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Anotace: 
Badžgoň, J. Analýza rizik a zpracování dokumentace BOZP strojního zařízení stolárny ve 

firmě. Ostrava, 2012, 51s. 

  

 Bakalářská práce si klade za cíl nastínit čtenáři postup při hodnocení pracovních rizik 

a metody pro tento účel používané, z daného výčtu metod byla vybrána jedna, kterou 

použijeme k hodnocení strojního zařízení v hale stolárny firmy ŽDB group a.s. Bohumín. 

Dalším cílem je zpracovat dokumentaci BOZP včetně osnovy školení pracovníků, jejich 

zařazení dle kvalifikace a zdravotního stavu, používání ochranných zařízení včetně OOPP při 

práci. 

V závěru práce vyhodnotíme rizika na pracovišti a navrhneme možná nápravná opatření 

s cílem minimalizovat nebo úplně odstranit rizika a naplnit ustanovení legislativních předpisů 

v oblasti BOZP. 

Klíčová slova: BOZP, hodnocení pracovních rizik, riziko, následek, bezpečnostní opatření 

Abstract: 
Badžgoň, J. Risc analysis and adaptation of OSH documentation of woodworking machinery 

equipment in the company. Ostrava, 2012, 51p. 

 

 This bachelor thesis strives to introduce the reader to the procedure used in work-risk 

evaluation and to methods used to achieve this goal. One method has been selected from the 

given list, and we shall use it to assess machinery present in the hall of the ŽDB Group a.s. 

table manufacturing facility in Bohumín. Another goal has been to compile the OSH 

documentation, including a syllabus for the lecturing of employees, their classification by 

qualification and health status, and the use of protective equipment including PPE on site. 

 At the end of the thesis, we evaluate workplace risks and propose possible correctional 

measures to be taken in order to minimize or completely eliminate risks and meet provisions 

of the legal OSH regulations.  

 

Key words: Occupational safety and healthy, occupational risk and assessment, risk, reset, 

safety measure 
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1. Úvod 
 Zdraví je to nejcennější, ale jeho přítomnost se pro nás stala samozřejmosti a na naše 

zdraví často myslíme, až když jsme nemocní nebo zranění. Kdybychom mysleli a priori na 

zdraví nebo lépe řečeno jak předcházet úrazům, ušetřili bychom spoustu času a financí, které 

nás stojí léčení. Z tohoto důvodu jsem si vybral nejen studijní obor bezpečnost práce a 

procesu a také téma mé bakalářské práce. Toto není jen má myšlenka, tímto směrem se ubírá i 

legislativa Evropského společenství, jejíž legislativa se snaží udržet vysokou úroveň 

bezpečnosti a zdraví při práci. I celosvětový trend směřuje k ochraně lidského zdraví, z velké 

části však závisí na finančních možnostech a managementu podniku. Jak jsem na začátku 

odstavce napsal, tak zdraví má nevyčíslitelnou cenu, proto se nám i sebevětší investice do 

ochrany zdraví na pracovišti mnohonásobně vrátí.  

 Celou bakalářskou práci jsem si rozdělil na několik části, hlavní část se bude zabývat 

teorii hodnocení, vyhledávání a odstraňování pracovních rizik pomocí kvantitativní metody 

NP. Tuto metodu poté aplikujeme na firmu ŽDB group a.s. Bohumín a to konkrétně na 

stolařskou halu, kde se vykonávají zejména dřevoobráběcí práce. Pro tuto činnost se zde 

nachází i patřičné strojní zařízení, které bude posouzeno podle příslušných norem ČSN.  

 Mým dalším úkolem je vyhodnotit zjištěná rizika a navrhnout nápravná opatření 

s cílem minimalizovat anebo úplně odstranit rizika související s pracovní činnosti.  

 V neposlední řadě bude provedena revize dokumentace BOZP včetně osnov školení 

pracovníků.  
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2. Výklad používaných pojmů 
 

BOZP (bezpečnost osob a ochrana zdraví při práci) 

 Zákon č. 262/2006  Sb., říká že: zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu 

zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která 

se týkají výkonu práce“. §102 téhož zákona ukládá zaměstnavateli:„ vytvářet bezpečné a zdraví 

neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházením rizikům“. [1] 

 

Riziko 

 Je to kvantitativní a kvalitativní vyjádření ohrožení, je to míra nebo stupeň ohrožení. 

Tímto termínem se vyjadřuje pravděpodobnost, že vznikne negativní jev a zároveň i následky 

tohoto jevu. Nejčastěji se definuje jako kombinace pravděpodobnosti vzniku nežádoucí 

události a závažnosti možného zranění, poškození zdraví nebo nehody. [3] 

 

Zdroje rizik 

 Stroje, materiály, technologie, pracovní prostory a pracovní činnosti s vlastnostmi 

nebo schopnostmi vystavovat člověka určitému nebezpečí. [2] 

 

Analýza rizika 

Kombinace specifikace mezních hodnot stroje, identifikace nebezpečí a odhadu rizika. [4] 

 

Odhad rizika 

Vymezení pravděpodobné závažnosti škody (úrazu) a pravděpodobnosti jejího (jeho) výskytu. 

[4] 

 

Hodnocení rizik  

 Je to proces, jehož cílem je optimalizace rizika; jde o komplexní proces určení 

velikosti rizika na základě analýzy možných následků předpokládané mimořádné události a 

pravděpodobnosti jejího vzniku; součástí hodnocení rizika je rozhodnutí, zda riziko přijmout 

nebo je omezit na přijatelnou míru. 

Souhrnný proces zjištění velikosti rizika a rozhodnutí, zda riziko je či není přijatelné. [4,5] 
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Metody hodnocení rizik 

 Hodnocení rizik pomáhá minimalizovat možnost poškození zdraví zaměstnanců v 

důsledku aktivit souvisejících s prací. Pomáhá také udržovat podnik konkurenceschopný a 

výkonný. Zaměstnavatel je povinen podle zákona č. 262/2006  Sb., vytvářet podmínky pro 

bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní prostředí vhodnou organizaci 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k prevenci rizik. 

Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající 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 působení neodstranitelných rizik. 

[1,5] 

     Dále je zaměstnavatel povinen vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a 

přijímat opatření k jejich odstranění. K tomu je povinen pravidelně kontrolovat úroveň 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Chceme-li kvalifikovaně posuzovat skutečný vývoj a 

efekt přijímaných opatření, je nutné výsledek nějakým způsobem měřit. V oblasti BOZ jsou 

velmi dobrým indikátorem úrazové statistiky a záznamy o výsledcích metod hodnocení rizik. 

[1,5] 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1: Schéma hodnocení rizik [8] 
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3. Bodová kvantitativní metoda PN 
 Účelem provádění hodnocení rizik na pracovišti je vytvořit podklady, které umožní 

zaměstnavateli stanovit opatření nutná pro ochranu bezpečnosti a zdraví jeho zaměstnanců a 

které mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je, anebo minimalizovat působení 

neodstranitelných rizik. [6] 

 

3.1 Postup pro hodnocení rizik 
Postup hodnocení rizik je následující: 

 Vymezení pracovního systému, kde budeme provádět hodnocení rizik. 

 Vyhledání (identifikace) nebezpečí. 

 Stanovení / ocenění rizik. 

 Hodnocení rizik. 

 Odstranění / omezení rizik (tzn. přijetí opatření k odstranění nebo omezení rizik). 

 Pravidelné hodnocení rizik. 

 Projednání zjištěných rizik se zaměstnanci. 

 

 Smyslem celého postupu je získat přehled o rizicích v celém pracovním 

systému (podniku) a to tím, že provedeme hodnocení rizik postupně na jednotlivých 

pracovištích, pracovních místech a prostorech (uvnitř budovy a v areálu podniku). Dosažené 

hodnoty pak charakterizují rozložení rizik v celém pracovním systému (podniku) a umožňují 

vytipovat nejzávažnější rizika, na která by se měl zaměstnavatel soustředit v prvé řadě.  [6] 

  

3.1.1 Vymezení pracovního systému  

 Nejprve zpracujeme formou tabulky seznam pracovních míst a prostorů v pracovním 

systému. Pracovní systém zahrnuje všechna zařízení, prostory, technologie, prostředí, 

zaměstnance a jiné osoby vyskytující se na pracovištích a všechny další vlivy, které je možno 

předpokládat. Nesmí se přitom zapomenout, že na většině pracovišť probíhají v různou dobu 

různé činnosti, např. údržba mimo pracovní směnu, úklid po pracovní době, činnost 

spolupracujících nebo dodavatelských právnických nebo fyzických osob. [6] 
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3.1.2 Vyhledání (identifikace) nebezpečí 

 Ke každému pracovnímu místu, případně činnosti, přiřadíme nebezpečí nebo 

nebezpečnou situaci, která může nastat. Vychází se přitom například ze zkušeností 

hodnotitelů, zaměstnanců, z výsledků šetření pracovních úrazů, nehod, případně z evidence 

drobných poranění a skoronehod. [6] 

3.1.3 Stanovení a ocenění rizik 

 Při oceňování rizik posuzujeme závažnost možného poškození 

a také pravděpodobnost, se kterou může dojít k poškození. Pro každou identifikovanou 

nebezpečnou situaci stanovíme nejzávažnější reálně možné poškození pomocí tří stupňů 

udávajících závažnost možného poranění (označovanou písmenem "Z"): 

