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ANOTACE 

MIČÍK, M. Návrh systému řízení rizik při provozu kovoobráběcích strojů v organizaci Hutní 

montáže a.s. Ostrava: VŠB-TU, 2012. Bakalářská práce, vedoucí: Ing. Miluše Váchová, Ph.D. 

  

Hlavním cílem bakalářské práce je návrh systému řízení rizik při provozu 

kovoobráběcích strojů pro organizaci Hutní montáže a.s. Práce se bude skládat ze dvou částí. 

V první částí práce, se budu snažit vysvětlit základní pojmy související s tématem, včetně 

právních předpisů, které s danou problematikou souvisí. Další kapitolou teoretické části bude 

rozbor pracovní úrazovosti. Posledním krokem teoretické části bude seznámit čtenáře 

s kovoobráběcími stroji, které se v organizaci nachází a k jakým účelům jsou používány. 

V druhé části bakalářské práce se zaměřím na identifikaci a vyhodnocení rizik při provozu 

kovoobráběcích strojů a návrh systému řízení rizik. 

  

Klíčová slova: analýza rizik, úrazovost, řízení rizik, identifikace rizik, hodnocení rizik. 

 

ANNOTATION 

MIČÍK, M. Systém desing draft risk management system for operation of metal forming 

machinery in the company Hutni montaže a.s. Ostrava: VŠB-TU, 2012. Bachelor thesis, 

Master: Miluše Váchová. 

 

The main aim of the Bachelor thesis is the system desing draft risk management 

system for operation of metal forming machinery in the company Hutni montaže a.s.There are 

two parts of the thesis.I am going to explain basic concepts incidental to the topic in the first 

part, including legal instructions. The next part of the Theoretical part is analysis of 

workaccidents. The last part of the Theoretical part is to inform about metalworking 

equipment, which is found in Hutní montáže and how it is used. In the second part I am going 

to focus on risk identification and risk assesment in operation of metalworking equipment and 

the design of system of risk management. 

   

Keywords: risk analysis, risk management, accidents, risk identification, risk assesment. 
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1 Úvod 

Z historie vývoje techniky je známé, že souběžně s rozvojem industrializace se 

rozvíjela také oblast bezpečnosti strojů a bezpečnost při práci. Nejčastěji se to týkalo 

především oblasti hutnického, chemického, báňského a energetického průmyslu, ve kterých 

docházelo k nejrozsáhlejším škodám v případě poruch technických zařízení, případně selhání 

obsluhy. [11] 

Při provozu strojů a technických zařízení dochází k incidentům z důvodů selhání 

techniky nebo i obsluhy. Ke snížení nežádoucích jevů je nutno permanentně přijímat 

adekvátní opatření. Současná doba se vyznačuje zaváděním nových technologických celků, 

nových způsobů práce i nových technologií výroby. Konstrukce strojů se vyznačují vysokou 

komplexností a jsou neustále složitější.  

Na obsluhu jsou kladeny stále vyšší nároky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci. I ze strany zaměstnavatele a provozovatele strojů a zařízení jsou kladeny vysoké nároky 

na prevenci rizik, jejich identifikaci, analýzu a vyhodnocení. 
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2 Rešerše 

SINAY, Juraj. Rizika technických zariadení - manažérstvo rizika. Technická univerzita 

Košice: OTA, 1997. 212 s. ISBN 80-967783-0-7. 

Cílem knihy je poskytnutí důležitých informací v oblasti bezpečností práce. Autor 

knihy zachycuje základní pojmy související s činností systému řízení rizik. V knize jsou také 

uvedeny metody sloužící k posuzování rizika. 

  

LITWORA, Rudolf a kolektiv. Soubor hlavních zdrojů pracovních rizik při kovoobrábění. 

Rožnov pod Radhoštěm: RoVS - Rožnovský vzdělávací servis, 2000. 42 s. 

Autor v knize popisuje přehledným způsobem nebezpečí a z něj vyplývající rizika, 

které mohou vzniknout při provozu kovoobráběcích strojů. 

 

ŠTIKAR, J., HOSKOVEC, J., ŠMOLÍKOVÁ, J. Analýza lidských chyb vedoucích 

k nehodám. Praha: FSV UK, 2006. Psychologická řada. ISBN 1801 – 5999. 

Kniha se zabývá psychologickými aspekty příčin nehod. Cílem je zaměření na nehody 

vzniklé v důsledku lidské chyby. V knize se také píše, že by se různé typy chyb měly 

odlišovat. Každá chyba má svůj význam a ne vždy vznikne při porušení pravidel. 

 

BRYCHTA, Josef a kolektiv. Nové směry v progresivním obrábění. Ostrava: 

VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. 251 s. ISBN 978-80-248-1505-3. 

V knize jsou uvedeny základní pojmy související s třískovým obráběním 

kovoobráběcích strojů. Autor v knize popisuje jednotlivá kovoobráběcí stroje, jejích dělení 

a účel jejích použití v praxi. 

 

MALÝ, Stanislav a kolektiv. Prevence pracovních rizik: Díl 1. Praha: VÚBP, 2009. 118 s. 

ISBN 978-80-86973-76-0. 

Autor knihy v knize popisuje návod dodržování bezpečnostních zásad při obsluze 

vybraných kovoobráběcích strojů. Čtenáři jsou poskytnuté informace v oblasti ochrany a 

bezpečnosti zdraví při práci. 
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3 Pojmy a definice 

Nebezpečí je vlastnost objektu způsobit neočekávaný negativní jev – latentní vlastnost 

objektu. Jako objekty je třeba zahrnout veškerá technická zařízení, látky, materiály, organizaci 

práce a jiné činnosti, které mohou ohrozit zdraví, životy lidí, způsobit materiálové škody 

anebo poškodit životní prostředí. [10] 

Ohrožení je stav, ve kterém může být aktivováno nebezpečí – aktivní vlastnost 

objektu. [10] 

Riziko je pravděpodobnost vzniku události s nežádoucím následkem. [5] 

Bezpečnost je soubor opatření k ochraně a rozvoji společnosti, tj. k ochraně a rozvoji 

chráněných zájmu. [5] 

Hodnocení rizika je komplexní proces určení velikosti rizika na základě analýzy 

možných následků předpokládané mimořádné události a pravděpodobnosti jejího vzniku. 

Cílem hodnocení rizika je optimalizace rizika. [5] 

Identifikace rizika je proces zjišťování zdrojů nebezpečí, jejich velikostí, charakteru 

a umístění. [5] 

Řízení rizik je kultura, procesy a struktury zaměřené na realizaci příležitostí při 

zvládnutí negativních dopadů. Účelem není odstranění, ale využití znalostí o nich 

a minimalizovat jejich negativní dopady.[10] 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (dále jen „BOZP“)je soubor opatření 

(technických, organizačních, výchovných), která při správné aplikaci nebo realizaci vytvoří 

podmínky k tomu, aby se pravděpodobnost ohrožení nebo poškození lidského zdraví snížila 

na minimum.[5] 

Osobní ochranné prostředky je každé zařízení nebo prostředek určený k nošení nebo 

držení jednotlivce pro ochranu před jedním nebo více zdravotními a bezpečnostními riziky. 

Osobní ochranné pracovní prostředky (dále jen „00PP“) jsou ochranné prostředky, 

které musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při 

výkonu práce. [5] 

4 Právní předpisy 

Zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zákoník práce upravuje 

pracovně právní vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Povinnost každého 

zaměstnavatele je zajistit BOZP. [13] 
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Zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V zákoně se upravují další 

požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnostech nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy. Zákon navazuje 

na zákoník práce. [14] 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., Nařízením jsou stanoveny bližší požadavky 

na bezpečný provoz a používáni strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. [9] 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., Tento prováděcí předpis zákoníku práce zapracovává 

do českého právního řádu příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje podrobnější 

požadavky na zajištění BOZP a v pracovním prostředí. Příloha zákona specifikuje požadavky 

na mechanickou odolnost staveb, střechy, příčky, stropy, podlahy, pracoviště, kde 

se vyskytuje prach, poskytování právní pomoci a další. [7] 

Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., nám definuje co to je 

strojní zařízení a píše se v něm, že strojní zařízení je soubor prvků, který je poháněn 

(mimo lidskou či zvířecí sílu) sestaveny z navzájem spojených více částí, kdy alespoň jedna 

je pohyblivá. Detailní přehled výjimek je k možnému nahlédnutí v paragrafu 1. [8] 

 

5 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Každý zaměstnavatel a zaměstnanec má své povinnosti v oblasti BOZP. Výčet těchto 

povinnosti je uveden v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

5.1 Povinnosti zaměstnavatele 

 Zaměstnavatel je povinen nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce 

a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti, 

 zajistit, aby práce v případech stanovených zvláštním právním předpisem vykonávali 

pouze zaměstnanci, kteří mají platný zdravotní průkaz, kteří se podrobili zvláštnímu 

očkování nebo mají doklad o odolnosti vůči nákaze, 

 sdělit zaměstnanci kategorii, do které byla jeho práce zařazena, 

 zabezpečit pro pracovníky, kteří jsou zaměstnání pod jiným zaměstnavatelem 

informace a pokyny nutné k BOZP a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání 

požáru, poskytnutí první pomoci a evakuaci fyzických osob v případech mimořádné 

události, 

 zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci, 



5 
 

 zajistit, aby práce v případech stanovených zvláštním právním předpisem vykonávali 

pouze zaměstnanci, kteří mají platný zdravotní průkaz, kteří se podrobili zvláštnímu 

očkování nebo mají doklad o odolnosti vůči nákaze, 

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

se zajišťováním BOZP a další důležité povinnosti. [13] 

  

5.2 Školení zaměstnanců 

Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních 

předpisech k zajištění BOZP, 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. Školení podle věty první zaměstnavatel zajistí při nástupu 

zaměstnance do práce a dále: 

1) při změně 

a) pracovního zařazení, 

b) druhu práce, 

2) při zavedení nové technologie nebo změny výrobních a pracovních prostředků nebo 

změny technologických anebo pracovních postupů, 

3) v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na BOZP. [13] 

 

Zaměstnavatel určuje obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech 

k zajištění BOZP, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace 

o provedeném školení. [13] 

  

5.3 Osobní ochranné pracovní prostředky 

Nařízením vlády č. 495/2001 Sb., kterým jsou stanoven rozsah a bližší podmínky 

poskytování OOPP mycích a čisticích a desinfekčních prostředků. 

