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Anotace 

BEČKA J. Návrh metodiky BOZP ve firmě na výrobu mycích a čistících prostředků. 

Ostrava: VŠB - TUO FBI, 2014, 55 stran. 

 

Bakalářská práce je zaměřena na popis stavu bezpečnosti práce v podniku a následné 

vyhledání rizik v průběhu již zavedeného provozu výroby mycích a čistících prostředků. 

Práce pokračuje analýzou rizik a navržením zavádění opatření, která povedou k eliminaci 

nebo minimalizaci rizika a zlepšení pracovních podmínek pro pracovníky. 

 

Klíčová slova: bezpečnost práce, bezpečnostní opatření, výroba mycích a čistících 

prostředků, analýza rizika strojů 

 

 

Abstract 

BEČKA J. OSH Methodology proposal for a firm manufacturing washing and 

cleansing agents. 

Ostrava: VŠB - TUO FBI, 2014, 55 pages. 

 

The thesis is focused on the description of work safety in the manufacturing company. 

Find risks during the operation on already established manufacturing washing and 

cleansing agents. The thesis continues on risk analysis and designing the implementation 

of measures that will eliminate or minimize risk and improve working conditions for 

workers. 

 

Klíčová slova: work safety, safety measure, manufacturing washing and cleansing agents, 

risk analysis of machines 
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1. Úvod  

 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je velmi pružná problematika s nikdy 

nekončícím rozvojem. Legislativa a její požadavky se neustále mění, především díky 

neutuchající snaze zvýšit bezpečnost a zlepšit pracovní podmínky. 

 Hlavními předpisy v oblasti BOZP pro podniky jsou zákon č. 262/2006 Sb., 

Zákoník práce a zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci. Pro zajištění bezpečnosti a zlepšení pracovních podmínek to však 

nestačí. Firmy musí dodržovat i jiné zákony, nařízení vlád a vyhlášky, jež podrobně 

popisují problematiku a povinnosti zaměstnavatelů. 

 Současná BOZP se však nezaměřuje výhradně jen na stroje, zařízení a pracovní 

prostředí. Zaměstnavatelé musí dnes myslet na to, že je třeba dbát i na vzájemné vztahy na 

pracovišti a firemní kulturu. BOZP není pouze záležitostí bezpečnostního technika, ale 

hlavně vedení firmy a samotných zaměstnanců. 

 V každém případě však konečná zodpovědnost za efektivní fungování systému 

řízení BOZP spadá vždy na zaměstnavatele. 

 

 Cílem bakalářské práce není řešení komplexní problematiky systému řízení 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ale vyhledání nedostatků v podniku, slabých míst a 

zavedení nápravných opatření. Na základě vyhodnocení rizika během provozu jsou 

navržena opatření, pomocí kterých se dosáhne snížení pravděpodobnosti vzniku 

pracovních úrazů na pracovišti a zlepšení pracovních podmínek, čímž se zároveň docílí 

zvýšení efektivity práce. 

 

Cíle práce: 

 Zjištění stavu BOZP ve firmě 

 Popis strojů a jejich stavu 

 Identifikace a rozbor rizik 

 Navrhovaná opatření pro zlepšení BOZP 
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2. Firma Síto 

2.1 Popis organizace 

 Společnost nechtěla být jmenována, proto jsem zvolil pouze část jejího pravého 

jména.  Předmětem podnikání společnosti Síto je především výroba kartáčnického a 

konfekčního zboží, ale také ubytovací a přepravní služby. Hlavní výroba se zabývá 

pěnovými výrobky, jako jsou kuchyňské houbičky a koupelové houby (viz obr. č. 1). 

 Společnost neustále vyvíjí nové technologie výroby pěnových výrobků a tím se drží 

v předních řadách na konkurenčním trhu. Avšak díky trvalému vývoji vlastních technologií 

a pracovních postupů výroby, je pro firmu důležitá opakovaná tvorba a následné zapojení 

do provozu nových pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

 Výrobní prostory firmy Síto jsou rozděleny do dvou objektů - budova s 

administrativní a výrobní částí a budova se skladovacími prostory. 