 

 

 

Tabulka č. 1: Hodnocení stupně závažnosti možného úrazu nebo škody [6] 

Stupeň Důsledek Popis důsledku (závažnosti) 

1 Zanedbatelný 
Poranění bez pracovní neschopnosti; zanedbatelná porucha systému; 

výpadek výroby je menší než 1 den 

2 Významný 
Úraz s pracovní neschopností, bez trvalého následku; drobné 

poškození systému; výpadek výroby je 1 den až 2 týdny 

3 Kritický 

Úraz s trvalým následkem (těžký úraz),  vyžaduje dlouhodobé léčení, 

nemoc z povolání, smrtelný úraz; rozsáhlé poškození systému, ztráty 

ve výrobě, velké finanční ztráty, úplné zničení systému 
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Při stanovení pravděpodobnosti (označované písmenem "P") posuzujeme, zda možnost 

poranění je: 

 

Tabulka č. 2: Stanovení pravděpodobnosti vzniku nebezpečné události [6] 

Stupeň Pravděpodobnost Frekvence vzniku Čas působení 

1 
Málo 

pravděpodobné 

Nesetkal jsem se s tímto případem, ale vím, že k 

němu může dojít 
Malé ohrožení 

2 Pravděpodobné 

Jev vznikne někdy během života systému, znám 

obdobné případy; jedná se spíše o náhodný 

výskyt 

Časté ohrožení 

3 
Velmi 

pravděpodobné 

K poranění při sledování nebezpečných událostí 

již došlo; jedná se o časté ohrožení 

Nepřetržité 

ohrožení 

 

Výsledná hodnota rizika poškození zdraví (označováno písmenem "R"), které představuje 

nebezpečné situace, je dána součinem příslušné hodnoty závažnosti a pravděpodobnosti.  

R= Z x P    (riziko = závažnost x pravděpodobnost) 

Uvedeným postupem získáme přehled o závažnosti jednotlivých identifikovaných rizik, což 

je důležité především pro stanovení priorit při přijímání bezpečnostních opatření v organizaci. 

[6] 
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3.1.4 Hodnocení rizik 

 

 Hodnocení rizik spočívá v rozhodnutí, zda riziko můžeme přijmout, a pokud ne, jaká 

opatření musíme realizovat k odstranění rizik nebo alespoň k jejich omezení na přijatelnou 

míru. K rozhodování Vám pomůže následující tabulka: 

 

Tabulka č. 3: Rozdělení rizik do kategorie 

III. Kategorie R = 9  Významné riziko 

II. Kategorie 
R v rozsahu 4 - 9 Nežádoucí riziko 

I. Kategorie 
R menší než 4 Přijatelná úroveň 

 

I. Kategorie (přijatelná úroveň) Jde o akceptované riziko, které není třeba prioritně řešit, ale 

je s ním třeba pracovat a nezapomínat na něj. K odstranění poslouží organizační řešení, 

školení nebo pravidelná kontrola. Zařízení vyhovuje minimálním bezpečnostním požadavkům 

ve smyslu NV č. 378/2001 Sb. [12] 

 

II. Kategorie (nežádoucí riziko) Nežádoucí riziko je třeba odstranit v co nejkratším čase. 

Vytvořit časový harmonogram na realizací odstraňování rizika. Po uplynutí určité doby od 

spuštění provozu musí být systém znovu testován. Zařízení částečně vyhovuje minimálním 

bezpečnostním požadavkům ve smyslu NV č. 378/2001 Sb. [12] 

 

III. Kategorie (významné riziko) Nepřijatelné a významné riziko, jenž vyžaduje zrychlené 

provedení nápravných opatření, která mají riziko snížit na patřičnou úroveň. Pracovní činnost 

nesmí být prováděna vůbec anebo jen v omezeném rozsahu na základě konzultací se 

způsobilou osobou. Před uvedením do provozu je třeba provést opětovné posouzení rizika. 

Zařízení nevyhovuje minimálním bezpečnostním požadavkům ve smyslu NV č. 378/2001 Sb. 

[12] 
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Pro lepší názornost je vhodné zakreslit rizika jednotlivých nebezpečných situací do 

tzv. matice rizik. Tento způsob zobrazení umožňuje snadno určit priority, kterým se je třeba 

přednostně věnovat při účelné prevenci ohrožení zdraví. 

 

 

 

Obrázek č. 2: Matice rizik 

 

Legenda k matici rizik: 

Významné riziko 

Nežádoucí riziko 

Přijatelná úroveň 

  

 

3.1.5 Odstranění / omezení rizik 

 Účinná prevence poškození zdraví vychází ze znalostí charakteru rizik a jejich 

závažnosti. Nutnou podmínkou účinné prevence je splnění všech požadavků stanovených 

právními předpisy a technickými normami. Vytvoření opatření k prevenci rizik je 

výsledkem všech předchozích kroků. Cílem je odstranit rizika nebo omezení jejich působení 

tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimální. 

Nejúčinnějším způsobem prevence je odstranění rizik, např. změnou technologií pracovního 

postupu, případně zvýšení vzdálenosti pracovníka od zdroje rizika. Důležité je však 

nepřipustit, aby se riziko nepřeneslo jinam, kde by jeho důsledky mohly být ještě závažnější. 

Opatření k odstranění rizika může být přijato také jednorázově pro všechny zdroje, v 

případech, kdy se riziko vyskytuje u stejných zdrojů na více místech a ze stejných příčin a při 

stejných podmínkách.  
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 Pokud není možné riziko vyloučit technickým nebo technicko-

organizačním opatřením anebo omezit na přijatelnou úroveň přímo u zdroje, používají 

se technická opatření kolektivní ochrany. Např. instaluje se bezpečnostní zařízení vypínající  

pracovní zařízení při vstupu pracovníka do nebezpečného prostoru, odsávací zařízení 

odstraňující škodliviny z dýchací zóny aj. 

 V případech, kdy nelze použít ani předchozí opatření nebo, i přes jeho použití zůstává 

zbytkové riziko, využíváme prostředky individuální ochrany OOPP (osobní ochranné 

pracovní prostředky). Současně se zavedou také organizační opatření, která mají za cíl omezit 

expozici pracovníka danému riziku. [6] 

 

3.1.6 Pravidelné hodnocení rizik 

 

Hodnocení rizik se provádí vždy: 

 před uvedením nového zařízení případně pracoviště do užívání, 

 jako kontrolu po provedení nebezpečných opatření, 

 po každé změně, která mohla mít vliv na bezpečnost práce, 

 po nehodě / úrazu, 

 když dojde k závažným organizačním změnám, například zavedení druhé směny nebo 

změna kvalifikace zaměstnanců, 

 na základě zjištění orgánů Inspekce práce nebo orgánů ochrany veřejného zdraví, 

 na závazný pokyn příslušného odborového orgánu nebo návrh zástupce zaměstnanců 

pro BOZP. 

 

Hodnocení rizik by se mělo provádět v pravidelných intervalech nebo intervalech 

stanovených pro jednotlivá pracoviště zaměstnavatelem podle prováděných rizikových prací a 

dalších skutečností, které rizikovost a četnost prevence ovlivňují. [6] 
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3.1.7 Projednání zjištěných rizik se zaměstnanci 

 

 Seznámit zaměstnance, příslušené odborové orgány nebo zástupce pro oblast BOZP s 

výsledkem vyhodnocení rizik včetně přijatých bezpečnostních opatření ke snížení jejich 

působení na zdraví zaměstnanců na pracovišti. 

 Zajistit kvalitní školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců o právních a ostatních 

předpisech k zajištění BOZP včetně informací o rizicích, která se týkají jejich práce a 

pracoviště a zajistit pravidelné ověřování jejich znalostí. 

 Se zaměstnanci případně jejich zástupci projednat i výsledky kontrol zaměřených na 

účinnost přijatých bezpečnostních opatření, protože soustavné vyžadování a kontrolování je 

nezbytným předpokladem pro zajištění bezpečných a zdraví neohrožujících podmínek práce. 

O rizicích by měly být informování i osoby, které nejsou přímo zaměstnanci, ale pohybují se s 

vědomím zaměstnavatele na jeho pracovištích. [6] 
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4. Firma ŽDB group a.s.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Charakteristika organizace a stručná historie 
 ŽDB a. s. představuje strojírensko-hutnický podnik v ostravsko-karvinské aglomeraci. 

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

výrobu bezešvých trub. Tyto dva závody byly založeny německými průmyslníky A. Hannem 

a J. Eisnerem. První provoz železáren byl zahájen 2. listopadu 1885 výrobou plynových 

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

pece, což byl základ pro výstavbu „ocelárny“.  

 Druhá část podniku „drátovna“ byla založena 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 tažené 

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

jedním z klíčových výrobních programů. 

Obrázek č. 3a: Logo firmy ŽDB group a.s. [9] Obrázek č. 3: Logo firmy ŽDB group a.s. [9] 

Obrázek č. 4: Vstupní brána číslo 1 
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 V průběhu roku 1945 byly železárny a drátovny znárodněny a v tomtéž roce vzniká 

národní podnik Bohumínské železárny Gustava Klimenta. Oba podniky byly v roce 1958 

sloučeny pod názvem Železárny 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 Železárny a drátovny Bohumín a v roce 1993 došlo 

k převodu tohoto podniku na akciovou společnost ve státním vlastnictví s názvem ŽDB a.s. V 

roce 1996 byla společnost privatizována kupónovou metodou a v současnosti je zcela ve 

vlastnictví soukromých akcionářů. 