Není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany 

nebo opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen poskytnout 

zaměstnancům OOPP. OOPP jsou ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance před 

riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat 

požadavky stanovené zvláštním právním předpisem. V prostředí, v němž oděv nebo obuv 
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podléhá při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění nebo plní ochrannou funkci, 

poskytuje zaměstnavatel jako OOPP též pracovní oděv nebo obuv. Zaměstnavatel je povinen 

udržovat OOPP v použivatelném stavu a kontrolovat jejich používání. 

 

5.4 Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání 

Zaměstnavatel má v případě vzniku pracovního úrazu postupovat podle Nařízení vlády 

č. 201/2010 Sb. ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu 

o úrazu. 

Zaměstnavatel, u kterého došlo k pracovnímu úrazu, je povinen objasnit příčiny 

a okolnosti vzniku tohoto úrazu za účasti zaměstnance. Objasnění příčiny a okolnosti vzniku 

tohoto úrazu za účasti zaměstnance jde jen tehdy, když to dovoluje zdravotní stav 

zaměstnance. Možné vysvětlení příčin a okolnosti může objasnit i svědek za účasti odborové 

organizace nebo zástupce pro oblast BOZP. V případě úrazu zaměstnance jiného 

zaměstnavatele, uvědomíme zaměstnavatele úrazem postiženého zaměstnance a umožníme 

mu účast na objasnění příčin a okolnosti vzniku pracovního úrazu. Zaměstnavatele 

pracovníka, u kterého došlo k úrazu, seznámíme s výsledkem tohoto objasnění. Zaměstnavatel 

má povinnost všechny úrazy psát do knihy úrazů. Do knihy úrazu se vedou i úrazy, které 

u zaměstnanců nezpůsobila pracovní neschopnost nebo nebyla způsobena pracovní 

neschopnost nepřesahující 3 kalendářní dny. Zaměstnavatel je povinen vést všechny 

dokumentaci o všech pracovních úrazech včetně úmrtí zaměstnance. Zaměstnavatel je 

povinen ohlásit pracovní úraz a záznam o úraze stanoveným orgánům a institucím. Důležitou 

povinnosti zaměstnavatele je přijímat opatření proti opakování pracovních úrazů. 

 

5.5 Práva a povinnosti zaměstnance 

Zaměstnanec má právo na zajištění bezpečnosti BOZP. Mezi jeho další práva je 

informovanost o rizicích jeho práce a informace o opatřeních na ochranu před těmito riziky. 

Informace musí být pro zaměstnance srozumitelné. Právo zaměstnance je možné odmítnutí 

práce, která ohrožuje život nebo zdraví zaměstnance nebo životy a zdraví jiných fyzických 

osob. Jednaní zaměstnance, nelze posuzovat jako nesplnění pracovní povinnosti. Zaměstnanec 

má právo a povinnosti podílet se na vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního 

prostředí a to zejména uplatňování stanoveným a zaměstnavatelem přijatých opatření a svou 

účastí na řešení BOZP. [13] 
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Každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, 

o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho 

jednání, případně opomenutí při práci. [13] 

Povinnosti, které musí zaměstnanec splňovat, jsou uvedeny v následujících bodech. 

1. Zaměstnanec se musí účastnit školení, které zajišťuje zaměstnavatel a obsah školení je 

zaměřen na BOZP. 

2. Zaměstnavatel se musí podrobit preventivním prohlídkám, vyšetřením stanoveným 

zvláštním právním předpisem 

3. Dodržování právních a ostatních předpisů a pokynů zaměstnavatele k zajištění BOZP, 

s nimiž byl řádně seznámen a řídit se zásadami bezpečného chování na pracovišti 

a informacemi zaměstnavatele. 

4. Dodržovat při práci stanovené pracovní prostředky, dopravní prostředky, OOPP, 

ochranná zařízení a svévolně je neměnit a nevyzařovat z provozu. 

5. Zákaz používání alkoholických nápojů na pracovišti a jiných návykových látek na 

pracovišti zaměstnavatele, v pracovní době i mimo tato pracoviště. Dále nevstupovat 

pod vlivem těchto látek na pracoviště zaměstnavatele a nekouřit na pracovištích 

a v jiných prostorách, kde jsou účinky kouře taky vystavení nekuřáci. Zákaz používání 

alkoholu se nevztahuje na zaměstnance, kteří pracují v nepříznivých 

mikroklimatických podmínkách, pokud používají pivo se sníženým obsahem alkoholu. 

6. Oznamovat zaměstnavateli závady na pracovištích, které by mohly vést k ohrožení 

BOZP a další. [13] 

6 Pracovní úrazovost při obsluze kovoobráběcích strojů 

Pracovní úrazovost je jedním z ukazatelů péče o BOZP v organizaci. Její snižování je 

hlavním úkolem a jedním z cílů v systému řízení BOZP. V poslední době je kladen velký 

důraz na úrazovost způsobenou selháním lidského činitele. Důsledné vyšetřování příčin 

pracovních úrazů vede k adekvátním preventivním opatřením. 

 

6.1 Pracovní úrazovost kovoobráběcích strojů v ČR 

Ze studie Výzkumného ústavu bezpečnosti práce vyplývá, že jedna z příčin pracovních 

úrazu je nesprávné a nebezpečné jednání obsluhy. Mezi další příčiny úrazovosti lze zařadit 

nebezpečné pracovní podmínky organizačního charakteru a provozování strojů a technických 
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zařízení bez předepsaných ochranných zařízení. Poslední příčinou je nerespektování 

používání OOPP. Ze statistiky vyplývá, že kovoobráběcí stroje (dále jen „KS“) tvoří 7,3% 

úrazů s pracovní neschopností nad tři dny. Při práci na KS jsou nejčastěji poškozeny části 

lidského těla. Přesněji řečeno horní a dolní končetiny. Nejčastějším poraněním jsou otevřené 

řezné rány. [6] 

 

Graf 1: Podíl počtu pracovních úrazů v ČR s pracovní neschopnosti delší než tři 

kalendářní dny ve skupinách zdrojů úrazů v roce 2010 [%] 

 

6.2 Pracovní úrazovost kovoobráběcích strojů v ČR s pracovní neschopností 

nad 3 dny 

Největší úrazovost vybraných KS s pracovní neschopnosti delší než tři dny zastupují 

brusky. Úrazy vznikající při práci s bruskami je široký výběr. Nejčastěji se jedná o úrazy 

způsobeny odletem častí vzniklých při broušení nebo řezaní brusným kotoučem, kde dochází 

k zasažení očí nebo obličej. Druhý nejčastější případ je pořezání řezným nebo brusným 

kotoučem při broušení a řezání. U soustruhu se nejčastěji jedná o úrazy vzniklé pořezáním, 

pohmožděním rukou při výměně obrobku nebo zachycení rukou, v důsledku volně vlajícího 

konce pracovního oděvu, neupnutých rukávů, vlasů obsluhy a další. Mezi příčiny úrazů při 

práci s vrtačkami lze zařadit úrazy způsobeny třískami z vrtání. Třísky mohou způsobit 

obsluze zranění a popálení očí či obličeje. Také může dojít k pořezání rukou vlivem ostří 
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vrtáku a třísek. Při práci s pilami na kovy dochází k úrazům vzniklým nesprávným 

podepřením a uchycením řezaného materiálu, zakopnutím o vyčnívající řezaný materiál. 

Vlivem nečistot na pracovišti může dojít i k uklouznutí obsluhy a pádu obsluhy v důsledku 

rozlité řezné kapaliny. Hoblovky a frézy zastávají shodnou procentuální úrazovost. Úrazovost 

související s prací na hoblovkách a frézách je velkou vzácností. Při frézování může dojít 

nejčastěji k řezným poraněním obsluhy. Úrazy jsou podobné úrazům při pracích na 

soustruzích. Jedná se o poranění horních končetin, dolních končetin, ale také tržné rány, 

zhmožděniny způsobené vyraženým obrobkem, rozlet třísek a ohrožení pracovníků 

odletujícími částicemi. [6] 

 

Graf 2: Úrazovost KS v ČR s pracovní neschopností delší než tři kalendářní dny v roce 

2010 [%] 

6.3 Pracovní úrazovost v organizaci Hutní montáže a.s. 

V organizaci Hutní montáže a.s. (dále jen „HM“)zaujímají největší pracovní úrazovost 

elektrické ručně přenosné brusky. V případě práce s elektrickými ručně přenosnými bruskami 

dochází ke 2 - 3 úrazům za rok. Úrazy jsou nejčastějšího charakteru popálení pokožky 

způsobené odletujícími třískami nebo řezné rány, které mohou vzniknout při broušení nebo 

řezání jak brusným, tak řezným kotoučem. Úrazy související s prací na soustruzích a pilách na 

kovy zaujímají 1 - 2 úrazy za rok. Při práci se soustruhy dochází k úrazům charakteru 

pohmožděním, souvisejícím s manipulací obrobku při jeho upínání nebo výměně a úrazům 

souvisejícím s pořezáním nebo takové případy, kdy byla obsluha při obrábění zasažena 
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odstřelenou šponou z obrobku. V případě práce s pilami na kovy jsou nejčastějším zraněním 

zhmožděniny, které vznikají vlivem nespolehlivě podepřeného materiálů při řezání. Ojediněle 

se stal úraz vlivem nahromaděných odřezků, které zůstaly na pracovišti, a obsluha o ně 

zakopla. Ostatní KS v organizaci mají 0 - 1 úraz za rok. Úrazy na těchto strojích jsou spíše 

ojedinělou záležitostí. V organizaci HM nebyl zaznamenán dosud žádný smrtelný úraz, který 

by se týkal práce s KS. Úrazy způsobené KS v organizaci vždy způsobily pracovní 

neschopnost delší než tři pracovní dny. Příčiny úrazů v organizaci byly způsobeny 

nebezpečným a nesprávným jednáním obsluhy. 