 

Obrázek č. 1: Výrobek firmy Síto 
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2.2 Stav BOZP ve firmě 

 

2.2.1 Školení bezpečnosti práce 

 Náplní osnovy školení k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro 

zaměstnance a vedoucí zaměstnance je seznámit osoby s platnými právními a ostatními 

předpisy k zajištění bezpečnosti práce, s riziky vznikajícími při práci a s opatřeními 

nutnými plnit pro minimalizaci působení rizik. 

 V dalším bodě jsou uváděna práva, povinnosti a zákazy zaměstnanců vzhledem k 

bezpečnosti práce. 

 Používání osobních ochranných pracovních prostředků je bod, v němž se hovoří o 

povinnosti používání OOPP na pracovištích, kde je nutné zavést tyto prostředky pro 

snížení pracovního rizika. 

 Dále jsou zaměstnanci seznámeni se zabezpečením při pracovních úrazech a 

nemocech z povolání. Zjišťováním stavu zdravotní způsobilosti pomocí lékařských 

preventivních prohlídek a povinností oznámení zaměstnavateli o pracovní neschopnosti. 

Poučení o poskytnutí první pomoci - zahrnuje informace o způsobu přivolání záchranné 

pomoci, vybavení lékárny první pomoci a nouzová telefonní čísla. Nedílnou součástí je 

také hlášení a vyšetřování pracovních úrazů a postupy zaměstnanců při těchto 

skutečnostech.  

 Seznámení s vnitřními předpisy je bod, který je zacílen na provozní řád, místní 

provozně bezpečnostní předpisy, zásady bezpečné práce při obsluze strojů a zařízení a 

zásady bezpečného chování na pracovišti.  

 Pohyb po komunikacích - zaměstnanci jsou povinni udržovat průchodné 

komunikace, vyznačené výstražnými páskami. Pohyb zaměstnanců je povolen pouze po 

vyznačených komunikacích [13, 14, 22, 24, 25]. 

 

Dalším tématem školení zaměstnanců je požární ochrana. Náplň spočívá v organizaci a 

zajištění PO dle zákona č. 133/1985 Sb.,  

Seznámení s požárním nebezpečím vznikajícím při provozovaných činnostech. 
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Seznámení se zvláštními požadavky na provoz a obsluhu instalovaných technických 

zařízení v případě požáru.  

Seznámení se základními povinnostmi vyplývajícími z předpisů o PO dle zákona č. 

133/1985 Sb. a vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci. 

 

 

Školení je zajišťováno v případech: 

 jestliže se jedná o nového zaměstnance 

 jestliže zaměstnanec mění pracovní zařazení nebo druh práce 

 při zavedení nové technologie, změně pracovních postupů a prostředků 

 

 

Školení se provádí jednou za 12 měsíců odborně způsobilou osobou. Školení se 

přizpůsobuje platným právním předpisům BOZP a vývoji rizikových situací. 

 

 

Právní legislativa pro školení zaměstnanců ve firmě: 

 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 

 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovně-

právních vztazích 

 NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

OOPP 

 NV č. 378/2001 Sb. stanovuje podmínky bezpečného provozu a používání strojů 

 NV č. 361/2007 Sb. stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

 NV č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

 Vyhláška č. 48/1982 Sb. stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 

 Vyhláška č. 73/2010 Sb. o vyhrazených elektrických zařízeních, jejich zařazení do 

tříd a skupin 
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2.2.2 Manipulace s materiálem 

 Před zahájením manipulace s břemeny je nutné zaměstnance poučit o vlastnostech a 

hmotnosti břemene. O správném způsobu manipulace a možných následcích, jaká plynou 

z nevhodné manipulace s břemeny [10, 13]. 

 Pracovní rizika manipulace s břemeny jsou vyhodnocovány při každém zavedení 

nového pracovního procesu. Zaměstnavatel se snaží předcházet vzniku rizik například 

pomocí používání mechanických prostředků používaných zaměstnanci, jako je používání 

ručních manipulačních vozíků. Vhodné provedení zhodnocení rizik může významně 

minimalizovat pracovní rizika a vést ke snížení počtu pracovních úrazů.  