 Akciová společnost ŽDB a.s. je v dnešní době tvořena třemi výrobními a dvěma 

obslužnými závody. 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 záležitosti zařazeno oddělení bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci. [3] 

 

4.2 Zdroje rizik 
 Vzhledem k převažující hutní produkci této akciové společnosti dochází k značným 

vlivům výrobního zařízení a pracovního prostředí na zaměstnance. V souvislosti s těmito 

vlivy, hovoříme o tzv. riziku možného ohrožení zdraví při práci.  

 

Dle směrnice rady ES 89/391/EEC a zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění, o opatřeních na 

zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci, je zaměstnavateli uložena 

povinnost identifikovat nebezpečí a hodnotit rizika ohrožující bezpečnost a zdraví 

zaměstnanců a provést ochranná opatření. Při prevenci rizik jsou zohledněny především vlivy 

techniky, pracovních podmínek, organizace práce a sociálních vztahů. 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. [3] 
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5. Stolařská hala 
 Hala stolárny je v širším měřítku součástí komplexu drátovny, v minulosti byla 

samostatný právní celek pod vedením firmy AZ FIN a.s. poté v roce 2005 přešel pod správu 

ŽDB group a.s. Sloužila mimo jiné i opravám a údržbě zařízení a strojů. Hala je vybavena 

dřevoobráběcími stroji pro zpracování dřevěného materiálu a to zejména jako pomocného 

materiálu při skladování tzn. výroba zajištujících klínu a skladovacích trámů nebo opravy 

palet. Hlavním produktem této stolařské dílny byly dřevěné bubny a kotouče, sloužící 

k navíjení a přepravě drátů různého průměru. 

 Hala je dvoulodní, v prvním bloku se nachází sklad nářadí a množství nakupeného materiálu 

ke zpracování, dále pak fréza, několik druhů pil, pásová bruska a srovnávací stroj. V druhé 

části se nachází rozvodna elektrické energie sociální zařízení a administrativní prostor pro 

mistra tohoto úseku, ze strojového vybavení dvě vrtačky, formovací pila, pásová pila a 

čepovací stroj. Materiál se dováží pomocí manipulačního vozíku anebo vysokozdvižného 

vozíku. V hale slouží k transportu jeřábová dráha. K vytápění slouží horkovzdušné 

ventilátory, které jsou i v zimních měsících dostatečné. Osvětlení je provedeno systémem 

lampových reflektorů, podle potřeby je možné rozsvítit jen část reflektorů. Odvod pilin je 

zajištěn systémem nuceného odsávání pilin, který ústí do centrálního zásobníku pilin. V hale 

se nevyskytují nebezpečné chemické látky s výjimkou malého množství pryskyřicových 

lepidel. Střešní světlíky je potřeba vybavit stíněním, protože zejména v letních měsících by 

mohlo dojít k nárůstu vnitřní teploty. 

                  Tabulka č. 4: Seznam zařízení 

 

 

 

číslo zařízení 
Analýza rizik 

(tabulka) 

1 Vrtačka Příloha č. 1 

2 Formátovací pila Příloha č. 2 

3 Pásová pila Příloha č. 3 

4 Čepovací stroj Příloha č. 4 

5 Pokosová pila Příloha č. 5 

6 Pásová bruska Příloha č. 6 

7 Srovnávačka Příloha č. 7 

8 Stolní kotoučová pila Příloha č. 8 

9 Fréza (svislá spodní) Příloha č. 9 
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Plán rozmístění strojního zařízení v hale 

 

6. Analýza rizik strojních zařízení 
 Z hlediska rozsahu hodnotících tabulek budou v bakalářské práci uvedeny hodnotící 

tabulky a kompletní navržená opatření jen pro vrtačku, pro další strojní zařízení najdeme 

v přílohách. 

6.1 Vrtačka 
 Zařízení k vyvrtávání dřevěných dílů 

v horizontálním směru s možností výškového 

nastavení přístroje k upínání vrtaného materiálu 

slouží svěrací zařízení. Možnost změny 

rychlosti otáček. Dlouhá rukojeť slouží pro 

snadný ruční posuv. Vrtáním rozumíme 

obrábění vnitřních rotačních ploch, zpravidla 

dvoubřitým nástrojem. Hlavní řezný pohyb je 

otáčivý.  

Nástroj je upnutý ve vřetenu stroje. Nástrojem pro vrtání jsou vrtáky.  

Obrázek č. 5: Plán rozmístění strojního zařízení 

Obrázek č. 6: Vrtačka 
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6.1.1  IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ, ODHAD A ZHODNOCENÍ RIZIKA 

 

 

 

 

 
číslo Identifikovaná nebezpečí  1 

odborný 
odhad 
závažnosti 
škody 

2 
odborný 
odhad 
pravděpodo
bnosti 
škody 

3 
bodové 

ohodnocení 

odhadu 

rizika 

4 

zhodnocení rizika 

1 Riziko úrazu - mechanické 

1.1 
Přitlačení, přimáčknutí 
(části nebo celého těla)  1 2 2 Přijatelná úroveň 

1.2 Ustřižení, utržení části těla 2 1 2 Přijatelná úroveň 

1.3 Pořezání nebo oddělení části těla 2 1 2 Přijatelná úroveň 

1.4 
Navinutí vlasů, rukávu, blůzy, 

nohavic 3 3 9 Významné riziko 

1.5 
Vtažení, zachycení ruky, nohy  
nebo celého těla 2 1 2 Přijatelná úroveň 

1.6 Naražení 2 1 2 Přijatelná úroveň 

1.7 
Bodnutí, píchnutí, poškození oka,  
jiné části těla 3 3 9 Významné riziko 

1.8 
Vystříknutí nebo zasažení částmi  

roztrženého předmětu 3 3 9 Významné riziko 

1.9 
Roztržení nástroje a zranění  
střepinami 3 3 9 Významné riziko 

1.10 
Pád břemene, výrobku, materiálu  
na pracovníka 1 2 2 Přijatelná úroveň 

1.11 
Převrácení stroje, výrobku,  
materiálu na pracovníka 1 1 1 Přijatelná úroveň 

1.12 Pád na rovině, sklouznutí, klopýtnutí  2 3 6 Nežádoucí riziko 

1.13 
Pád z výšky, při výstupu, 
při sestupu  1 1 1 Přijatelná úroveň 

2 Riziko úrazu elektrickým proudem 

2.1 
Dotykem neživých částí napětím, 

zkrat 2 2 4 Nežádoucí riziko 

2.2 
Možnost přiblížení k částem  
pod Vnějším el. výboje  1  1 1  Přijatelná úroveň 

3 Riziko úrazu při poruše dodávky el. energie 

3.1 
Riziko úrazu při poruše dodávky 

el. energie 3 2 6 Nežádoucí riziko 

4 Riziko úrazu při selhání zařízení 

4.1 
Riziko úrazu při poruše řídicího  
systému 3 2 6 Nežádoucí riziko 

4.2 
Riziko úrazu při mechanické  
poruše 2 2 4 Nežádoucí riziko 

4.3 
Riziko úrazem chybou při obsluze 
 2 2 4 Nežádoucí riziko 

4.4 
Riziko úrazem při výpadku  
el. proudu 3 2 6 Nežádoucí riziko 

5 Riziko úrazu při selhání ochranného zařízení 

5.1 
Riziko úrazu při selhání akustické  
signalizace nebezpečí 3 2 6 Nežádoucí riziko 

5.2 
Riziko úrazu při selhání  

ochranného zařízení 3 2  6 Nežádoucí riziko 

Tabulka č. 5: Tabulka bodového hodnocení 



 
 

24 

 

6 Riziko poškození zdraví teplem (žárem) nebo chladem  

6.1 

Riziko popálení, opaření vysokou 
teplotou nebo riziko omrzlin nízkou 
teplotou  2 3 6 Nežádoucí riziko 

6.2 
Rizika přehřátím nebo  
podchlazením  1 1 1 Přijatelná úroveň 

6.3 
Riziko ztráty tekutin (dehydratace)  
pocením 2 3 4 Nežádoucí riziko 

7 Riziko poškození zdraví hlukem 

7.1 Hlukem      3 kat. Významné riziko 

8 Riziko poškození zdraví vibracemi 

8.1 Na ruce působící  2 2 4 Nežádoucí riziko 

9 Riziko poškození zdraví materiálem/látkami 

9.1 Prach/dráždivý prach 2 4 8 Nežádoucí riziko 

11 Riziko ergonomické 

11.1 Práce v nepřirozené poloze  2 1 2 Přijatelná úroveň 

11.2 Nadměrně namáhavá práce  2 2 4 Nežádoucí riziko 

11.3 
Špatně přehlédnutelné  

pracoviště  2 2 4 Nežádoucí riziko 

11.4 Duševní zátěž, stres  3 2 6 Nežádoucí riziko 

12 Riziko znečištění A-velmi silné/B-silné/C-mírné A  

13 Riziko ohrožení havárií (explozí/požárem/únikem/jiné): 

13.2 Požárem 3 2 6 Nežádoucí riziko 

 

Nevyskytující se rizika byla odstraněna, kompletní tabulka v příloze č. 1. 