 

Graf 3: Úrazovost v organizaci HM s pracovní neschopnosti nad tři pracovní dny 

  

7 Společné požadavky pro bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci s kovoobráběcími stroji 

Při práci na KS je důležité dodržovat základní zásady bezpečnosti práce. Porušováním 

těchto zásad dochází k ohrožení zdraví a života zaměstnanců. KS smí obsluhovat pouze osoby 

s odbornou kvalifikační a zdravotní způsobilostí. 

 

7.1 Povinnosti obsluhy 

Obsluha strojů musí mít při obsluze pracovní oděv, který chrání před zachycením 

rotujících částí, dále před odletujícími třískami a řeznou kapalinou. Charakteristika 
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pracovního oděvu je, že nesmí obsahovat vlající části. Manžety rukávů a nohavice musí těsně 

přiléhat. Pokud má obsluha dlouhé vlasy, tak je nutností, aby její hlava byla opatřena 

pokrývkou. Prstýnky a řetízky jsou u obsluhy zakázány. Funkce pracovního oděvu je chránit 

pracovníka před možným vystřelením třísky z obrobku. U strojů nemající ochranné kryty 

proti třískám je povinností pracovníka používání ochranných brýlí. Odstraňování třísek lze 

například pomocí stlačeného vzduchu. Odstraňovat třísky lze pouze za klidu stroje, tlak musí 

být seřízen na požadovanou hodnotu a vzduchová pistole musí být vybavena ochranným 

krytem. [5] 

 

7.2 Zásady obsluhy při práci s kovoobráběcími stroji 

Mezi první krok před započetím práce je kontrola stroje. Obsluha se při kontrole 

zaměřuje na stav mazadel a olejů. Obsluha musí zkontrolovat upínací zařízení, zabezpečovací 

zařízení, zvedací zařízení a ovládací prvky stroje. Stroje se používají jen pro takové účely, pro 

které byly výrobcem určeny. Při výpadku elektrické energie vypneme hlavní spínač z důvodu 

náhlého nahození elektrické energie, která by mohlo ohrozit BOZP. Používání rukavic při 

vlastní obsluze stroje je zakázáno. Rukavice lze použít v případě manipulace s obrobkem. 

Přeměřování obrobku se provádí v případě, že je stroj vypnutý. [5] 

 

8 Druhy kovoobráběcích strojů v organizaci Hutní montáže a.s. 

V organizaci HM nalezneme tyto druhy KS. Především se jedná o druhy strojů, jako 

jsou vrtačky, soustruhy, frézy, pily na kovy, hoblovky, ruční elektrické brusky, ruční 

elektrické vrtačky a ruční nářadí. Účelem stroje je obrábění kovu. KS v organizaci má své 

uplatnění pro účely montážních prací nebo při pracích na ocelových konstrukcích. 

Obrábění se provádí ručně nebo strojně. Ruční obrábění provádí člověk, který k práci 

využívá ručního nářadí. Do ručního nářadí řadíme pilky, pilníky, kladiva aj., ale patří sem 

také ruční elektrické brusky, šroubováky a vrtačky. Ruční obrábění se v současné době 

nevyužívá tak často jako strojní. Hlavní příčinou je produktivita, která je u ručního obrábění 

nižší.  

Důležitou částí strojního obrábění je energie. Energie dodávaná do stroje je ve formě 

elektrické energie. Transformuje se na energii mechanickou, využívanou pro realizaci 

obráběcího procesu.[2] 
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8.1 Vrtačky 

Účelem vrtaček je vyvrtávání děr do kovových konstrukcí. Vrtačky v organizaci HM 

také slouží pro zvětšování děr, které jsou předvrtány. Nástrojem vrtání je vrták, který 

vykonává rotační pohyb. Poloha vrtáku je nejčastěji kolmá k ploše, která se obrábí. Průměr 

vrtáku se používá 18 – 24 mm. Vrtačky jsou v organizaci HM využívány při montáži a výrobě 

ocelových konstrukcí. Vrtačky se nacházejí na stabilním pracovišti ve Sviadnově (dále jen 

„SPS“). 

V organizaci HM se nacházejí stolové a sloupové vrtačky. O stolních vrtačkách lze 

říci, že svou konstrukcí se jedná o vrtačky nejjednodušší. Posuv vřetene po sloupu se provádí 

ruční manipulací. Velikost k ploše pracovního stolu můžeme snadno nastavit. Vrtačka vrtá 

maximální otvory o průměru 20 mm. V případě sloupových vrtaček se vřeteno posouvá 

vertikálně po pracovním stole i po sloupu. Sloup a stůl tvoří základní konstrukční prvek typu 

vrtačky. Menší obrobky se upínají na stůl a větší na základní desku.[2] 

 

Obr. 1: Stolová vrtačka 

 

Obr. 2: Sloupová vrtačka 
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Při práci s vrtačkami je důležité dodržovat bezpečnostní opatření. Nedodržování těchto 

bezpečnostních opatření (dále jen „BO“)může způsobit vznik nebezpečí, související 

s vrtáním. BO jsou uvedeny níže. 

 Při práci se používají brýle nebo obličejové štíty. 

 Používání rukavic se smí využívat jen v případě manipulace s obrobkem. V případě, že je 

stroj v chodu, rukavice jsou zakázány. 

 Při vrtání vznikají třísky. Třísky odstraňujeme za pomocí smetáku nebo za pomocí 

vzduchových pistolí. Třísky se nesmí odstraňovat ručně. 

 Ručně se třísky smí odstraňovat jen za použití rukavic. 

 Při vrtání nesmíme brzdit hlavu vrtačky holýma rukama. 

 Volíme správný vrták pro práci a před namontováním do hlavy vrtačky ho zkontrolujeme, 

jestli není poškozený. 

 Materiál, který vrtáme, musí být uchycen do pevné polohy a nesmí docházet k jeho 

pootáčení aj. [5] 

 

8.2 Soustruhy 

Soustružnické stroje tvoří nejpočetnější skupinu obráběcích strojů. Soustruhy slouží 

pro soustružení. Obrábění se provádí na soustruzích s ručním nebo automatickým ovládáním. 

Soustruhy umožňují soustružit polotovary o hmotnosti několika mg až do několika tun. Práce 

na soustruzích spočívá v obrábění vnější a vnitřní válcové plochy, kulové a všeobecné rotační 

plochy. Další práce, které je možné provozovat na soustruzích, jsou vrtání, vroubkování, 

leštění aj. [2] 

V organizaci HM se můžeme setkat s hrotovými soustruhy. Jejich využití je pro 

výrobu hřídelových a přírubových součástí. Používají se pro kusovou a malosériovou výrobu. 

Jsou universální a lze na nich obrábět jakékoliv součásti. Jsou vhodné pro obrábění vnějších 

a vnitřních rotačních ploch. Soustruhy se v organizaci HM využívají při výrobě a pracích na 

ocelových konstrukcích. Soustruhy svislé se používají v kusové a malosériové výrobě 

středních a rotačních součástí. Jsou složeny z otočného stolu, stojanu a příčníků se suportem. 

Soustruhy se nacházejí na SPS. [2] 
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Obr. 3: Hrotový soustruh 

 

Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technického zařízení jsou 

stanoveny vyhláškou č. 48/1982 Sb., 

 

Práce na soustruzích sebou nese možný vznik nebezpečí. Abychom těmto rizikům 

předcházeli, musíme dodržovat opatření, která vedou k zajištění bezpečnosti. Jedná se 

o následující BO. 

 Při práci na soustruzích musíme používat ochranné kryty, které chrání obsluhu proti 

odletujícím třískám. 

 V případě, že stroj není vybaven ochranným krytem, tak obsluhu chráníme za pomoci 

ochranných brýlí nebo obličejovým štítem. 

 Zabraňujeme úniku řezné kapaliny na podlahu. 

 Třísky, které zůstanou při obrábění na stroji nebo v jeho okolí, uklízíme za pomocí 

smetáků nebo vzduchové pistole. 

 Obsluha musí být správně ustrojena a na těle nesmí mít volně vlající částice oděvu. 

 Měření a výměna obrobku se provádí jen v případě, že stroj je v klidu. 

 K ochraně se používají ochranné odklopné kryty rotačního tvaru. 

 Ruční ovládací páka musí být opatřena mechanickým blokováním. 

 Včasné odklízení odpadů a tímto udržovat pracoviště v čistotě. 

 Rukavice smí obsluha používat v případě, kdy je stroj v klidu a při přeměřování obrobku 

aj. [5] 
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8.3 Hoblovky 

Hoblovky se v organizaci HM používají při obrábění rovinných a tvarových ploch. Při 

hoblování vznikají dva pohyby. Jedná se o pohyb přímočarý vratný. Je to pohyb hlavní. 

Druhý pohyb je přerušovaný posuv, který vykonává nástroj. Úběr při obrábění je malý, proto 

je metoda hoblování odsunutá do pozadí. Hoblovky jsou složeny ze základních částí a to je 

část lože, na které je pracovní stůl. Dále jsou hoblovky tvořeny stojany, příčníky a supporty. 

Pohon stolu je mechanický nebo hydraulický. Druhy hoblovek máme stolové jedno stojanové 

nebo stolové dvoj stojanové. Jsou umístěny na montážní základně v Prunéřově a v TŽ Třinec. 

[2] 

  

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

požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technického zařízení jsou stanoveny základní 

požadavky na hoblovky. 

 Hoblovky musí být opatřeny pojistným zařízením, které při selhání vratného ústrojí 

koncových spínačů nebo podobných zařízení zachytí nebo alespoň zabrzdí stůl vyjíždějící 

z lože. 

 Pokud stůl hoblovky při práci přejíždí přes okraj lože, musí být oba konce lože opatřeny 

zařízením znemožňující přístup ke stolu. 

 

Práce na hoblovkách sebou nese možný vznik nebezpečí. Abychom tomuto nebezpečí 

předcházeli, musíme dodržovat opatření, která vedou k zajištění bezpečnosti. Jedná se 

o následující BO. 

 Provedení zábran k zabránění přístupu osob do nebezpečného prostoru. 

 Označení čela stolů výstražnými značkami. 

 Hoblovku opatřit zajišťovacím zařízením proti pohybu smýkadla. 

 Přesahující prvek musí být opatřen barevným značením. 

 Seznámení obsluhy se stanoveným postupem. 

 Umístění prvku havarijního vypínání. 