 

 

Hygienické limity při ruční manipulaci: 

 Hygienické limity při ruční manipulaci s materiálem se rozdělují do třech kategorií. 

Na muže, ženy a těhotné či kojící ženy spolu s mladistvými. Hygienické limity jsou 

upraveny pro osmihodinovou pracovní směnu. Při delší než osmihodinové pracovní směně, 

přípustné minutové hodnoty celkové fyzické zátěže musí být sníženy o 20% [13]. 

 

Tabulka č. 1: Hygienické limity při ruční manipulaci v osmihodinové pracovní směně 

 
Muži Ženy 

Těhotné, kojící ženy do 

konce devátého měsíce 

po porodu, mladistvý 

Občasné zvedání a 

přenášení břemene 
50 kg 20 kg 7,5 kg 

Časté zvedání a přenášení 

břemene 
30 kg 15 kg  

Přeprava břemene pomocí 

bezmotorového prostředku 

tlačné 310 N 

tažné 280 N 

tlačné 250 N 

tažné 220 N 
 

Kumulativní hmotnost  10 000 kg 6 500 kg  

Práce v sedě 5 kg 3 kg 5 kg 

 

 

Faktory odpovědné za poškození moskuloskeletálního systému: 

 lidský faktor (věk, pohlaví, fyzické zdraví) 
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 faktory spojené s fyzickým napětím při práci (četnost opakovaných činností nebo 

zvedání, nošení, statická manipulace) 

 organizační faktory (řízení systémů práce - týmová práce) 

 

 

Následky nevhodné ruční manipulace 

 

Dopady na pracovníky: 

 zhoršující se zdravotní stav 

 pracovní neschopnost 

 ohrožení materiální situace pracovníka 

 nižší výkonnost a horší kvalita práce (riziko ztráty zaměstnání) 

 

Dopady na zaměstnavatele: 

 nižší výkonnost a horší kvalita práce 

 zvýšená absence pracovníků 

 náklady na nemocenskou 

 nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců v důsledku absence 

 náklady spojené s pracovními úrazy 

 

Důsledky pro národní ekonomiku: 

 náklady na pracovní rehabilitaci postižených osob 

 náklady na důchod nebo jiné sociální dávky díky pracovní neschopnosti a 

nemocem z povolání 

 

 

 Ruční manipulace s materiálem bývá v České republice příčinou až 25% 

pracovních úrazů. Prevence úrazovosti u ruční manipulace by se měla zaměřovat na 

proškolování pracovníků, jakým způsobem manipulovat s břemeny. Dále na vhodné 

přizpůsobení pracoviště tak, aby se minimalizovala ruční manipulace s materiálem, tedy 

zkrátily se vzdálenosti přenášení břemene a snížil se počet nadbytečného zvedání či 

pokládání břemene během pracovní směny. Také je třeba se zaměřit na využívání 
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technických prostředků, které mohou nahradit ruční manipulaci všude tam, kde je to možné 

[7]. 

 

 Firma Síto proto klade velký důraz na zlepšování povědomí svých pracovníků o 

rizicích.  

Zaměstnanci ve firmě pracují především s pěnovými materiály, které mají, až na velké 

pěnové bloky, malou či zanedbatelnou váhu. Pro přepravu velkých pěnových bloků (viz 

obr. č. 2), jejichž hmotnost se pohybuje v rozmezí 45 - 50 kg, se používají ruční či 

elektrické manipulační vozíky.  

 

 

Obrázek č. 2: Pěnový blok o rozměrech 2 x 1 x 1 m 

 

2.2.3 Stav pracovních prostorů a pracovního prostředí 

 Podle zákona zaměstnavatel musí zajistit vhodné pracovní podmínky pro své 

zaměstnance z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pracovní prostředí musí 

splňovat veškeré bezpečnostní a hygienické požadavky [4, 10, 25]. 
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Pracovní prostředí je soubor podmínek, za jakých je uskutečňován pracovní proces. Aby 

pracovní prostředí bylo vnímáno pozitivně, vedlo pracovníky k větší motivaci, 

spokojenosti a výkonnosti, je třeba vytvořit vhodné pracovní podmínky. Zvyšování kvality 

pracovních podmínek povede k navýšení produktivity lidské práce a současně pracovní 

pohody a bezpečnosti. 