 

 

 

6.1.2 Zjištěné závady, opatření a řešení 

 

Příčiny rizika: Namotání vlasů, rukávu, blůzy na vrták nebo vřeteno stroje.  

    Roztržení vrtáku. 

 

1.4 
Navinutí vlasů, rukávu, blůzy, 
nohavic 3 3 9 Významné riziko 

1.7 
Bodnutí, píchnutí, poškození oka,  
jiné části těla 3 3 9 Významné riziko 

1.8 
Vystříknutí nebo zasažení částmi  
roztrženého předmětu 3 3 9 Významné riziko 

1.9 
Roztržení nástroje a zranění  
střepinami 3 3 9 Významné riziko 

 

Opatření: 

1. Nezasahovat do zařízení nebo stroje za chodu. 

2. Neodstraňovat bezpečnostní kryty, nevyřazovat bezpečnostní prvky stroje. 

3. Dodržovat bezpečnou vzdálenost od nezakrytých pohyblivých částí strojů. 

4. Při pohybu po provoze používat vyznačené přístupové cesty. 

5. Nezdržovat se v pracovních prostorech strojů jiných zaměstnanců. 

6. Provádění pravidelných školení k BOZP z bezpečnostních předpisů. 
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7. Používat přidělené OOPP: 

 ochranný oděv, pracovní obuv - proti působení mechanických vlivů, 

 rukavice – slouží k ochraně rukou proti mechanickým vlivům, používat  při 

manipulaci s materiálem, při údržbě a čištění,  

Nikdy nepoužívat při vrtání nebo řezání! 

 ochrannou přilbu – slouží k ochraně hlavy proti působení  mechanických 

vlivů.  

 ochranné brýle – slouží k ochraně očí proti polétavému prachu při čištění a 

provozu zařízení. 

 ochranu sluchu - ušní špunty, sluchátka. 

8. Plně se soustředit na prováděné činnosti. 

9. Při pohybu kolem strojního zařízení - řádné ustrojení zaměstnance tzn. upnutý 

pracovní oděv, ochranné rukavice, ochranné brýle. 

10. Výrobek nebo materiál musí být bezpečně uchycen před ručním opracováním. 

11.  Obsluha nesmí nosit vázanku, šálu, prstýnky a mít volně vlající části oděvu. 

 

Příčina rizika: Hluk na pracovišti  

 

7.1 Hlukem      3 kat. Významné riziko 

 

 

Opatření:  

Pracoviště stolárna bylo v rámci Kategorizace prací zařazeno do kategorie rizika hluku „3“. 

 

1. Byla nařízena perioda opakovaného měření 1×za 3 roky. 

2. Byly nařízeny periody provádění LPP 1×za 2 roky. 

3. Používat přidělené OOPP – chrániče sluchu. 

4. Dodržování klidových přestávek. 
 

 

Příčina rizika:  

 

1.12 Pád na rovině, sklouznutí, klopýtnutí  2 3 6 Nežádoucí riziko 

 

 

Opatření: 

1. Chodit jen po vyznačených trasách. 

2. Udržovat cesty venkovní i vnitřní suché a neklouzavé. 

3. Materiál, výrobek skladovat jen na určených místech. 

4. Nepřelézat uskladněný materiál nebo výrobek, bezpečně jej obejít. 

5. Při výstupu nebo sestupu ze schodů neběhat, přidržovat se zábradlí. 
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Příčina rizika: Úraz elektrickým proudem, samovolné spuštění, pořezání při špatné obsluze. 

 

2.1 
Dotykem neživých částí napětím, 
zkrat 2 2 4 Nežádoucí riziko 

4.1 
Riziko úrazem při poruše řídícího  

systému 3 2 6 Nežádoucí riziko 

4.2 
Riziko úrazem při mechanické  
poruše 2 2 4 Nežádoucí riziko 

4.3 
Riziko úrazem chybou při obsluze 
 2 2 4 Nežádoucí riziko 

4.4 
Riziko úrazem při výpadku  
el.proudu 3 2 6 Nežádoucí riziko 

 

 

Provedená opatření: 

1. Neprovádět jakékoliv opravy. 

2. Nevstupovat do nebezpečného prostoru stroje. 

3. Okamžitě informovat svého nadřízeného. 

4. Vyčkat příchodu opraváře. 

5. Držet se v bezpečné vzdálenosti od zařízení. 

6. V případě nebezpečí (neznámý hluk, vibrace, zadýmení z rozvodných skříní apod.) 

vypnout zařízení na hlavním vypínači a uvědomit nadřízeného. 

7. Rozvodná skříň je vybavena jističem, který v případě výpadku el. energie vypne 

přívod el. energie k zařízení. Vedoucí pracovník, který je vybaven klíčem pro vstup do 

rozvodny a zde obnoví přísun el. energie. Ostatní pracovníky o svém záměru uvědomí. 

8. Kovové neživé části, mohou být při poruše izolace pod napětím, elektro-údržba 

kontroluje a vede pravidelný dohled nad těmito riziky. Personál při vstupním školení  

proškolený dle vyhl.50/1978 Sb. odborná způsobilost v elektrotechnice §3. 

 

 

Příčiny rizika: Technická porucha zařízení 

5.1 
Riziko úrazu při selhání akustické  
signalizace nebezpečí 3 2 6 Nežádoucí riziko 

5.2 
Riziko úrazu při selhání  
ochranného zařízení 3 2  6 Nežádoucí riziko 

 

Opatření: 

1. Na začátku směny nebo před zahájením provozu provést kontrolu ochranných opatření a 

výstražné signalizace. V případě poruchy uvědomit nadřízeného a vyčkat opravy 

zařízení. 

2. Provádět pravidelné kontroly a revize zařízení odbornými pracovníky 
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Příčiny rizika: Popáleniny o části zařízení zahřáté třením. 

6.1 

Riziko popálení, opaření vysokou 
teplotou nebo riziko omrzlin nízkou 
teplotou  2 3 6 Nežádoucí riziko 

6.3 
Riziko ztráty tekutin (dehydratace)  
pocením  2 3 4 Nežádoucí riziko 

 

Opatření:  

1. Držet se v bezpečné vzdálenosti od zařízení. 

2. Při chodu stroje musí pracovník počítat s narůstající teplotou. 

3. V letních měsících zvýšený příjem tekutin. 

4. Střešní světlíky opatřit stíněním. 

 

 

Příčiny rizika: Piliny a prach  

9.1 Prach/dráždivý prach 2 4 8 Nežádoucí riziko 

 

Opatření:  
1. Prach a piliny jsou odsávaný do zásobníku pilin. 

2. Zajištění pravidelných kontrol odsávacího zařízení a pravidelné výměny filtračních 

vložek. 

3. Provádět v pravidelných lhůtách měření prašnosti s cílem monitorování přípustné 

expozice prachem. 

4. Pracoviště je po konci směny odklizeno a zameteno. 

5. Kontrolu úklidu provádí vedoucí směny. 

 

 

Příčiny rizika: Hluk, zvedání břemen a trojsměnný provoz. 

11.2 Nadměrně namáhavá práce  2 2 4 Nežádoucí riziko 

11.3 
Špatně přehlédnutelné  
pracoviště 2 2 4 Nežádoucí riziko 

11.4 Duševní zátěž, stres  3 2 6 Nežádoucí riziko 

 

Opatření:  
1. Dodržovat zásady bezpečné manipulace s materiálem. 

2. Při manipulaci s materiálem pomocí manipulátoru kontrolovat řádné uchopení 

materiálu, kontrolovat neporušenost (roztřepení) lana manipulátoru. 

3. Manipulovat s materiálem pouze pomocí manipulátorů, jeřábů atd. 

4. Dbát zvýšené opatrnosti, dodržovat systémy bezpečné práce. 

5. Provádění pravidelných LPP. 

 

Příčiny rizika: Ušpinění zaměstnance. 

 

12 Riziko znečištění A-velmi silné/B-silné/C-mírné A  
 

Provedená opatření: 

Používat přidělené OOPP-mycí a čisticí prostředky. 

Využívat podnikové prádelny k praní OOPP. 
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Příčiny rizika: Vlivem vznícení pilin. 

 

13.2 Požárem 3 2 6 Nežádoucí riziko 
 

Provedená opatření: 

1. Dodržovat zásady požární ochrany a prevence. 

2. V případě požáru postupovat dle požárního řádu a požárních poplachových směrnic  

         vyvěšených na pracovišti. 

 

Zjištěné závady (rizika): 

1. Ovladače nesplňují zákonné požadavky (Chybí tlačítko rychlého zastavení STOP, 

Ovladače nejsou označeny z hlediska funkcí). 

2. Není k dispozici výrobní a provozní dokumentace. 

3. Bezpečnostní kryt stroje nezakrývá celou rotující část stroje, která je zdrojem 

nebezpečí. 

4. Chybí vývěska o nejdůležitějších pokynech a bezpečném zacházení. 

 

Navržená opatření: 

Ad. 1 Označit ovládací zařízení z hlediska funkcí. 

Ad. 2 Provozní dokumentaci je třeba doplnit nebo vytvořit. 