 Dodržování správných pracovních postupu za chodu stroje aj. [5] 
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8.4 Pily na kovy 

Pily na kovy se používají pro rozřezávání materiálů. Materiál rozřezáváme za pomoci 

pilového listu, pilového kotouče a pilového pásu. V organizaci HM používáme rámové pily 

a pily kotoučové. Pily na kovy se nacházejí na SPS. 

Rámové pily využívají své přednosti v kusové a malosériové výrobě. Rámové pily 

jsou hodně využívány. Výhody jsou, že jsou hospodárné jak v jejích pořizovací ceně, tak 

k energii, kterou potřebují ke svému chodu. Mezi nevýhody patří nízká produktivita při práci 

a špatná přesnost řezu. Kotoučové pily jsou vyznačovány vysokou univerzálností použití 

a vysokou produktivitou při řezání. Výhodou je vysoká životnost pilového kotouče. Řezný 

pohyb vyvolává pilový kotouč. [2] 

 

Obr 4: Kotoučová pila 

 

Obr. 5: Rámová pila 

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

požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technického zařízení jsou stanoveny základní 

požadavky na pily na kovy. 

 Všechny pily musí být opatřeny podpěrou k podepření dlouhého řezaného materiálu. 

 Pilové pásy a pilové kotouče musí být uzavřeny v konstrukci stroje nebo opatřeny 

ochrannými kryty. 
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Práce s pilami na kovy sebou nese možný vznik nebezpečí. Abychom tomuto 

nebezpečí předcházeli, musíme dodržovat opatření, která vedou k zajištění bezpečnosti. Jedná 

se o následující BO. 

 Při práci s pilami na kovy se řídíme správným pracovním postupem. 

 Řezaný materiál musí být správně zafixován a podepřen. 

 V blízkosti pily musí být pořádek. 

 Zabránit úniku chladicí kapaliny na podlahu. 

 Při výběru pracovníka respektovat výsledky lékařské prohlídky. [4] 

 

8.5 Frézky 

KS frézky se používají za účelem frézování. Frézování je metoda třískového obrábění. 

Základním prvkem frézek jsou břity, které slouží k úběru materiálů z obrobku. Frézky se 

v organizaci HM používají pro obrábění rovinných a tvarových ploch. V organizaci HM se 

nacházejí konzolové svislé frézky. Jsou umístěny na montážní základně v Prunéřově a v TŽ 

Třinec. [1] 

U konzolových svislých frézek je pracovní vřeteno uloženo ve svislé hlavě připevněné 

na stojanu frézky. Účelem svislých konzolových frézek je frézování rovinných ploch 

rovnoběžných s upínací plochou stolu, drážky v těchto plochách a tvarové plochy. [1] 

 

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

požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technického zařízení jsou stanoveny základní 

požadavky na frézky. 

 Frézky, by měly být opatřeny snadno seřiditelným ochranným krytem, zamezující přistup 

k části nástroje, který se při obrábění nedotýká obrobku nebo krytem zabraňujícím přístup 

do nebezpečného pracovního prostoru stroje. 

 

Práce s frézkami sebou nese možný vznik nebezpečí. Abychom tomuto nebezpečí 

předcházeli, musíme dodržovat opatření, která vedou k zajištění bezpečnosti. Jedná se 

o následující BO. 

 Používání ochranných zařízení proti odletujícím třískám. V případě, že není ochranné 

zařízení, tak chráníme zrak ochrannými brýlemi. 

 Nezanechávání předmětů na kraji upínacího stolu stroje. 
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 Materiál na stole se musí ukládat a důležité je dodržování pořádku v okolí stroje. 

 Třísky se nesmí odstraňovat holýma rukama. 

 Obrobek musí být dokonale upnut do upínacího zařízení. 

 Upínací zařízení musí být upevněno na stole. 

 Obsluha musí být správně ustrojena. Pracovní oděv k práci nesmí mít volně vlající konce. 

 Práce s prstýnky, hodinkami, obvazy aj. jsou zakázány. 

 Frézovací nástroj musí být zakryt ochranným krytem. 

 Obrobek přeměřujeme jen v případě klidu stroje a klidu upínacího stolu. 

 Při manipulaci s obrobkem používáme ochranné pracovní rukavice. [5] 

8.6 Ruční nářadí 

Obsluha ručního nářadí je člověk. Ruční nářadí je nedílnou součástí při montážních 

pracích a je využíváno po celou dobu montáže. Používaným ručním nářadím organizace HM 

jsou pilníky, ruční pilky, kladívka, sekáče ale také ruční elektrické brusky, vrtačky 

a šroubováky.  

V organizaci HM se používají elektrické ruční přenosné brusky s průměrem brusného 

nebo řezného kotouče 115, 125, 180 a 240 mm. Brusky používáme na všech montážních 

pracovištích, při broušení svárových hran před svařováním ocelových mostů, ocelových 

trubek různých průměrů na tlakových částích kotlových systémů tepelných elektráren 

a broušení ostatních ocelových konstrukcí a pro účel řezání. Brusky určeny pro účel řezání se 

používají k dělení materiálu. Elektrické ruční přenosné brusky se nacházejí na SPS. Používají 

se na všech montážních pracovištích společnosti v České republice i v zahraničí. Dalším 

strojem jsou ruční elektrické vrtačky. Ruční elektrické vrtačky se používají pro vrtání děr do 

kovových konstrukcí. Průměr vrtáku je 18 – 24 mm. Elektrické ruční přenosné vrtačky se 

nacházejí na SPS a používají se na všech montážních pracovištích společnosti v České 

republice i v zahraničí. 

Požadavky BO elektrického ručního nářadí jsou uvedeny v normě ČSN EN 50144 – 1 

část 1: Všeobecné požadavky. 
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Obr. 6: Ruční elektrická přenosná bruska 

9 Návrh systému řízení rizik 

V organizaci HM vzniká nebezpečí a z něj vycházející rizika, která zpravidla 

doprovází všechny výrobní, pomocné a doprovodné činnosti organizace HM. Řízení rizik se 

provádí v organizaci vůči osobám, které pracují s KS i vůči osobám, které se pohybují 

s vědomím organizace HM na jejích pracovištích. Rizika, která se zde nacházejí, mohou mít 

za následek materiálové škody, chápany ve smyslu poškození stroje nebo výrobků. V horším 

případě může dojít k ohrožení BOZP. Řízení rizik se používá k vyloučení, snížení nebo 

kontrole rizik. Řízení rizik provedu v organizaci HM v šesti základních bodech. Jedná se 

o identifikaci nebezpečí, analýzu rizik, vyhodnocení výsledků analýz, školení zaměstnanců, 

poskytování OOPP a bezpečnostní opatření pro identifikovaná nebezpečí. 

 

9.1 Identifikace nebezpečí 

V případě identifikace nebezpečí je důležité identifikovat vlastnosti stroje, které 

mohou být důvodem vzniku negativního jevu, který by mohl ohrozit zdraví, způsobit úraz 

nebo způsobit poruchu stroje. [11] 

V prvním případě se nebezpečí identifikuje na základě znalostí z praxe, konzultací 

s údržbáři, vedoucími pracovníky. Ve druhém případě odborník provádí identifikaci na 

základě dokumentu a statistik úrazovosti. V organizaci HM identifikuje nebezpečí manažer 

BOZP na základě svých zkušeností a ve spolupráci s vedoucími pracovníky jednotlivých 

pracovišť. 

Na základě informací poskytnutými organizací HM jsem identifikoval nebezpečí, 

které představuje negativní jevy při provozu KS v organizaci HM. Identifikaci nebezpečí jsem 

provedl pro vrtačky, soustruhy, hoblovky, pily na kovy, frézky, elektrické ručně přenosné 

brusky a elektrické ručně přenosné vrtačky. Identifikaci nebezpečí provedu pro všechny 

jmenované stroje. Pro identifikaci nebezpečí jsem si vybral také SPS. Pracoviště je rozděleno 

do tří úseků. V prvním úseku jsou umístěny vybrané KS, jako jsou soustruhy, rámové pily na 
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kovy, stolová vrtačka, elektrické ručně přenosné brusky a elektrické ručně přenosné vrtačky. 

V druhé části se nachází svářečská škola. A ve třetí části se nachází dílna oprav hydraulických 

zvedáků. 

   

9.1.1 Identifikace nebezpečí a možné poškození zdraví při obsluze vrtaček 

Při obsluze vrtaček je obsluha vystavena různým druhům nebezpečí. Za jedno 

z možných nebezpečí při obsluze vrtaček bych zmínil pořezání obsluhy o ostří vrtáků. 

Pořezání o ostří vrtáků může obsluze přivodit drobné řezné rány. Jako další nebezpečí bych 

uvedl špatné uchycení vrtaného materiálu. Špatně uchycený materiál může způsobit 

pohmožděniny, jak dolních končetin, tak horních končetin. V horším případě může dojít ke 

zlomeninám horních a dolních končetin. Při vrtání bych uvedl jako další možné nebezpečí 

zachycení ruky nebo volně vlajícího oděvu vrtákem. Úrazy vyvolané tímto nebezpečím jsou 

nejčastěji ve formě pohmožděnin, zlomenin a otevřených řezných ran, ale mohou způsobit 

i velmi těžká zranění. Při provozu vrtačky jsem zaregistroval odletující třísky z vrtaného 

materiálu, které mohou způsobit drobné řezné rány. Jako další možné nebezpečí uvádím 

zachycení a vtažení horních končetin řemeny při přehazování rychlosti. Úrazy způsobené 

tímto nebezpečím se nejčastěji projevují jako zlomeniny a řezné rány. Jako poslední 

nebezpečí uvádím hluk, který je způsoben provozem stroje a může poškodit sluch. 

 

9.1.2 Identifikace nebezpečí a možné poškození zdraví při obsluze soustruhu 

Při provozu stroje bych jako první označil nebezpečí odletujících třísek při obrábění. 

Odletující třísky mohou zasáhnout obsluhu a tímto způsobit popálení a drobné řezné rány 

v oblasti obličeje. Jako další bych uvedl špatný postup při upnutí obrobku. Při špatném 

postupu při upínání obrobku si obsluha může způsobit pohmožděniny a zlomeniny dolních 

a horních končetin. Nebezpečí představuje také zachycení rukou nebo volně vlajících častí 

oděvů. Úrazy způsobeny tímto nebezpečím jsou otevřené řezné rány a amputace končetin. 