Mezi podmínky pracovního prostředí se zahrnují například: 

 světlo 

 hluk 

 mikroklimatické podmínky 

 pracovní prostředky 

 osobní pomůcky 

  technické zařízení pracoviště 

 

Pracovní prostředí ve firmě je z technického hlediska vyhovující. 

 

Pracoviště je prostor přidělený určitému pracovníkovi, za účelem výkonu práce. 

Pracoviště je vybavené provozními prostředky pro realizaci pracovní činnosti. 

Zákon ukládá, že zaměstnavatel je povinen zajistit vhodné prostorové požadavky na 

pracovišti, vybavení pracoviště, dostatečné osvětlení a patřičné hygienické podmínky.  

Hodnocení rizik a následné předcházení těmto rizikům zaměstnavatelem je základním 

předpokladem pro zajištění bezpečnosti a zdraví zaměstnanců na pracovišti [4, 25]. 

 

Osvětlení pracovišť ve výrobní hale je sdružené. Zajišťují ho okna, střešní světlíky a 

umělé světlo. Okna jsou velká průhledná tabulová skla. Nejsou nijak opatřena proti 

zvýšené tepelné zátěže, ani proti oslňování pracovníků z přímého slunečního záření. 

Střešní světlíky jsou z matného skla a mají vypouklé tvary, aby nedocházelo ke zvýšené 

tepelné zátěži nebo oslňování pracovníků na pracovišti. Umělé světlo je řešeno pomocí 

zářivek. Osvětlení na pracovišti je zcela dostačující [4, 25]. 

 

Hluk ve výrobní hale je poměřován s ustáleným hlukem pro výrobu a skladování při 

osmihodinové pracovní směně, kde je maximální přípustná hodnota 70 dB. Hluk na 

pracovišti je minimální a do maximální přípustné hodnoty má rezervu. Hlavním 
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předmětem výroby je zpracovávání měkkého pěnového materiálu, proto nejsou 

převyšovány hygienické limity hlučnosti ani u strojů jako je pásová pila, či fréza. Není 

nutnost, aby zaměstnanci nosily chrániče sluchu [4, 12, 25]. 

 

Mikroklimatické podmínky: Na všech pracovištích musí být k ochraně zdraví 

zaměstnance zajištěna dostatečná výměna vzduchu přirozeným nebo nuceným větráním. 

Ve výrobní hale je výměna vzduchu zabezpečena pomocí postraních oken, střešních 

světlíků, podtlakovým odvětráváním, zavedeným u stropu, či několika průchody 

vedoucími do haly. V letním období s vysokými teplotami je zajištěné pohodlí 

zaměstnanců pomocí nuceného a přirozeného větrání. V zimním období slouží pro 

zabezpečení vyhovující teploty teplovzdušné ventilátory instalované mimo manipulační 

prostor pracovníků na pracovišti. Nehrozí tedy střet zaměstnance během pracovního 

procesu s ventilátory a rozvedeného potrubí [4, 25]. 

 

Podlahy podle bezpečnostních předpisů musí být rovné a odolné proti poškození. 

Podmínky provozovatel ve výrobní hale splňuje. Povrch je opatřen nátěrem na beton, je 

hladký, rovný a snadno čistitelný. Za normálních provozních podmínek povrch není 

kluzký. Na veškerých otvorech v podlaze jsou kryty usazené tak, že není možné aby došlo 

k samovolnému odsunutí či uvolnění. O kryty nelze zakopnout nebo se zachytit, splývají s 

úrovní okolní podlahy.  