Ad. 3 Bezpečnostní kryt nesplňuje zákonné požadavky, vzhledem ke staršímu datu výroby, 

řešit náhradním bezpečnostním opatřením. 

Ad. 4 Zavěsit vývěsku o nejdůležitějších bezpečnostních pokynech na viditelné místo. 

 

Kategorizace: 

Zařízení bylo zařazeno do II. Kategorie (nežádoucí riziko) 

Zařízení částečně vyhovuje minimálním bezpečnostním požadavkům ve smyslu NV č. 

378/2001 Sb. 

 

Komentář: 

Zařízení bylo zařazeno do kategorie č. 2, tudíž jsme objevili rizika spojená s používáním, ale 

ty nejzávažnější jsme eliminovali nebo snížili na přijatelnou úroveň pomocí použití OOPP a 

školením v oblasti elektrických poruch. Velkým problémem je nedoložená provozní 

dokumentace, ale vzhledem k povaze stroje jsou provozní podmínky splněny.  

Tabulky analýzy rizik jsou k dispozici v příloze č. 1  
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6.2 Formátovací pila 
 

 Zvláštní stolové kotoučové pily s ručním posuvem, pro příčné a podélné dělení 

dřevěných materiálů. Slouží pro přesnější a komplikovanější řezy, a proto je vybavena 

vodícím pravítkem, posuvným stolem přilehajícím těsně k pilovému kotouči. Je možnost 

přidání úhlového vodícího pravítka. A nastavení umožňuje změnit hloubku průřezu a úhlu 

řezu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Zjištěné závady (rizika): 

1. Není k dispozici výrobní a provozní dokumentace. 

2. Kovové neživé části mohou být pří závadě nebo špatné izolaci pod napětím. 

3. Stroje při činnosti vydávají nadměrný hluk. 

4. Riziko pořezání. 

 

Navržená opatření: 

Ad. 1 Provozní dokumentaci je třeba doplnit nebo vytvořit. 

Ad. 2 Elektro-údržba provádí pravidelné revize a kontroly. A personál je při vstupním školení        

 poučen dle.50/1978 Sb. odborná způsobilost v elektrotechnice §3.  

Ad. 3 Zaměstnanci jsou povinni nosit příslušné OOPP (chrániče sluchu, ochrana očí – brýle 

nebo obličejový štít). 

 Obrázek č. 7: Formátovací pila Obrázek č. 8: Pohled na formátovací pilu 
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Ad. 4 Rotující kotouč je zdrojem pořezání a tudíž je důležité během řezání používat 

bezpečnostní kryty pily a dodržovat pokyny bezpečného zacházení. 

Kategorizace: 

Zařízení bylo zařazeno do I. Kategorie (přijatelná úroveň) 

Zařízení vyhovuje minimálním bezpečnostním požadavkům ve smyslu NV č. 378/2001 Sb. 

 

Komentář: 

Formátovací pila má byla vyrobena později, než další stroje na hale, s tím také souvisí 

hodnocení, ovládaní a ochranná zařízení, která splňují požadavky norem. 

Zařízení bylo zařazeno do kategorie č. 1, tudíž jsme neobjevili žádná závažná rizika spojená 

s používáním a ty nejzávažnější jsme eliminovali nebo snížili na přijatelnou úroveň pomocí 

použití OOPP a školením v oblasti elektrických poruch. Velkým problémem je nedoložená 

provozní dokumentace, ale další provozní podmínky týkající se BOZP jsou splněny. 

Ovládání je barevně označeno, tudíž riziko spojené s ovládáním strojního zařízení je 

minimální.  

Tabulky analýzy rizik jsou k dispozici v příloze č. 2  

6.3 Pásová pila 
 Pásová pila je mechanická přístrojová pila, která může být použita ke zpracování 

dřeva. Pila s jedním pilovým listem ve tvaru nekonečného pásu. Ostří se sestává z rovného, 

úzkého, kovového plátu (pásu), který je ozubený a mechanicky odolný. Tento pás se pohybuje 

na dvou velkých vertikálně instalovaných kolech mechanismu (pásovnicích). 

 

 

 

 

Obrázek č. 9: Pásová pila 1 Obrázek č. 9: Pásová pila 1 
Obrázek č. 10: Pásová pila 2 
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Zjištěné závady (rizika): 

1. Není k dispozici výrobní a provozní dokumentace. 

2. Kovové neživé části mohou být pří závadě nebo špatné izolaci pod napětím. 

3. Stroje při činnosti vydávají nadměrný hluk. 

4. Ochranný kryt pilového pásu je ve špatném stavu a je ho třeba vyměnit.  

5. Dvířka k elektroinstalaci nejsou dostatečně zabezpečena.  

6. Vnitřní čistící kartáče jsou ve špatném stavu, doporučují vyměnit. 

7. Riziko pořezání při výměně pilového pásu. 

 

Navržená opatření: 

Ad. 1 Provozní dokumentaci je třeba doplnit nebo vytvořit. 

Ad. 2 Elektro-údržba provádí pravidelné revize a kontroly. A personál je při vstupním školení        

 poučen dle.50/1978 Sb. odborná způsobilost v elektrotechnice §3.  

Ad. 3 Zaměstnanci jsou povinni nosit příslušné OOPP (chrániče sluchu, ochrana očí – brýle 

nebo obličejový štít). 

Ad. 4 Výměna ochranného zařízení, aby bylo v souladu s normou ČSN EN 1870+A1. 

Ad. 5 Dvířka k elektroinstalaci je třeba zabezpečit zámkem. 

Ad. 6 Výměna vnitřních čistících kartáčů. 

Ad. 7 Dodržovat pokyny při výměně pilového pásu dle výrobce a ČSN EN 1870+A1 

 

Kategorizace: 

Zařízení bylo zařazeno do II. Kategorie (nežádoucí riziko) 

Zařízení částečně vyhovuje minimálním bezpečnostním požadavkům ve smyslu NV č. 

378/2001 Sb. 

 

Komentář: 

I přes množství objevených neshod je náprava proveditelná rychle a relativně levně. 

Problémem je nedoložená provozní dokumentace, ale vzhledem k povaze stroje jsou provozní 

podmínky splněny. Další provozní podmínky, týkající se BOZP jsou splněny.  

Tabulky analýzy rizik jsou k dispozici v příloze č. 3 

Tabulka s bezpečnostními pokyny pro práci na pásové pile – příloha č. 13. 

 



 
 

32 

 

6.4 Čepovací stroj 
 Zvláštní stolní strojové zařízení s ručním posuvem, slouží k obrábění čepů.  

Čepovací vrták se upíná do rotujícího vřetena, po dosažení obráběcí rychlosti je schopen 

vyhloubit do dřevěného materiálu drážku nebo čepovou díru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zjištěné závady (rizika): 

1. Není k dispozici výrobní a provozní dokumentace. 

2. Kovové neživé části mohou být pří závadě nebo špatné izolaci pod napětím. 

3. Stroje při činnosti vydávají nadměrný hluk. 

4. Ovladače nesplňují zákonné požadavky (Chybí tlačítko rychlého zastavení STOP, 

Ovladače nejsou označeny z hlediska funkcí). 

5. Chybí ochranný kryt. 

6. Podle ČSN 496100 Chybí vývěska o nejdůležitějších pokynech.  

  

Navržená opatření: 

Ad. 1 Provozní dokumentaci je třeba doplnit nebo vytvořit. 

Ad. 2 Elektro-údržba provádí pravidelné revize a kontroly. A personál je při vstupním školení        

 poučen dle.50/1978 Sb. odborná způsobilost v elektrotechnice §3.  

Ad. 3 Zaměstnanci jsou povinni nosit příslušné OOPP (chrániče sluchu, ochrana očí – brýle 

nebo obličejový štít). 

Ad. 4 Označit ovládací zařízení z hlediska funkcí. 

Ad. 5 Opatření čepovacího stroje ochranným krytem v místě rotujícího vřetena. 

Ad. 6 Zavěsit vývěsku o nejdůležitějších pokynech na viditelné místo. 

 

Obrázek č. 11: Čepovací stroj Obrázek č. 12: Čepovací stroj 2 
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Kategorizace: 

Zařízení bylo zařazeno do III. Kategorie (významné riziko) 

Zařízení nevyhovuje minimálním bezpečnostním požadavkům ve smyslu NV č. 378/2001 Sb. 

 

Komentář: 

Zařízení už na první pohled nesplňuje ani minimální požadavky spojené s ochranou zdraví. 

Z hlediska opatření navrhují výměnu stroje za jiný (novější) model. 

Tabulky analýzy rizik jsou k dispozici v příloze č. 4 

 

 

6.5 Pokosová pila 
 Zvláštní typ stacionární pily, pro příčné a podélné dělení dřevěných materiálů. Slouží 

pro přesnější a komplikovanější řezy, a proto je vybavena vodícím pravítkem pojízdným, 

formovacím vodítkem je možnost přidání úhlového vodícího pravítka. A nastavení umožňuje 

změnit hloubku průřezu a úhlu řezu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Zjištěné závady (rizika): 

1. Není k dispozici výrobní a provozní dokumentace. 

2. Kovové neživé části mohou být pří závadě nebo špatné izolaci pod napětím. 

3. Stroje při činnosti vydávají nadměrný hluk. 

4. Riziko pořezání 

 

 

Obrázek č. 13: Pokosová pila 1Obrázek č. 14: Pokosová pila 2 
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Navržená opatření: 

Ad. 1 Provozní dokumentaci je třeba doplnit nebo vytvořit. 