Jako další nebezpečí jsem určil pořezání rukou obsluhy o ostří nožů, kdy má obsluha 

způsobeny otevřené řezné rány. Při obrábění může dojít také k přehřívání obráběcích nožů. 

Úrazy způsobené tímto nebezpečím jsou nejčastěji popáleniny horních končetin. Jako 

předposlední nebezpečí uvádím nechtěné zavadění obsluhy o ovládací páky soustruhu. Úrazy 

způsobeny tímto nebezpečím mohou být pohmožděniny, řezné rány a zlomeniny. Soustruh 

vydával při provozu hluk. Nezdálo se mi, že by hluk byl moc velký, ale přesto jsem hluk 
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zařadil jako možné nebezpečí. Jako vysvětlení uvádím, že obsluha pracující na soustruhu se 

na tomto pracovišti zdržuje delší dobu, což by mohlo způsobit, že dojde k poškození sluchu. 

  

9.1.3 Identifikace nebezpečí a možné poškození zdraví při obsluze hoblovek 

Obsluha pracující s hoblovkami se vystavuje řadě nebezpečí. Při provozu stroje mě 

zaujalo vyjíždění stolu z lože. Určitě bych to zařadil jako možné nebezpečí, protože by mohlo 

dojít k vyjetí stolu a pádu tohoto stolu. Pád stolu by mohl způsobit pohmožděniny dolních 

končetin. Další nebezpečí by mohl představovat stůl, který přejíždí přes okraj lože a to 

znamená, že zasahuje do průchozí uličky, ve které by mohlo dojít ke kontaktu stolu 

s obsluhou. Přejíždění stolu přes okraj lože může způsobit obsluze pohmožděniny. Mezi další 

identifikované nebezpečí bych zařadil špatné zajištění saní ve svislé poloze. Nebezpečí 

tohohle charakteru může způsobit pohmožděniny a v horším případě zlomeniny horních 

končetin obsluhy stroje. Nebezpečím je i náhodné uvedení stroje do pohybu, kdy může dojit 

k nechtěnému zavadění obsluhy o ovládací páky stroje. Úrazy jsou nejčastěji evidovány jako 

zlomeniny, pohmožděniny, aj. Za předposlední nebezpečí, které mě napadlo při prohlídce 

stroje, jsem uvedl předlité otvory na bočních stranách stolu. Toto nebezpečí v důsledku 

strkání rukou do těchto otvorů může způsobit úrazy typu zlomenin horních končetin. Jako 

poslední nebezpečí uvádím hluk, který je způsoben provozem stroje a může poškodit sluch. 

 

9.1.4 Identifikace nebezpečí a možné poškození zdraví při obsluze pil na kovy 

Při obsluze pil na kovy je obsluha vystavena nebezpečí, které je způsobeno 

zakousnutím pilového kotouče do řezaného materiálu. Nebezpečí se může přihodit v důsledku 

špatně zvoleného pilového kotouče nebo v případě, že je pilový kotouč tupý. Nejčastějším 

typem úrazů způsobeného tímto nebezpečím jsou pohmožděniny. Při provozu pily může dojít 

k ulomení zubu kotouče, který může být vymrštěn do oblasti těla a obličeje a způsobit řezné 

rány a v horším případě poškodit zrak. Při řezání stroje bylo patrné, že od řezaného materiálu 

odlétávají třísky, které by mohly zasáhnout obličej a způsobit drobné řezné rány. Jako další 

identifikované nebezpečí bych mohl uvést špatné podepření řezaného materiálů, což by mělo 

za následek nestabilitu materiálů a tímto by mohlo dojít k jeho pádu na dolní končetiny 

a způsobit tak pohmožděniny nebo zlomeniny. Obsluha může být vystavena i nebezpečí, kdy 

se může dostat do kontaktu s pilovým kotoučem a tímto si způsobit druhy úrazů jako jsou 
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řezné rány a amputace horních končetin. Jako poslední nebezpečí uvádím hluk, který je 

způsoben provozem stroje a může poškodit sluch. 

  

9.1.5 Identifikace nebezpečí a možné poškození zdraví při obsluze frézek 

Při frézování bych jako první nebezpečí označil odletující třísky, které vznikají 

v průběhu obrábění. Odletující třísky mohou zasáhnout obsluhu a tímto způsobit řezné rány. 

Jako další nebezpečí uvádím pořezání obsluhy o ostří frézovacích nožů. Nebezpečí se může 

objevit při výměně obrobků. Obsluha stroje se v důsledku výměny obrobků může dostat do 

kontaktu s těmito noži. Jako možný následek uvádím poranění druhu řezných ran. Při výměně 

obrobku je také obsluha vystavena nebezpečí. Obrobek může kdykoliv spadnout na horní 

a dolní končetiny a to by mohlo způsobit obsluze pohmožděniny v oblasti dolních a horních 

končetin. Za další nebezpečí považuji neuklizené třísky v okolí frézky. Třísky vznikají při 

frézování a obsluha má povinnost je uklízet. Neuklízení třísek může způsobit obsluze řezné, 

otevřené rány v oblasti dolních končetin. Při frézování může dále dojít k zachycení rukou 

nebo volně vlajícího oděvu. Frézka má otáčivé části a možnost zachycení rukou a volně 

vlajícího oděvu se zvyšuje. Při zachycení dochází nejčastěji ke zlomeninám, pohmožděninám 

a v horším případě i amputace končetin. Jako poslední nebezpečí uvádím hluk, který je 

způsoben provozem stroje a může poškodit sluch. 

  

9.1.6 Identifikace nebezpečí a možné poškození zdraví při obsluze elektrických brusek 

Při práci s elektrickými bruskami jsem identifikoval jako nebezpečí kontakt rukou 

obsluhy s řezným nebo brusným kotoučem. V případě tohoto nebezpečí jsou obsluze 

způsobeny řezné rány horních končetin. Při pozorování jsem si všiml, že při vypnutí brusky se 

brusný kotouč točil i nadále. V tomto případě by se dalo mluvit také o nebezpečí, které by 

nemusela obsluha postřehnout. Při broušení a řezání materiálu by vlivem opotřebeného 

kotouče mohlo dojít k poškození tohoto kotouče. Následkem jsou úrazy druhu řezných ran. 

Zničené části kotouče mohou vystřelit a zasáhnout oči obsluhy. Mezi další nebezpečí bych 

zařadil špatnou funkci stroje. Za špatnou funkci stroje považuji hrčení ve stroji, nepříjemné 

vibrace. Za nejčastěji vyskytující se zdravotní potíže při špatné funkci považuji poškození 

kostí, kloubu vlivem vibrací a poškození sluchu v důsledku hluku. Na první pohled šlo vidět, 

že při broušení vznikají drobné žhavé třísky, které se mohou dostat do oblasti obličeje. Jako 

poslední nebezpečí zmiňuji poškození elektrického kabele. Při broušení obsluha šlape po 
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elektrickém kabelu a to může způsobit poškození tohoto kabelu a to může mít za následek 

zasažení obsluhy elektrickým proudem nebo popálení. 

 

9.1.7 Identifikace nebezpečí a možné poškození zdraví při obsluze elektrických vrtaček 

Při obsluze vrtaček je obsluha vystavena různým druhům nebezpečí. Za jedno 

z možných nebezpečí považuji zachycení volně vlajících částí rukávů vrtákem. Následné 

úrazy vzniklé tímto nebezpečím jsou pohmožděniny a zlomeniny horních končetin. Při vrtání 

do obrobků může vlivem nesprávného pracovního postupu dojít k zakousnutí vrtáku. V tomto 

případě může dojít k úrazům druhu zhmožděnin a zlomenin prstů rukou. Po dokončení vrtání 

vzniká další nebezpečí. Jedna se o nebezpečí, kdy se může obsluha popálit o horký vrták. 

Mezi další nebezpečí bych zařadil špatnou funkci stroje. Za špatnou funkci stroje považuji 

hrčení ve stroji, nepříjemné vibrace. Za nejčastěji vyskytující se zdravotní potíže při špatné 

funkci považuji poškození kostí, kloubu vlivem vibrací a poškození sluchu v důsledku hluku. 

Jako poslední nebezpečí zmiňuji poškození elektrického kabele. Při vrtání obsluha šlape po 

elektrickém kabelu a to může způsobit poškození tohoto kabelu a to může mít za následek 

zasažení obsluhy elektrickým proudem nebo popálení. 

9.1.8 Identifikace nebezpečí na stabilním pracovišti Sviadnov 

Na základě prohlídky SPS jsem identifikoval jako možné nebezpečí výbuch. Výbuch 

může způsobit neopatrná manipulace nebo zahřátí tlakových lahví, které jsou naplněné propan 

– butanem nebo argonem. Další představující nebezpečí pro pracoviště představuje vznik 

požáru. Požár může vzniknout vlivem propan - butanu, který je skladován na pracovišti. Za 

další představující nebezpečí považuji lidskou chybu. Lidské chyby nejčastěji plynou 

z nedodržování základních bezpečnostních předpisů a nedodržování pracovního postupu. 

Pracoviště je v povodňovém pásmu a proto uvádím jako možné nebezpečí povodeň, která by 

mohla způsobit zaplavení pracoviště a únik řezné kapaliny, hydraulických olejů do životního 

prostředí. U každého KS jsem si všiml rohoží na podlaze, které podlahu převyšují. Rohože 

jsem chtěl označit jako možné nebezpečí, ale po konzultaci jsem pochopil, že u každého stroje 

mají rohože svůj význam a spíše než nebezpečí, tam slouží jako BO. Po celém pracovišti je 

veden rozvod elektrické energie ke každému stroji a to může zapříčinit vznik možných 

nebezpečí souvisejících se zásahem obsluhy elektrickým proudem. Jedno z předposledních 

možných nebezpečí, které mě napadá, je manipulace s materiálem. Jako poslední možné 
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nebezpečí uvádím nebezpečí způsobeno hlukem, který vzniká chodem strojů. Popsaná 

nebezpečí nesouvisí přímo s pracovištěm, kde se vyskytují KS, ale přišlo mi důležité je zmínit 

z důvodu, že je pracoviště rozděleno na tři častí a tyto části na sebe navzájem navazují. 