 

Komunikace musí být trvale volné a dostatečně široké v závislosti na vykonávané činnosti 

a předpokládaného počtu uživatelů. Komunikace nesmí být zastavovány výrobním a 

provozním zařízením, materiálem či výrobky. Pro rozlišení se komunikace viditelně 

označují bílými nebo žlutými ohraničujícími pruhy či barevně odlišným povrchem. 

Výrobní hala má dostatečně široké komunikace pro provoz a případnou evakuaci. 

Vyznačení komunikací od okolního povrchu je taktéž správné. Chyba nastává v případě 

zablokování komunikací. Zaměstnanci velmi často nedbají provozních pokynů a zastavují 

komunikace materiálem, výrobky, či jiným provozním zařízením.  

Z obrázku č. 2 umístěného níže si lze povšimnout správného označení komunikace žlutými 

ohraničujícími pruhy a dále manipulačního podvozku odloženého do místa komunikaci.  
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Obrázek č. 3: Komunikace ve výrobní hale 

 

 

Únikové cesty a východy musí být zřetelně označeny. Značení o směru úniku musí být 

viditelné ze všech míst budovy, kde není přímo viditelný únikový východ, který vede na 

volné prostranství. Dveře únikových východů se musí otevírat ve směru úniku a nesmí 

bránit evakuaci, tedy nesmí být uzamčené. Taktéž nesmí být posuvné nebo karuselového 

provedení. 

Únikové cesty a východy nesmí být především zastavovány materiálem a jinými předměty. 

Provozovatel vede jako únikové cesty hlavní komunikaci ve výrobní hale, kterou 
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zaměstnanci často zablokují během výkonu pracovní činnosti. Dveře nouzového východu 

ve výrobní hale se otevírají směrem ven a lze je snadno otevřít.  

 

Hlavní vchodové dveře v hale jsou dvoukřídlé a vedou do personální části budovy. 

Otevírají se směrem ven a jsou snadno ovladatelné. Nejsou označené bezpečnostní páskou 

ani značkami. Vrata vedoucí do výrobní haly jsou jedny zdvižná a jedny dvoukřídlá 

otevírající se směrem ven do volného prostoru, které jsou určené jako nouzový východ. 

Oboje vrata mají správně vyznačené okraje bezpečnostním šrafováním pro provoz 

elektrických vozíků. Zdvižná vrata zabezpečuje mechanismus proti nechtěnému pohybu. 

 

Pracovní místo je prostor, v němž pracovník vykonává takovou pracovní činnost, ke 

kterému je pracovní místo určeno. Při zřizování nového pracovního místa je nutno dbát na 

tělesné rozměry zaměstnance, pracovní polohu, zrakové nároky a druh vykonávané práce. 

Rozměry podlahové plochy pro jednoho zaměstnance jsou 2 m
2
. Nejmenší možná šířka 

pracovního místa je 1 m. Výška pracovní roviny musí odpovídat tělesným rozměrům 

zaměstnance, základní pracovní poloze zrakovým nárokům a hmotnosti předmětů a 

břemen s nimiž se pracuje. Optimální výška pracovní roviny u mužů při práci vstoje je 

1020 - 1180 mm, vsedě 220 - 310 mm a u žen při práci vstoje 930 - 1080 mm, vsedě 210 - 

300 mm. Výška sedáku nad podlahovou plochou se očekává v rozsahu 400 ± 50 mm. 

Výška pracovní roviny je bod, kde končetiny zaměstnance nejčastěji vykonávají pohyby 

spojené s výkonem pracovní činnosti [4, 25]. 

 

 

2.3 Místní stav strojů 

 Firma disponuje několika stroji a jednou automatickou linkou. V této části uvedu 

stroje, jenž jsou používány pro výrobu mycích prostředků. Bude představen jejich popis a 

účel použití.  
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2.3.1 Horizontální pásová pila 

 Horizontální pásová pila (viz obr. č. 4) pracuje na principu oběžného nože neboli 

nekonečného pásu. Oběžný nůž vykonává přímočarý jednosměrný pohyb, zpravidla 

směrem k desce stolu. K pohybu dochází pomocí kol, která otáčejí nožem a jsou hnána 

motorem. [3, 25] 

 Pila je určena k řezání velkých pěnových bloků o maximální velikosti 2 m × 1,2 m 

× 1,2 m. Řez je veden horizontálním způsobem. Oběžný nůž kmitá mezi dvěma sloupy. 