Ad. 2 Elektro-údržba provádí pravidelné revize a kontroly. A personál je při vstupním školení        

 poučen dle.50/1978 Sb. odborná způsobilost v elektrotechnice §3.  

Ad. 3,4 Zaměstnanci jsou povinni nosit příslušné OOPP (chrániče sluchu, ochrana očí – brýle 

nebo obličejový štít). 

Ad. 5 Rotující kotouč je zdrojem pořezání a tudíž je důležité během používání pily dodržovat 

 pokyny bezpečného zacházení. 

 

Kategorizace: 

Zařízení bylo zařazeno do I. Kategorie (přijatelná úroveň) 

Zařízení vyhovuje minimálním bezpečnostním požadavkům ve smyslu NV č. 378/2001 Sb. 

 

Komentář: 

Pokosová pila je poměrně nová, s tím také souvisí hodnocení, ovládaní a ochranná zařízení, 

která splňují požadavky norem. Hlavní riziko je riziko pořezání pilovým kotoučem. Další 

nejzávažnější rizika jsme eliminovali nebo snížili na přijatelnou úroveň pomocí použití OOPP 

a školením v oblasti elektrických poruch. Velkým problémem je nedoložená provozní 

dokumentace, ale vzhledem k povaze stroje jsou provozní podmínky splněny. Další provozní 

podmínky, týkající se BOZP jsou splněny. 

Tabulky analýzy rizik jsou k dispozici v příloze č. 5 

 

 

6.6 Pásová bruska 
 Pásová bruska je zařízení k broušení 

povrchů různých materiálů, zejména dřeva, 

ale i plastů a výjimečně i neželezných kovů. 

Pásové brusky používají „nekonečný“ 

brusný pás různých typizovaných šířek a 

zrnitostí, který je napnut 

mezi elektromotorem hnaným válcem a 

volným vodícím válcem.   

   

Obrázek č. 15: Pásová bruska 

http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%99evo
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektromotor
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Zjištěné závady (rizika): 

1. Není k dispozici výrobní a provozní dokumentace. 

2. Kovové neživé části mohou být pří závadě nebo špatné izolaci pod napětím. 

3. Stroje při činnosti vydávají nadměrný hluk. 

4. Ovladače nesplňují zákonné požadavky (Chybí tlačítko rychlého zastavení STOP, 

Ovladače nejsou označeny z hlediska funkcí). 

5. Riziko namotání vlasů nebo oděvu při nepoužívání ochranných krytů. 

 

Navržená opatření: 

Ad. 1 Provozní dokumentaci je třeba doplnit nebo vytvořit. 

Ad. 2 Elektro-údržba provádí pravidelné revize a kontroly. A personál je při vstupním školení        

 poučen dle.50/1978 Sb. odborná způsobilost v elektrotechnice §3.  

Ad. 3 Zaměstnanci jsou povinni nosit příslušné OOPP (chrániče sluchu, ochrana očí – brýle 

nebo obličejový štít). 

Ad. 4 Označit ovládací zařízení z hlediska funkcí. 

Ad. 5 Dodržování pravidel bezpečného používání a zejména správného odívání (upnutý 

pracovní oděv, žádné prstýnky ani náramky atd.). K ochraně dlouhých vlasů používat sítku. 

 

Kategorizace: 

Zařízení bylo zařazeno do II. Kategorie (nežádoucí riziko) 

Zařízení částečně vyhovuje minimálním bezpečnostním požadavkům ve smyslu NV č. 

378/2001 Sb. 

 

Komentář: 

Pásová bruska s sebou nese hlavní riziko v podobě pohybu rotujících pásovnic, které by 

mohly způsobit zachycení vlasů, oděvu nebo části těla, proto je třeba důsledně dodržovat 

zásady bezpečného použití. A striktní dodržování použití bezpečnostních krytů. 

Tabulky analýzy rizik jsou k dispozici v příloze č. 6 
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6.7 Srovnávačka 
 Stacionární zařízení sloužící k úpravě 

hrubého dřevěného materiálu, kde pomocí 

rotujících nožů, které jemně frézují povrch 

dřeva. Slouží k odstranění povrchových 

nerovností a třísek. 

 

 

 

Zjištěné závady (rizika): 

1. Není k dispozici výrobní a provozní dokumentace. 

2. Kovové neživé části mohou být pří závadě nebo špatné izolaci pod napětím. 

3. Stroje při činnosti vydávají nadměrný hluk. 

4. Ovladače nesplňují zákonné požadavky 

(Ovladače jsou nevhodně umístěné a 

nejsou označeny z hlediska funkcí). 

5. Riziko vtažení prstů bez použití 

ochranného krytu. 

6. Poškozený ochranný kryt činného nástroje. 

 

Navržená opatření: 

Ad. 1 Provozní dokumentaci je třeba doplnit nebo vytvořit. 

Ad. 2 Elektro-údržba provádí pravidelné revize a kontroly. A personál je při vstupním školení        

 poučen dle.50/1978 Sb. odborná způsobilost v elektrotechnice §3.  

Ad. 3 Zaměstnanci jsou povinni nosit příslušné OOPP (chrániče sluchu, ochrana očí – brýle 

 nebo obličejový štít). 

Ad. 4 Označit ovládací zařízení z hlediska funkcí. 

Ad. 5 Dodržování pravidel bezpečného používání a zejména správného odívání (upnutý 

 pracovní oděv, žádné prstýnky ani náramky atd.). K ochraně dlouhých vlasů používat 

 sítku. 

Ad. 6 Ochranný kryt, který chrání před pořezáním o rotující nože je ve špatném stavu a je 

třeba ho vyměnit. 

Obrázek č. 16: Srovnávačka 

Obrázek č. 17 Poškozený ochranný kryt 
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Kategorizace: 

Zařízení bylo zařazeno do II. Kategorie (nežádoucí riziko) 

Zařízení částečně vyhovuje minimálním bezpečnostním požadavkům ve smyslu NV č. 

378/2001 Sb. 

 

Komentář: 

Srovnávačka s sebou nese hlavní riziko v podobě pohybu rotujících nožů, které by mohly 

způsobit vtažení rukou, proto je třeba důsledně dodržovat zásady bezpečného použití.  

Dotyk s těmito rotujícími noži by mohl mít katastrofální následky. Proto doporučují použití 

ochranných prvků a věnovat činnosti maximální pozornost. 

Tabulky analýzy rizik jsou k dispozici v příloze č. 7 

Tabulka s bezpečnostními pokyny pro práci na srovnávačce – příloha č. 11. 

 

 

6.8 Stolní kotoučová pila 
 Pila je zařízení dělení (řezání) materiálu 

ozubeným kotoučem. Při řezání vzniká prořez, 

protože část materiálu se promění v sypký odpad 

čili piliny. Typ stacionární pily, pro příčné a 

podélné dělení dřevěných materiálů. 

 

 

Zjištěné závady (rizika): 

1. Není k dispozici výrobní a provozní dokumentace. 

2. Kovové neživé části mohou být pří závadě nebo špatné izolaci pod napětím. 

3. Stroje při činnosti vydávají nadměrný hluk. 

4. Riziko pořezání. 

5. Vložka z měkkého materiálu (výměnná vložka) je opotřebovaná. 

6. Pilový kotouč je ve špatném stavu. 

 

 

 

 

Obrázek č. 18: Stolní kotoučová pila 

http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1stroj
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Navržená opatření: 

Ad. 1 Provozní dokumentaci je třeba doplnit nebo vytvořit. 

Ad. 2 Elektro-údržba provádí pravidelné revize a kontroly. A personál je při vstupním školení        

 poučen dle.50/1978 Sb. odborná způsobilost v elektrotechnice §3.  

Ad. 3 Zaměstnanci jsou povinni nosit příslušné OOPP (chrániče sluchu, ochrana očí – brýle 

nebo obličejový štít). 

Ad. 4 Rotující kotouč je zdrojem pořezání a tudíž je důležité během používání pily dodržovat 

pokyny bezpečného zacházení. 

Ad. 5 Vyměnit vložku z měkkého materiálu. 

Ad. 6 Pilový kotouč je potřeba kontrolovat před řezáním (nesmí na něm být znatelné 

 opotřebování praskliny atd.), přísný zákaz upravování pilového kotouče (vrtání), 

 broušení provádí údržba. 

 

Kategorizace: 

Zařízení bylo zařazeno do II. Kategorie (Nežádoucí riziko) 

Zařízení částečně vyhovuje minimálním bezpečnostním požadavkům ve smyslu NV č. 

378/2001 Sb. 

 

Komentář: 

Kotoučová pila je nebezpečným strojním zařízením, proto je třeba opatrného a uvědomělého 

používání. Pravidelná kontrola řezných kotoučů a ochranným zařízení je samozřejmostí. 

(rozrážecí klín, kryt na pásovnici, ochranný kryt kotouče atd.) 