Nebezpečí v těchto jednotlivých částech se proto může navzájem ovlivňovat a vystavit 

nebezpečím i pracovníky, kteří se nenacházejí na úseku s KS. 

  

9.2 Analýza rizik 

V první části zpracuji analýzu rizik, která se bude týkat vybraných druhu KS, které se 

nacházejí na SPS. Úkolem bude přiřadit identifikovanému nebezpečí KS kritéria 

nebezpečnosti a na základě součtu kritérií nebezpečnosti zařadit jednotlivé identifikované 

nebezpečí do kategorií. Po dohodě s manažerem BOZP organizace HM jsem se pro vybrané 

KS rozhodl provádět analýzu rizik metodou hodnocení nebezpečností strojů (dále jen 

„BOMECH“). V druhé části provedu identifikaci nebezpečí pro celé SPS za pomocí analýzy 

souvztažnosti. 

 

9.2.1 Postup analyzováni metodou BOMECH 

Metoda BOMECH se používá pro hodnocení nebezpečnosti strojů. Jedná se 

o bodovou metodu. Výsledkem metody analýzy rizik bude každé identifikované nebezpečí 

začlenit do kategorie. Pro analýzu rizik metodou BOMECH použijeme tabulku, viz tab. 1. 

Tabulka je rozdělena na sloupce a řádky. V prvním sloupci je uvedeno pořadové číslo 

identifikovaného nebezpečí. Do druhého sloupce zapíšu identifikované nebezpečí, které jsem 

identifikoval v minulé kapitole. Analýzu rizik metodou BOMECH použiji jen pro vybrané 

KS, které se nacházejí na SPS. Třetímu sloupci náleží pracovní činnost, při které nebezpečí 

může vzniknout. Do čtvrtého sloupce popíšu možné poškození zdraví. Možné poškození 

zdraví jsem zpracoval v minulé kapitole, kdy jsem ke každému nebezpečí napsal možný 

dopad na zdraví. V pátém sloupci řeším kritéria nebezpečnosti identifikovaného nebezpečí. 

Pro určení kritérií nebezpečnosti použiji tabulku, viz tab. 2. Z tabulky je patrné, že kritéria 

nebezpečnosti jsou označena písmenky (N, O, P, E, R, Z, K, I, D, V), kde znamená: 

 

N – nejpravděpodobnější následek ohrožení, O – počet současně ohrožených osob, P – 

možnost existence nebezpečného místa, E – doba, po kterou je člověk v poli rizika za rok, R – 

možnost obranné reakce, Z – nároky na psychofyzické vlastnosti člověka v poli rizika, K – 
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nároky na bezpečnostní kvalifikaci, I – identifikovatelnost (poznatelnost) rizikovosti 

nebezpečného faktoru, D – změna stupně nebezpečného faktoru v čase, V – citlivost 

nebezpečnosti nebezpečného faktoru na vliv pracovního prostředí 

 

Ke každému výše uvedenému kritériu nebezpečnosti identifikovaného nebezpečí 

přiřadím bodové hodnocení. Body kritérií nebezpečnosti sečtu a na základě výsledků určím 

kategorii nebezpečí. Kritéria nebezpečnosti určím pomocí tabulky, viz tab. 2. Kategorie 

nebezpečnosti určím z tabulky, viz tab. 3. Hodnocení nebezpečnosti se bude týkat těchto 

druhů KS: vrtačky, soustruhy, pily na kovy, elektrické ruční přenosné brusky a elektrické 

ruční přenosné vrtačky. Výsledky jsou uvedeny v tabulce, viz tab. 4, 5, 6, 7, 8. 

 

Tab. 1: Analýza rizik metodou BOMECH 

Poř. 

č. 

Identifikované 

nebezpečí 

Pracovní 

činnost 

Možné 

poškození 

zdraví 

Kritéria nebezpečnosti 
∑Kn Kategorie 

N O P E R Z K I D V 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. 
               

2.                

3.                

4.                
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Tab. 2: Kritéria nebezpečnosti 

Kritérium Nejpravděpodobnější následek ohrožení Počet bodů 

N 

smrt 100 

trvale vyřazení z pracovní činnosti 60 

velmi těžké ohrožení zdraví 40 

hospitalizace 20 

pracovní neschopnost bez hospitalizace 10 

ohrožení zdraví bez pracovní neschopnosti 3 

narušení pracovní pohody 0 

Kritérium Ohrožené osoby v pracovní směně Počet bodů 

0 

více než 100 60 

51 až 100 40 

21 až 50 25 

11 až 20 12 

5 až 10 6 

2 až 1 2 

1 0 

Kritérium Předpoklad existence místa s nebezpečím Počet bodů 

P 

existuje trvale 60 

existence je velmi pravděpodobná 40 

existence je pravděpodobná 25 

existence je málo pravděpodobná 12 

existence je nepravděpodobná 6 

existence dosud neexistovala 2 

existence je vyloučená 0 

Kritérium Přítomnost člověka v poli rizika Počet bodů 

E 

větší než 6000 50 

4001 až 6000 35 

1501 až 4000 23 

501 až 1500 15 

201 až 500 9 

51 až 200 3 

1 až 50 1 

méně než 1 0 

Kritérium Možnost vzniku ochranné reakce Počet bodů 

R 

nemožná 40 

velmi obtížná 20 

obtížná 6 

možná 3 

snadná 0 

Kritérium Zátěž při činnosti v poli rizika Počet bodů 

Z 

velmi vysoká 30 

vysoká 15 

průměrná 5 

malá 2 

nepatrná 0 

Kritérium Kvalifikace pracovníka Počet bodů 

K 

velmi vysoká 30 

vysoká 15 

průměrná 5 

malá 2 

nepatrná 0 

Kritérium Identifikovatelnost nebezpečí Počet bodů 

I 

nahodilý nepoznatelný jev 30 

pravděpodobný poznatelný jev 15 

zákonitý jev 0 

Kritérium Možnost zvyšování závažnosti nebezpečí Počet bodů 

D 

závažnost roste výrazně 20 

závažnost roste mírně 5 

závažnost se nemění 0 

Kritérium Citlivost nebezpečností na vliv pracovního prostředí Počet bodů 

V 

velký 10 

průměrný 3 

Žádný 0 
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Tab. 3: Kategorie nebezpečí 

 

 

  

 

 

Počet bodů 

Kn 

Kategorie 
Míra rizika 

Označení Název 

> 200 A katastrofální nepřípustné riziko 

151 - 200 B kritická velké riziko 

101 - 150 C střední významné riziko 

51 - 100 D mezní přijatelné riziko 

< 200 E rušivá mírné riziko 
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Tab. 4: Hodnocení nebezpečnosti vrtačky metodou BOMECH 

Poř. č. Identifikované nebezpečí Pracovní činnost Možné poškození zdraví 
Kritéria nebezpečnosti 

∑Kn Kategorie 
N O P E R Z K I D V 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. 
Pořezaní rukou o ostří 

vrtáku 
vrtání řezné rány 10 2 25 23 20 5 5 15 0 0 105 C - významné riziko 

2. Odletující třísky vrtání řezné rány 40 2 25 23 20 5 5 15 0 3 124 C - významné riziko 

3. 
Špatně uchycení vrtaného 

materiálu 

manipulace s 

materiálem  

pohmožděniny, 

zlomeniny 
10 2 25 23 6 2 5 15 0 0 88 D - přijatelné riziko 

4. 
Zachycení ruky, volně 

vlajících častí oděvu 
vrtání 

pohmožděniny, 

zlomeniny, otevřené 

řezné rány 

40 2 12 23 6 5 5 15 0 0 108 C - významné riziko 

5. 

Zachycení a vtažení 

horních končetin řemeny 

při přehazování rychlosti 

vrtání 
zlomeniny, otevřené 

řezné rány 
40 2 12 23 6 2 5 15 0 0 115 C - významné riziko 

6. Hluk vrtání poškozeni sluchu 40 2 12 23 6 2 5 15 0 0 115 C - významné riziko 
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Tab. 5: Hodnocení nebezpečnosti soustruhu metodou BOMECH 

Poř. č. Identifikované nebezpečí Pracovní činnost Možné poškození zdraví 
Kritéria nebezpečnosti 

∑Kn Kategorie 
N O P E R Z K I D V 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Odlétající třísky obrábění řezné rány, popáleniny 40 2 25 23 6 5 5 15 0 3 124 C - významné riziko 

2. Špatné postup při upnutí  upínání obrobku 
pohmožděniny, 

zlomeniny 
10 2 25 23 6 2 5 15 0 0 88 D - přijatelné riziko 

3. 
Zachycení ruky, volně 

vlajících častí oděvu 
obrábění 

otevřené řezné rány, 

amputace 
40 2 25 23 6 0 15 5 0 0 116 C - významné riziko 

4. 
Pořezaní rukou o ostří 

nožů 

výměna obrobku, 

přeměřování, 

čištění 

otevřené řezné rány 10 2 25 23 20 5 5 15 0 0 105 C - významné riziko 

5. 
Přehřívaní obráběcích 

nožů 
obrábění popáleniny 10 2 12 23 6 0 5 30 5 3 96 D - přijatelné riziko 

6. 
Zavadění o ovládací 

páčky 

Obrábění, pohyb 

okolo soustruhu 

pohmožděniny, řezné 

rány 
40 2 6 23 6 0 15 30 0 3 125 C - významné riziko 

7. Hluk obrábění poškozeni sluchu 40 2 12 23 6 2 5 15 0 0 115 C - významné riziko 
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Tab. 6: Hodnocení nebezpečnosti pil na kovy metodou BOMECH 

Poř. Č. Identifikované nebezpečí Pracovní činnost Možné poškození zdraví 
Kritéria nebezpečnosti 

