr (třídírny odpadu) 

ochranná pracovní obuv kotníčková, ochranný pracovní oděv dvoudílný, rukavice na ochrnu 

před mechanickým poškozením, ochranné brýle, ochranný oděv proti chladu 

 

Řidič VZV 

ochranná pracovní obuv kotníčková, ochranný pracovní oděv dvoudílný, rukavice na ochrnu 

před mechanickým poškozením, ochranné brýle, ochranný oděv proti chladu 

 

Operátor lisu 

ochranná pracovní obuv kotníčková, ochranný pracovní oděv dvoudílný, rukavice na ochrnu 

před mechanickým poškozením, ochranné brýle, ochranný oděv proti chladu 

 

Dělník třídění odpadu 

ochranná pracovní obuv kotníčková, ochranný pracovní oděv dvoudílný, rukavice na ochrnu 

před mechanickým poškozením, ochranné brýle, ochranný oděv proti chladu 

 

Uklízeč strojník 

ochranná pracovní obuv kotníčková, ochranný pracovní oděv dvoudílný, rukavice na ochrnu 

před mechanickým poškozením, ochranné brýle, ochranný oděv proti chladu 

 

10.12. Organizace kontrol, školení a přezkušování zaměstnanců 

 Při nástupu do zaměstnání a dále pak v rámci pravidelných opakovaných školení musí 

být každý zaměstnanec řádně instruován o dodržování obecných zásad bezpečného 

chování na pracovišti a o ustanoveních a požadavcích bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, jak jsou uvedeny v tomto skladovacím řádu, o používání a práci s technickými 

zařízeními a se zásadami použití osobních ochranných pracovních prostředků. 

 Opakovaná školení jsou prováděna v rámci periodického školení zaměstnanců 

ve stanovených termínech 1 x za 2 roky. 
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10.13. Značení 

 Sklad musí být trvale označen značkou „Zákaz vstupu nepovolaných osob“, „Zákaz 

manipulace s otevřeným ohněm“ a „Zákaz kouření“. 

 Skladová vrata musí být označeny nápisem „Průchod zakázán“ a spodní hrana 

skladových vrat označena „šikmým bezpečnostním šrafováním“. 

 Ve skladu musí být na dobře viditelných místech umístěny tabulky určující maximální 

přípustnou nosnost podlahy. 

 Únikové východy musí být trvale označeny fotoluminiscenčními značkami pro únik a 

evakuaci osob. [15] 

 

10.14. Stroje a manipulační zařízení 

 Stroje a manipulační zařízení musí být užívány podle jejich určení a udržovány 

v souladu s požadavky jejich technické dokumentace. 

 Technická dokumentace strojů a manipulačních zařízení musí obsahovat požadavky 

na zajištění bezpečnosti práce. 

 Technický stav manipulačních zařízení musí při vykonávání manipulačních prací 

vylučovat jejich samovolný pohyb. 

 Stroje a manipulační zařízení musí být po dobu svého provozu podrobovány 

pravidelným předepsaným kontrolám, zkouškám, revizím, údržbě a opravám v rozsahu 

a ve lhůtách stanovených technickými normami nebo technickými podmínkami 

výrobce. Tyto zásady jsou neoddělitelnou součástí technické dokumentace, ve které 

lhůty kontrol, údržby, oprav a  revizí musí být uvedeny.  

 

11. OSTATNÍ ZÁVADY VYPÝVAJÍCÍ Z PROVEDENÉ 

KONTROLY 

11.1. Návody k obsluze 

 dle odstavce 7.3. v blízkosti strojů nebyly k dispozici návody k obsluze – všechny 

návody byly zkompletovány a dodány na viditelné místo poblíž strojů 
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 bylo nutné také proškolit pracovníky, kteří stroje obsluhují nebyli seznámeni s 

obsluhou strojů na pracovišti 

 

11.2. Lékárnička 

 lékárnička byla umístěna na volně přístupné místo na hale, toto místo bylo označeno 

červeným křížem v bílém poli 

 po konzultaci s lékařem poskytujícím pracovně lékařskou péči byl vyhotoven seznam 

obsahu lékárničky, který uvádím v příloze č. 1. Seznam byl vlepen pod horní víko 

lékárničky. 