Tabulky analýzy rizik jsou k dispozici v příloze č. 8 

Tabulka s bezpečnostními pokyny pro práci na stolové kotoučové pile – příloha č. 12. 
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6.9 Frézka (svislá spodní) 
 Frézka je obráběcí stroj určený k obrábění, 

které se nazývá frézování. Pomocí frézky se obrábí 

rovinné, tvarové a při použití zvláštního 

příslušenství i rotační plochy a závity. Hlavním 

rotačním nástrojem, který používá frézka je fréza, 

jedná se obvykle o nástroj rotačně souměrného 

tvaru s více břity.  

 

 Zjištěné závady (rizika): 

1. Není k dispozici výrobní a provozní dokumentace. 

2. Kovové neživé části mohou být pří závadě nebo špatné izolaci pod napětím. 

3. Stroje při činnosti vydávají nadměrný hluk. 

4. Riziko pořezání bez ochranného krytu. 

5. Riziko namotání vlasů nebo oděvu. 

 

Navržená opatření: 

Ad. 1 Provozní dokumentaci je třeba doplnit nebo vytvořit. 

Ad. 2 Elektro-údržba provádí pravidelné revize a kontroly. A personál je při vstupním školení        

 poučen dle.50/1978 Sb. odborná způsobilost v elektrotechnice §3.  

Ad. 3 Zaměstnanci jsou povinni nosit příslušné OOPP (chrániče sluchu, ochrana očí – brýle 

nebo obličejový štít). 

Ad. 4 Rotující kotouč je zdrojem pořezání a tudíž je důležité během používání pily dodržovat 

používání ochranného krytu a pokyny bezpečného používání. 

Ad. 5 Dodržování pravidel bezpečného používání a zejména správného odívání (upnutý 

pracovní oděv, žádné prstýnky ani náramky atd.). K ochraně dlouhých vlasů používat 

pokrývku hlavy. 

 

Kategorizace: 

Zařízení bylo zařazeno do II. Kategorie (Nežádoucí riziko) 

Zařízení částečně vyhovuje minimálním bezpečnostním požadavkům ve smyslu NV č. 

378/2001 Sb. 

 

Obrázek č. 19: Frézka 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Obr%C3%A1b%C4%9Bc%C3%AD_stroj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9zov%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1vit
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9za
http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C5%99it
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Komentář: 

 Frézka s sebou nese hlavní riziko v podobě pohybu rotujících nožů, které by mohly 

způsobit zachycení vlasů, oděvu nebo části těla, proto je třeba důsledně dodržovat zásady 

bezpečného použití. Taky dotyk s těmito rotujícími noži by mohl mít katastrofální následky. 

Proto doporučují použití ochranných krytů a věnovat činnosti maximální pozornost. Frézující 

materiál musí být pevně upnutý. Nástroje nutno skladovat na vyhrazeném bezpečném místě  

Tabulky analýzy rizik jsou k dispozici v příloze č. 9 

Tabulka s bezpečnostními pokyny pro práci na fréze – příloha č. 10. 

7. Dokumentace BOZP 

7.1 Návod k použití 
Následující kapitola je sestavena podle [10]. 

 Návod k použití není k dispozici, při předání firmy nebyla dokumentace předána. 

Doporučení - vytvořit návod k použití podle stávajících norem a dosavadní zkušenosti a 

znalostí strojního zařízení, případně si obstarat dokumentaci u výrobců. Pokud výrobce 

neexistuje, pořídit si kopie této dokumentace u provozovatelů, kteří provozují podobné stroje 

a technická zařízení. 

Při tvorbě návodu se budeme řídit následujícími instrukcemi a osnovou. 

 Údaje o výrobci nebo zplnomocněném zástupci. 

 Obecný popis strojního zařízení. (nákresy, schémata, popisy)   

 Bezpečnostní instrukce, budou sepsány v jazyce země, ve které je stroj používán. 

 Popis použití stroje. 

 Postup, který je nutno dodržet v případě havárie nebo poruchy. 

 Maximální délku šířku a tloušťku obráběného materiálu. 

 Varování týkající se zbytkových rizik.(vymrštění odřezku) 

 Instrukce pro seřízení stroje. 

 Instrukce pro bezpečné použití. 

 Instrukce týkající se maximálních otáček. (ideálních otáček, minimálních otáček) 

 Instrukce pro minimalizaci hluku. 

 Instrukce pro bezpečné upnutí. 

 Instrukce a ověřování a kontrolování zařízení. 

 Instrukce pro odsávání prachu. 

 Informace týkající se emisí hluku. 

 Informaci pro instalaci stroje a jeho bezpečnostních součástí. 

 Informace o tom jak provádět údržbu stroje. 

 Informace o bezpečném čištění. 

 ES prohlášení o shodě. 

Musíme brát v úvahu úroveň a obecného vzdělání obsluhy. 
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7.2 Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků  
 Systém poskytování OOPP v ŽDB GROUP a.s. je uveden v katalogu OOPP. 

Na základě Zákoníku práce a nařízení vlády č. 495/2001 Sb., jsou stanovena pravidla a zásady 

pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících, 

dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů.   

 Zaměstnavatel poskytuje OOPP tehdy, nelze-li rizika práce vyloučit nebo dostatečně 

omezit technickými prostředky kolektivní ochrany, metodami nebo jinými opatřeními.  

OOPP poskytuje zaměstnavatel bezplatně, poskytování OOPP nesmí zaměstnavatel 

nahrazovat finančním plněním. O přidělených OOPP se vede průkazná evidence. Zaměstnanci 

jsou s používáním OOPP seznámeni. Výdej OOPP se provádí na základě údajů uvedených v 

Katalogu OOPP. Tedy OOPP jsou přidělovány vždy podle práce – pracovních činností, které 

třeba jenom krátkodobě zaměstnanec vykonává a vznikající rizika nelze jinak odstranit či 

eliminovat. [3] 

8. Školení 
 

8.1 Druhy školení 
 

1. Vstupní (obecné) školení BOZP (povinné školení) 

 všichni zaměstnanci nově přijatí do pracovního poměru, 

 zaměstnanci pracující na základě dohod o pracích konaných mimo hlavní pracovní 

poměr, 

 osoby zaměstnané při sezónních brigádách, 

 součástí je vstupní školení BOZP na pracovním místě. 

 

2. Periodické (opakované) školení a přezkoušení znalostí z BOZP 

Absolvují povinně všichni zaměstnanci ve stanovených lhůtách podle pracovního zařazení 

minimálně takto: 

 dělníci 1x za rok, 

 vedoucí zaměstnanci, kteří přímo řídí zaměstnance, 1x za rok, 

 administrativní pracovníci 1x za 4 roky. 
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3. Mimořádná zvláštní a profesní školení BOZP 

 absolvují povinně zaměstnanci přeřazení na jiné pracoviště, 

 zaměstnanci pracující ve zvláštních či nebezpečných profesích, 

 zaměstnanci, kteří jsou povinni si doplňovat profesní odbornost, kvalifikační 

předpoklady a požadavky pro výkon práce dané právními předpisy, 

 absolvují povinně pracovníci po skončení pracovní neschopnosti z důvodu pracovního 

úrazu. 

 

8.1.1 Ad 1) Vstupní (obecné) školení BOZP 

  

Zákoník práce jako základní pracovněprávní předpis upravuje pracovněprávní vztahy, které 

nastanou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vznikem pracovního poměru. V Zákoníku 

práce je stanovena zaměstnavateli povinnost vyplývající z pracovního poměru, tj. při nástupu 

do práce seznámit zaměstnance s právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP. 

Vstupní (obecné) školení se koná zásadně v první den nástupu zaměstnance do zaměstnání a 

v pracovní době. 

 

Rámcový obsah vstupního (obecného) školení: 

 společenské aspekty BOZP, význam péče o BOZP, prevence před pracovními úrazy 

 povinnosti vyplývající z pracovního poměru a základní povinnosti zaměstnanců 

 základní ustanovení BOZP 

 povinnost zaměstnavatele vybavovat zaměstnance OOPP 

 zakázané práce, pracovní režim 

 vliv pracovního prostředí a udržování pořádku na pracovišti na BOZP 

 zákaz vykonávání prací bez oprávnění či pověření (svařování, opravy el. zařízení) 

 zákaz požívání alkoholických nápojů na pracovišti a v pracovní době, povinnost 

podrobit se vyšetření (zkoušce) ke zjištění alkoholu 

 povinnost dodržovat pracovní postupy 

 povinnost postupovat při obsluze strojů a zařízení dle návodu výrobce a směrnic 

zaměstnavatele 

 postup a první pomoc při pracovním úraze 
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Osnova vstupního (obecného) školení 

 

Informace o organizaci  

Charakteristika základních, pracovních a výrobních činností uvedených v pracovním řádu, 

seznámení s hlavními technologiemi, souborem pracovních strojů a mechanizačních 

prostředků. 

 

Základní právní předpisy vztahující se ke školení BOZP 

Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce v platném znění.  

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

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

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, v platném znění. 

Zákon č. 20/1966 Sb., O péči o zdraví lidu v platném znění. 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 

v platném znění. 

Zákon č. 251/2005 Sb. O inspekci práce v platném znění. 

 

Zdravotní způsobilost 

Zákoník práce § 103, odst. 1, písm. a), § 32 

Povinnost zaměstnance podrobit se předepsaným preventivním lékařským prohlídkám 

v rámci péče organizace o zdraví zaměstnanců. 

 

Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a zásady pro poskytování 

mycích, čistících a hygienických prostředků 

Zákoník práce § 104, odst. 1 – 5. 