∑Kn Kategorie 
N O P E R Z K I D V 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. 
Zakousnutí pilového 

kotouče do materiálů 
řezání 

řezné rány, 

pohmožděniny 
10 2 25 23 20 2 5 15 5 3 110 

C - významné 

riziko 

2. Zlomení zubu kotouče řezání 
řezné rány, 

pohmožděniny 
10 2 12 23 6 2 5 15 5 3 83 D - přijatelné riziko 

3. Odletující třísky řezání 
řezné rány v oblasti očí a 

obličeje 
10 2 25 23 6 2 5 5 0 3 81 D - přijatelné riziko 

4. 
Pád nepodepřeného 

materiálů 
řezání 

pohmoždění dolních 

končetin 
3 2 25 23 6 2 5 15 0 3 84 D - přijatelné riziko 

5. 
Kontakt s pilovým 

kotoučem 
řezání 

řezné rány, amputace 

horních končetin 
40 2 25 23 6 2 5 15 0 3 121 

C - významné 

riziko 

6. Hluk řezání poškozeni sluchu 40 2 12 23 6 2 5 15 0 0 115 
C - významné 

riziko 
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Tab. 7: Hodnocení nebezpečnosti elektrické brusky metodou BOMECH 

Poř. č. Identifikované nebezpečí Pracovní činnost Možné poškození zdraví 
Kritéria nebezpečnosti 

∑Kn Kategorie 
N O P E R Z K I D V 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Dotyk rotujícího kotouče broušení, řezání řezné rány 40 2 12 23 6 0 5 30 0 0 118 
C - významné 

riziko 

2. 
Zničení brousicího nebo 

řezného kotouče 
broušení, řezání 

řezné tržné rány, zranění 

oči, obličeje 
10 2 25 23 40 0 5 15 5 3 128 

C - významné 

riziko 

3. Špatná funkce stroje broušení, řezání 
poškození sluchu, 

poškození kostí, kloubu 
40 2 12 23 3 5 5 15 5 3 113 

C - významné 

riziko 

4. Odlet žhavých třísek broušení, řezání 
zapíchnutí žhavých třísek 

do oblasti obličeje 
40 2 40 23 3 5 5 5 5 0 128 

C - významné 

riziko 

5. 
Poškození izolace 

elektrického kabelu 
broušení, řezání popáleniny, usmrcení 100 2 12 23 6 5 5 15 5 0 178 B - velké riziko 
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Tab. 8: Hodnocení nebezpečnosti elektrické vrtačky metodou BOMECH 

Poř. č. Identifikované nebezpečí Pracovní činnost Možné poškození zdraví 
Kritéria nebezpečnosti 

∑Kn Kategorie 
N O P E R Z K I D V 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. 
Zachycení volně vlajících 

častí rukávu 
vrtání 

pohmožděniny, 

zlomeniny, otevřené 

řezné rány 

10 2 12 23 6 5 5 15 0 0 108 
C - významné 

riziko 

2. 
Zakousnutí vrtáku do 

obrobku 
vrtání 

zhmoždění ruky, 

vykloubení, zlomení 

prstů 

10 2 25 23 3 2 5 15 5 3 93 
D – přijatelné 

riziko 

3. Dotek žhavého vrtáku vrtání 
popálení horních 

končetin 
10 2 25 23 3 5 5 5 0 3 83 

D – přijatelné 

riziko 

4. 
Poškození izolace 

elektrického kabelu 
vrtání popálení, usmrcení 100 2 12 23 6 5 5 15 5 0 178 B - velké riziko 

5. Špatná funkce stroje vrtání 
poškození kloubů, kostí, 

šlach, sluchu 
40 2 12 23 3 5 5 15 5 3 113 

C - významné 

riziko 
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9.2.2 Postup analyzování metodou souvztažnosti 

Analýza souvztažnosti se používá při vyhledávání obecného nebezpečí nebo pro 

vyhledávání nebezpečí systému. Analýza souvztažnosti se nejčastěji používá pro hodnocení 

celých objektů nebo činností určité služby. [15] 

Analyzování se bude vztahovat na SPS. Postup při analýze spočívá v identifikování 

nebezpečí, vypočítání a zpracování výsledků koeficientů, grafickém znázornění výsledků 

koeficientů, výpočtů poloh os a zpracování výsledného grafu. Při prohlídce pracoviště jsem 

identifikoval jako možné nebezpečí způsobeno výbuchem, požárem, povodní, hlukem, 

chybou lidského činitele, únikem řezné kapaliny, zasažením elektrickým proudem 

a manipulací s materiálem. Identifikované nebezpečí zapíšu do tabulky, viz tab. 9. 

V případech vzájemného ovlivňování nebezpečí zapíšu do kolonky hodnotu 1 a v případě, že 

se nebezpečí neovlivňuje, zapíšu do kolonky hodnotu 0. 

 

Tab. 9: Identifikace nebezpečí 

Identifikace nebezpečí 1 2 3 4 5 6 7 8 ∑ Kar 

Výbuch 0 1 0 1 0 0 0 1 3 

Požár 1 0 0 1 0 0 1 0 3 

Hluk 0 0 0 1 0 1 0 1 3 

Lidský faktor 1 1 0 0 1 0 1 0 4 

Rozlití řezné a chladicí kapaliny 0 0 0 1 0 1 0 0 2 

Povodeň 0 0 0 0 1 0 1 0 2 

Elektrický proud 0 1 0 1 0 0 0 0 2 

Manipulace s materiálem 0 0 1 1 1 0 0 0 3 

∑ Krb 2 3 1 6 3 2 3 1 

   

Po dokončení identifikace nebezpečí zpracuji výsledky koeficientů podle vzorce (1) 

a (2). Zpracované výsledky vypočtených koeficientů jsem zapsal do tabulky, viz tab. 10. 

 

Kar = [(∑Kar/ (x-1))] ∙ 100        (1) 

Kpr = [(∑Krb/ (x-1))] ∙ 100        (2) 
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Tab. 10: Výsledky výpočtu koeficientů 

Nebezpečí 1 2 3 4 5 6 7 8 

Kar [%] x 43 43 43 57 29 29 29 43 

Kpr [%] y 29 43 15 85 43 29 43 15 

 

V posledním kroku vypočtu osy O1 a O2pomocí vzorců (3) a (4). Spolehlivost systému 

pro pracoviště volím 90%. Na základě výsledných hodnot výsledků koeficientů a os O1 a O2 

sestrojím graf, viz graf. 4. 

O1 = 100 – [(Kar max – Kar min) : 100] ∙ s [%]      (3) 

O2 = 100 – [(Kpr max – Kpr min) : 100] ∙ s [%]      (4) 

 

Graf 4: Výsledný graf analýzy souvztažnosti 

Tab. 11: Kvadranty grafu a jejích nebezpečí 

Kvadrant Kategorie nebezpečí 

I.  Primárně nebezpečná rizika 

II. Sekundárně nebezpečná rizika 

III. 
Žádná primárně nebezpečná 

rizika 

IV. Relativní bezpečnost 
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9.3 Vyhodnocení zhotovených analýz souvztažnosti a metody BOMECH 

Na základě mnou provedených analýz provedu vyhodnocení pro KS vrtačky, 

soustruhy, pily na kovy, elektrické ručně přenosné brusky a elektrické ručně přenosné vrtačky 

nacházející se na SPS. Každé identifikované nebezpečí zařadím do kategorie, která bude 

představovat pro SPS druh rizika. Na základě bodového hodnocení se na SPS setkáme 

s přijatelným, významným a těžkým rizikem, které se vztahují k práci s KS. V druhé části 

hodnocení jsem  pomocí tabulky, viz tab. 11 určil kategorie nebezpečí jednotlivých 

identifikovaných nebezpečí pro SPS. Při hodnocení jsem se setkal se sekundárně 

nebezpečným rizikem. 

  

9.3.1 Vyhodnocení analýz při provozu kovoobráběcích strojů metodou BOMECH 

Při provozu vrtaček jsem vyhodnotil na základě analýzy metodou BOMECH, že 

největší identifikované nebezpečí hrozící obsluze představuje nebezpečí, kdy si obsluha může 

pořezat ruce o ostří vrtáků, zasažení odletujícími třískami, zachycení a vtažení horních 

končetin řemeny při přehazování rychlosti, hluk a zachycení rukou, volně vlající části oděvu. 

Jmenované nebezpečí jsem zařadil do kategorie představující pro SPS významné riziko. 

Identifikované nebezpečí špatné uchycení vrtaného materiálu jsem zařadil do kategorie 

představující pro SPS přijatelné riziko. 

V případě provozu soustruhu jsem identifikované nebezpečí odletující třísky, 

zachycení ruky a volně vlajících částí oděvů, pořezání rukou o ostří nožů, zavadění o ovládací 

páky a hluk zařadil do kategorie představující pro SPS významné riziko. Nebezpečí špatného 

postupu při upnutí obrobků, přehřívání obráběcích nožů jsem zařadil do kategorie 

s přijatelným rizikem. 

Při provozu pil na kovy jsem vyhodnotil, že významné riziko pro SPS představuje 

identifikované nebezpečí zakousnutí pilového kotouče do materiálu, kontakt obsluhy 

s pilovým kotoučem a hluk. Představující identifikované nebezpečí jako je zlomení zubu 

kotouče, odletující třísky a pád špatně podepřeného materiálu jsem zařadil do kategorie 

představující přijatelné riziko. 

Identifikované nebezpečí u obsluhy elektrické ručně přenosné brusky jsem vyhodnotil 

následovně. Identifikované nebezpečí jako jsou dotyk rotujícího kotouče, odlet zničených 

částic zničení kotouče, špatná funkce stroje a odlet žhavých třísek zařazuji do kategorie 
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představující pro SPS významné riziko. Nebezpečí poškození izolace elektrického kabelu 

jsem zařadil do kategorie představující velké riziko. 

Poslední vyhodnocení se bude vztahovat k elektrickým ručně přenosným vrtačkám. 

Nebezpečí zachycení volně vlajících částí rukávů a špatná funkce stroje jsem zařadil do 

kategorie představující pro SPS významné riziko. Identifikované nebezpečí jako je zakousnutí 

vrtáků do obrobků a dotek žhavého vrtáku zařazuji do kategorie představující pro organizaci 

HM přijatelné riziko. Poškození izolace elektrického kabelu zařazuji do kategorie s velkým 

rizikem. 

 

9.3.2 Vyhodnocení pracoviště analýzou souvztažnosti 

Identifikované nebezpečí vznik požáru, rozlití řezné kapaliny, chyba způsobena 

lidským faktorem a nebezpečí způsobeno elektrickým proudem představuje pro SPS 

sekundárně nebezpečná rizika. Nebezpečí způsobena výbuchem, povodní, hlukem 

a manipulací s materiálem představuje pro SPS relativní bezpečnost. 