 

11.3. Zabezpečení proti vnikání chladného vzduchu do haly 

 pro splnění požadavku vyplývajícího z  nařízení vlády č. 361/2007, §7, odst. 7), kdy 

musí být vstupy do hal, které se využívají pro trvalou práci a během pracovní doby se 

otevírají přímo do venkovního prostoru, být zabezpečeny proti vnikání chladného 

vzduchu v zimním kalendářním období, byla instalována vzduchová clona na vrata, 

která se používají k výjezdu z haly (viz obr č. 28). 

 

Obr. č. 28: Vrata před a po instalaci vzduchové clony 
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12. DISKUSE 

 

Lidské zdraví je tou nejcennější lidskou hodnotou. Aktuálně je zdraví chápáno jako 

stav tělesné, psychické i sociální pohody, ne pouze jako fyzické zdraví. Obor bezpečnost práce 

tyto trendy reflektuje. Z uvedených důvodů je bezpečnost velmi důležitá a její významnost 

neustále narůstá. V naší společnosti je zdraví chápáno jako právo člověka a jeho ochrana je 

legislativně upravena. Tak je tomu tak i při ochraně zdraví před negativním působením práce 

na lidské zdraví. 

Zdraví a práce se vzájemně podmiňuje. Zdraví umožňuje pracovníkovi podávat v práci 

plný výkon a práce je přímo či nepřímo zdrojem většiny hodnot potřebných pro člověka. V 

konečném důsledku je práce i zdrojem zdraví. Práce ovšem může mít na zdraví i negativní 

vliv. Úkolem společnosti proto musí být vytváření takových pracovních podmínek, které 

umožní výkon práce bez poškození zdraví. Pokud se pracovní podmínky zanedbají, přibývá 

pracovních úrazů, nemocí z povolání a jiná poškození zdraví, zvyšuje se nemocnost, 

prodlužuje se pracovní neschopnost a klesá produktivita práce, což poškozuje ekonomiku 

celého podniku a tedy i společnosti. 

V zájmu ochrany zdraví při práci je důležité předvídat možná nebezpečí a zdravotní 

rizika a včas jim zamezit, pokud to z nějakých důvodu okolnosti nedovolují, pak je nutné 

informovat zaměstnance o vlivech negativních faktorů, kterým jsou vystaveni. Zaměstnavatel 

je povinen tyto vlivy minimalizovat na co nejnižší mez. V praxi se můžeme setkat s tím, že 

v mnoha podnicích se závažnost vlivů negativních faktorů podceňuje a nedbá se o jejich 

zjišťování a následné odstranění tak, jak by se mělo.   

Důležité proto je takové podniky nepodporovat a přimět je, aby plnili své povinnosti 

vůči svým zaměstnancům tak, jak podniky požadují po zaměstnancích, aby plnili své 

povinnosti. 
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13. ZÁVĚR 

 

Na počátku tvorby své diplomové práce jsem si vytyčil, že se zaměřím na 

problematiku řízení zdravotních rizik v rámci společnosti HD Systems Limited, která 

poskytuje služby firmě Hyundai, s.r.o. mimo jiné i v oblastí třídění odpadů. Zaměřil jsem se na 

charakteristiku pracoviště třídírny odpadů a kategorizaci prací, na nedostatky v organizaci 

práce, které mohou mít významný vliv na zdraví a bezpečnost zaměstnanců. 

V teoretické rovině jsem uvedl informace o zákonech týkajících se bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, základní informace týkající se problematiky odpadového 

hospodářství a představil společnosti Hyundai a HD Systems Limited. Část mé závěrečné 

práce jsem rovněž věnoval seznámení s pracovištěm a stroji, které se zde nacházejí. 

Praktická část obsahuje tvorbu dokumentů BOZP s ohledem na specifika třídírny 

odpadů, které na daném pracovišti chybí a nebo potřebují aktualizovat. Bylo potřeba 

aktualizovat kategorizaci prací, kdy původní kategorizace nekorespondovala s názvy 

pracovních pozic. Na pracovišti probíhalo skladování chaoticky, bez řádného návodu, kterým 

se mohli zaměstnanci řídit. Mnou zpracovaný a navržený systém je v současné době již 

zaváděn do praxe a bude se muset nadále rozvíjet spolu s vývojem trendů v oboru bezpečnosti 

práce a platné legislativy. 
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