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. v platném znění, které stanovuje rozsah a bližší podmínky 

poskytování OOPP, mycích a čistících a desinfekčních prostředků.  

 

Evidence a registrace pracovních úrazů 

Zákoník práce, § 105, Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech 

z povolání. 

Nařízení vlády č. 494/2001 Sb. o evidenci a registraci pracovních úrazů a hlášení provozních 

nehod (havárií) a porub technických zařízení. 
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Obsluha elektrických zařízení osobami bez elektrické kvalifikace 

Vyhláška ČÚBP č. 50/1978 Sb., O odborné způsobilosti v elektrotechnice v platném znění 

První pomoc při úrazech elektrickým proudem a jiných poraněních, postup při poskytování 

první pomoci, prostředky první pomoci zajišťované zaměstnavatelem. 

 

8.1.2  Vstupní školení BOZP na pracovním místě 

Vstupní školení BOZP na pracovišti, na které byli zaměstnavatelem zařazeni, absolvují 

zaměstnanci bezprostředně po vstupním (obecném) školení BOZP a to 1. den zařazení na 

pracoviště. 

Zařazení nového zaměstnance na pracovišti do pracovního procesu provede jeho přímý 

nadřízený. 

Součástí zařazení je vstupní školení BOZP na pracovním místě. Školení musí být konkrétní, 

musí poskytovat všechny důležité poznatky, rizika a informace umožňující zaměstnanci 

bezpečný výkon práce. 

 

 

Obsah vstupního školení BOZP na pracovním místě 

 

 přidělení pracovního místa zaměstnanci, určení druhu a způsobu práce 

 poučení o pracovních postupech a bezpečnostních předpisech a pokynech, které musí 

zaměstnanec dodržovat 

 seznámení s prostředím, ve kterém bude zaměstnanec pracovat, seznámení 

s pracovními stroji, zařízeními, nástroji a pomůckami, které zaměstnanec při své 

pracovní činnosti využívá 

 seznámení zaměstnance s možnými riziky, které zaměstnavatel vyhledal, analyzoval, a 

která mohou zaměstnance ohrozit při výkonu pracovní činnosti 

 seznámení zaměstnance s opatřeními k omezení a minimalizování těchto rizik, při 

kterých je třeba používat OOPP, seznámení s funkcí a použitím těchto OOPP, 

vysvětlení povinnosti zaměstnance čistit a udržovat tyto OOPP 

 udržování pořádku na pracovišti, svěřeném stroji či zařízení 

 poučení zaměstnance o správném a vhodném oblečení při pracovních činnostech 
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 poučení o povinnosti zaměstnance hlásit zaměstnavateli každou poruchu či událost, 

která by mohla ohrozit jeho život a zdraví nebo život a zdraví ostatních zaměstnanců 

 nezdržovat se na pracovištích, která mu nebyla přidělena 

 zákaz nošení, konzumování alkoholických nápojů na pracoviště a celého areálu 

zaměstnavatele 

 hlásit zaměstnavateli každou náhlou nevolnost nebo zhoršení svého zdravotního stavu 

 poučení zaměstnance o tom, kde jsou umístěny hlavní vypínače el. proudu, vody, 

plynu, kdo má na starosti lékárnu první pomoci, kde jsou případné únikové cesty a 

východy z jeho pracoviště 

 

8.1.3 Ad 2) Periodické (opakované) školení a přezkoušení zaměstnanců ze znalostí 

BOZP 

 

Periodické školení a přezkoušení zaměstnanců společnosti vychází ze znění § 103, odst. 2, 

písm. a), b), c), odst. 3, Zákoníku práce a zajišťuje zaměstnancům určitý přehled a stupeň 

znalosti o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

které doplňují jejich kvalifikační předpoklady a požadavky pro bezpečný výkon práce. 

 

        Periodické školení a přezkoušení zaměstnanců je povinné pro všechny zaměstnance a je     

        konáno v těchto termínech: 

 

o dělníci a THP, kteří přímo řídí dělníky (zaměstnance) min. 1x za rok 

o administrativní pracovníci     min. 1x za 4 roky 

 

    

 

Obsah (osnova) periodického školení a přezkoušení BOZP  

Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce v platném znění. 

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

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

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, v platném znění. 

Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., o evidenci a registraci pracovních úrazů a hlášení provozních 

nehod (havárií) a porub technických zařízení, platném znění. 
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Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., které stanovuje rozsah a bližší podmínky poskytování OOPP, 

mycích a čistících a desinfekčních prostředků, v platném znění. 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, v platném znění. 

Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, v platném znění. 

ČSN 33 13 10 Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení určená k užívání osobami bez 

elektrotechnické kvalifikace. 

ČSN 33 15 00 Revize elektrických zařízení. 

ČSN 33 16 00 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání. 

ČSN 33 16 10 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během jejich používání. 

ČSN 34 03 50 Předpisy pro pohyblivé přívody a pro šňůrová vedení. 

ČSN 34 31 00 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních. 

ČSN 34 31 08 Bezpečnostní předpisy o zacházení s elektrickým zařízením pracovníky 

seznámenými. 

Vyhláška č. 48/1982 Sb., Českého úřadu bezpečnosti práce kterou se stanoví základní 

požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v platném znění. 

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

prostředí, v platném znění. 

Pokyny, návody k obsluze strojů a zařízení 

Pracovní a technologické postupy, vnitropodnikové směrnice 

 

8.1.4 Ad 3) Mimořádná zvláštní a profesní školení BOZP 

 

Osnova školení o zacházení s elektrickým zařízením osobami bez elektrotechnické 

kvalifikace 

Dle vyhl. ČÚBP č. 50/1978 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ČSN 34 3108: 

je zaměstnanec seznámený a poučený při obsluze a používání elektrických strojů a zařízení – 

osoba bez elektrotechnické kvalifikace. 
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Všeobecná ustanovení 

Osoby bez elektrotechnické kvalifikace nesmějí pracovat na nekrytých živých částech 

elektrického zařízení, ani se jich dotýkat přímo nebo jakýmkoli předmětem, pokud napětí pro 

daný prostor není vyšší než 65 V: 

 

Osoby bez elektrotechnické kvalifikace mohou samy obsluhovat elektrická zařízení, která 

jsou provedena tak, že při jejich obsluze nemohou přijít do styku s nekrytými živými částmi 

el. zařízení pod napětím s výjimkou napětí bezpečného. Tyto osoby mohou zapínat a vypínat 

jednoduchá elektrická zařízení, za vypnutého stavu mohou tyto přemísťovat a prodlužovat 

pohyblivé přívody spojovacími kabely opatřenými příslušnými spojovacími částmi, 

vyměňovat přetavené vložky závitových a přístrojových pojistek jen za nové vložky stejné 

hodnoty (nesmějí přetavené vložky opravovat), vyměňovat žárovky, udržovat elektrické 

spotřebiče dle návodu výrobce apod. Mohou vykonávat čištění, mazání, běžné prohlídky bez 

rozebrání pomocí nástrojů, ale vždy jen při vypnutém proudu.  

Zasahování do elektrických zařízení může způsobit úraz elektrickým proudem, požár, výbuch, 

a proto je ZAKÁZÁNO: Před přemísťováním nebo popojížděním pracovních strojů nebo 

spotřebičů připojených na elektrickou síť pohyblivým přívodem – zástrčkou se musí provést 

bezpečné odpojení od sítě vytažením zástrčky ze zásuvky. 
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9. Závěr 
 Cílem mé bakalářské práce bylo analyzovat rizika, která mohou vzniknout 

v pracovním prostředí výrobní haly – stolárna. Pro splnění zadaného cíle jsem provedl 

analýzu rizik pomocí bodové metody, kde jsem řešil rizika mechanická, úrazem elektrickým 

proudem, poškození zdraví teplem nebo chladem, hlukem, vibracemi, nebezpečnými látkami 

nebo zářením, ergonomická a rizika vzniku havárie. 

 Hlavní zjištěná rizika vyplývají ze samotného charakteru dřevoobráběcích strojů a to 

z jeho rychle rotujících částí a následného pořezáni nebo vystřelení části řezaného materiálů.  

Na tomto pracovišti se nevyskytují nebezpečné chemické látky a stroje podléhají kontrole 

v rámci elektro-údržby, která zabraňuje vzniku úrazu elektrickým proudem. 

Dalším problémem je nedoložená výrobní a provozní dokumentace, při jejím získávání je 

možné oslovit výrobce, ale u strojů s mnohem starším datem výroby by to mohl být problém. 

Stroje při obrábění dřevěného materiálu produkují značný hluk, proti poškození sluchových 

orgánů se bráníme použitím chráničů sluchu, které zaměstnanci používají celou pracovní 

směnu vyjma klidové přestávky a oběda.  

 Vedení dbá na dodržování používání osobních ochranných pracovních prostředků a 

nebude upřednostňovat nízkou cenu na úkor kvality. Důležitým faktorem ovlivňujícím 

pravděpodobnost úrazu je i úroveň školení. 

 Pokud bude vedení i zaměstnanci dodržovat výše uvedené zásady, přispějí k dobré 

pracovní morálce i vztahům mezi zaměstnanci a pravděpodobnost úrazu minimalizujeme na 

přijatelnou úroveň.  
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