 

9.4 Školení zaměstnanců 

Školení zaměstnanců považuji jako důležité z důvodů snížení nebo zmírnění rizika 

a rozšíření si obzoru o vzniku nových rizik v oblasti BOZP a při obsluze KS. Čím častěji 

budou zaměstnanci školeni v oblasti BOZP při obsluze KS a BOZP na pracovišti, tím se 

efektivnost snižování a zmírňování vzniku možných rizik bude zvyšovat. Proškolování 

zaměstnanců v organizaci HM se provádí jeden krát za rok. Hlavním cílem školení 

pracovníků je proškolení v oblasti BOZP, seznámení zaměstnanců s novými identifikovány 

riziky při práci na KS a na jejich pracovištích. 

 

9.5 Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků 

V případech kdy nelze identifikované nebezpečí a z něj vyplývající riziko zmírnit nebo 

snížit jiným způsobem jsou přiděleny zaměstnancům OOPP. Poskytování OOPP 

zaměstnancům vychází z provedených analýz rizik. Každé nebezpečí a z něj vycházející 

riziko je povinen zaměstnavatel ošetřit ochrannými osobními pracovními prostředky. 
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9.6 Návrh bezpečnostních opatření 

Pro pracoviště nacházející se na SPS provedu následující BO. Rizika vyplývající 

z provozu KS na SPS nabývají hodnot pro rizika přijatelná, významná a těžká. BO jsou 

k nahlédnutí v tabulkách znázorněných v příloze, viz příloha 1. 

 

10 Návrh možných zlepšení při řízení rizik při obsluze kovoobráběcích 

strojů 

Organizace HM se jeví jako velice dobře organizovaná organizace co se týče práce 

s KS. Vypovídá o tom fakt, že v organizaci HM nebyl zaznamenán doposud smrtelný úraz, 

vyplývající z práce na KS. Chyby byly nejčastěji způsobeny nedodržováním BO a správného 

pracovního postupu.  

Situaci může změnit častější proškolování zaměstnanců, kdy na místo školení 

zaměstnanců jeden krát za rok se zaměstnanci budou školit jeden krát za půl roku. Školení 

navrhuji provádět formou promítaných prezentací, videi. Prezentace nebo možná videa 

s animacemi špatných postupů při obsluze KS si zaměstnanec zapamatuje mnohem lépe, než 

kdyby je slyšel. Konec školení bude následovně ukončen kontrolním testem. 

Jako další možný návrh týkající se oblasti BOZP je přiřazování zaměstnancům na SPS 

takovou práci, na kterou jsou proškolování. V případech dodržování tohoto návrhu 

zaměstnanci pracují na KS, na kterých jsou proškolování a tímto, se sníží možný vznik 

nebezpečí. V případech, že zaměstnanec změní pracoviště nebo pracuje na jiném KS, 

zaměstnavatel musí dbát na jeho nové proškolení. 

Každý zaměstnanec je povinen konzultovat vznik možných nových nebezpečí 

souvisejících s práci s KS s manažerem BOZP. Touto spolupráci se mohou vyhledávat 

a identifikovat nová a doposud nezjištěná nebezpečí. Na základě identifikace nových 

nebezpečí se může zabránit úrazům. 

Vedoucí pracovnici na SPS jsou povinní kontrolovat všechny zaměstnance, kteří 

pracují s KS. Hlavní zaměření kontroly je dodržování nošení OOPP. Každý zaměstnanec, 

který tak neučiní, musí být upozorněn, aby tak učinil. 
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11 Závěr 

V první části bakalářské práce jsem se zaměřil na Zákon č. 262/2006 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. Zákoník práce upravuje pracovně právní vztahy mezi zaměstnanci 

a zaměstnavateli. Ze zákoníku práce lze odvodit, že každý zaměstnavatel má povinnost zajistit 

BOZP svým zaměstnancům. 

Rozbor úrazovosti jsem rozdělil do tří částí. Pro zajímavost jsem vytvořil graf, na 

kterém je procentuální vyjádření pracovní úrazovosti způsobené KS. Pracovní úrazovost se 

týkala celé České republiky. Z grafu bylo zřetelné, že 7,3 % zastávají úrazy způsobeny KS. 

Z těchto 7,3 % jsem výpočet, jak si na tom vedou KS, které se v organizaci HM nacházejí. 

Poslední graf se týkal počtu pracovních úrazů při práci s KS v organizaci HM. 

Cílem bakalářské práce byla identifikace a vyhodnocení nebezpečí při provozu KS 

a návrh systému řízení rizik. Při vlastní tvorbě návrhu systému řízení rizik jsem musel 

identifikovat nebezpečí a z něj vyplývající rizika. Identifikaci nebezpečí jsem prováděl pro 

všechny KS, které se v organizaci HM nacházejí. Pro identifikovaná nebezpečí jsem provedl 

analýzu rizik. Analýza rizik se vztahovala na SPS a KS, které se zde nacházely. Výsledky 

analýz jsem následovně zhodnotil a zařadil je do kategorie nebezpečnosti, kterou pro 

organizaci HM představují. Po dokončení vyhodnocení jsem se zaměřil na přidělování OOPP, 

školení zaměstnanců a zvolení vhodných bezpečnostních opatření při provozu KS. 

V posledním kroku práce jsem se snažil vymyslet možná vylepšení, která by řízení rizik 

zefektivnila. 
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Příloha 1 – Bezpečnostní opatření KS na SPS 

Bezpečnostní opatření vrtačky 

Identifikované nebezpečí Kategorie rizika Zavedení bezpečnostních opatření 

pořezaní rukou o ostří vrtáků významné riziko 
nesahat na ostří vrtáku holýma rukama, používaní 

pracovních rukavic 

odletující třísky významné riziko 

používání ochranných brýlí, místo označit 

bezpečnostní nálepkou s nebezpečím odletujících 

třísek 

špatné uchycení vrtaného 

materiálů 
přijatelné riziko 

před vrtáním zkontrolovat správné uchycení 

materiálů, dodržovat správný postup při uchycení 

materiálů 

zachycení ruky, volně vlající 

části oděvu 
významné riziko 

správné ustrojení obsluhy, zajištění volně vlajících 

částí pracovního oděvu, čelo vrtačky označit 

bezpečnostní nálepkou s vyznačením nebezpečného 

prostoru stroje 

zachycení a vtažení horních 

končetin řemeny při 

přehazování rychlosti 

významné riziko 

opatřit místo bezpečnostním krytem, rychlost 

přehazujeme jen za klidu stroje, vyznačit místo 

nálepkou 

hluk významné riziko používaní ochranných sluchátek, špuntů do uší 

Bezpečnostní opatření soustruhy 

Identifikované nebezpečí 
Kategorie 

rizika 
Zavedení bezpečnostních opatření 

odletující třísky významné riziko 
používání ochranných brýlí, místo označit 

bezpečnostní nálepkou s nebezpečím odletu třísek 

zachycení ruky, volně 

vlajícího oděvu 
významné riziko 

opatřit místo bezpečnostním krytem, nebezpečný 

prostor opatřit bezpečnostními nálepkami 

upozorňující na nebezpečí 

pořezaní rukou o ostří nožů významné riziko 
nesahat na ostří nožů holýma rukama, používaní 

pracovních rukavic 

špatný postup při upínaní 

obrobku 
přijatelné riziko 

před obráběním zkontrolovat správné uchycení 

materiálů, dodržovat správný postup při uchycení 

materiálů 

přehřívání obráběcích nožů přijatelné riziko dodržování správného pracovního postupu 

zavadění o ovládací páky významné riziko 

ovládací panel pák opatřit pojistným vypínačem, 

pracovní úsek vyznačit nálepkou s nebezpečím 

zavadění o ovládací páky 

hluk významné riziko používaní ochranných sluchátek, špuntů do uší 
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Bezpečnostní opatření pily na kovy 

Identifikované nebezpečí 
Kategorie 

rizika 
Zavedení bezpečnostních opatření 

zakousnutí pilového kotouče 

do materiálů 
významné riziko 

používaní správných kotoučů, dodržování 

pracovního postupu 

zlomení zubu kotouče přijatelné riziko kontrola kotouče, častější revize, častější výměna 

odletující třísky přijatelné riziko používání ochranných brýlí 

pád nepodepřeného 

materiálu 
přijatelné riziko 

materiál musí být podepřen, dodržování správného 

postupu při podepírání materiálu 

kontakt s pilovým kotoučem významné riziko 
místo s nebezpečím dotyku označit nálepkou, 

ochranný kryt kotouče 

hluk významné riziko 
požívání ochranných sluchátek, používáni špuntů 

do uší 

Bezpečnostní opatření elektrické ručně přenosné brusky 

Identifikované nebezpečí Kategorie rizika Zavedení bezpečnostních opatření 

dotyk rotujícího kotouče významné riziko opatřit rotující kotouč bezpečnostním krytem 

zničení brousicího nebo 

řezného kotouče 
významné riziko před každým započetím práce zkontrolovat kotouč 

špatná funkce stroje významné riziko 
dodržovaní revizí stroje, špatný stroj vyřadit z 

provozu 

odlet žhavých třísek významné riziko používání pracovního oděvu a ochranných brýlí 

poškození izolace 

elektrického kabelu 
velké riziko 

před započetím práce zkontrolovat stroj, častější 

revize stroje 

Bezpečnostní opatření elektrické ručně přenosné vrtačky 

Identifikované nebezpečí Kategorie rizika Zavedení bezpečnostních opatření 

zachycení volně vlajících 

častí rukávu 
významné riziko při vrtání používat vhodné ustrojení 

zakousnutí vrtáku do 

obrobku 
přijatelné riziko 

používaní správných vrtáků, používaní 

naostřených vrtáků, dodržování 

pracovního postupu  

dotek žhavého vrtáku přijatelné riziko 
na vrták nesaháme holýma rukama, 

používání pracovních rukavic 

poškození izolace 

elektrického kabelu 
velké riziko 

před započetím práce zkontrolovat 

stroj, častější revize stroje 

špatná funkce stroje významné riziko 
dodržovaní revizí stroje, špatný stroj 

vyřadit z provozu 
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