Není opatřen žádným krytem, protože by jakýkoli kryt bránil v provádění činnosti zařízení. 

Řezání materiálu probíhá automatickým způsobem. Materiál pracovník uloží na kruhovou 

desku a zajistí operační prostor ochrannými řetězy. Deska pěnové kvádry sune pod 

pásovou pilu, kde je materiál nařezán dle potřeby. 

 Během manipulace s materiálem pracovníkem, musí být zařízení vypnuté. Stroj 

obsluha spouští až ve chvíli, kdy zajistí operační prostor a zadá program na ovládacím 

panelu. Zařízení je staršího data a proto nemá žádnou dochovanou dokumentaci. Z 

bezpečnostního hlediska jsou ochranné řetězy jediným prostředkem chránícím obsluhu 

před možným nebezpečím, která zařízení v průběhu pracovního procesu představuje.  

 

 

Obrázek č. 4: Horizontální pásová pila 
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2.3.2 Svislá pásová pila s dvojitým odměřováním 

 Stejně jako horizontální pásová pila, popisovaná výše, pracuje svislá pásová pila 

(viz obr. č. 5) na principu oběžného nože. Je používána pro vyřezávání obdélníkových 

hranolů z pěnových desek, ze kterých se později dalším zpracováním vyrobí houbičky na 

mytí nádobí. Pěnové desky mohou mít maximální rozměry 2 m × 1,2 m × 0,05 m.  

 Svislá pracovní část pilového listu se pohybuje v mezeře mezi dvěma stoly, na 

nichž je umístěn řezaný materiál. Materiál je po stolech posouván pohyblivými stěnami - 

každý stůl má vlastní stěnu se zcela samostatným polohováním. Stěny jsou vybaveny 

odměřovacími systémy, umožňující automatické nastavení poloh materiálu při řezání. Pila 

umožňuje pracovat současně se dvěma obdélníkovými bloky. Pravý pracovní stůl je pevný, 

levý je otočný. Díky tomu je dosaženo možného řezání ve dvou na sobě kolmých směrech.  

Stroj je vybaven zařízením pro možnost průběžného ostření pilových pásů za provozu. 

Dále je pila vybavena systémem automatického přidržování okrajů řezaného materiálu, 

který se samočinně přizpůsobuje rozměrům rozřezávaného materiálu.  

 

 

Obrázek č. 5: Svislá pásová pila s dvojitým odměřováním 
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2.3.3 Automatický balicí stroj 

 Horizontální balicí stroj PFM Falcom (viz obr. č. 6) je určen pro balení drobných 

pěnových výrobků do fóliového materiálu. Pomocí přívodního dopravníku jsou výrobky 

přesunuty na zabalení přes tvářecí tunel, kde je výrobek obalen a zataven do fólie. Fólie a 

výrobky procházejí nejprve přes podélné svařování, pro sváření hran a poté přes příčné 

svařování, pro uzavření a odřezání jednotlivých balíků s výrobky. Výstupní dopravník poté 

balíky přepraví až k obsluze stroje pro jejich další zpracování. 

 Stroj je vybaven několika pevnými a pohyblivými kryty, které chrání obsluhu před 

popálením pokožky o soustavu kotoučů a svářecí hlavu. Otevření jednoho nebo více 

bezpečnostních krytů při běžném provozu zapříčiní okamžité zastavení stroje.  

 

 

Obrázek č. 6: Automatický balící stroj 
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2.3.4 Svislá frézka 

 Frézka je obráběcí stroj sloužící k obrábění materiálů, tedy frézování (viz obr. č. 7). 

Hlavním nástrojem, který koná rotační pohyb je fréza. Fréza je rotačně souměrný nástroj s 

více břity. Kruhovým pohybem frézuje materiál, který koná posuv ve směru kolmém k ose 

rovinných ploch. Materiál se nazývá obrobek. Posuv obrobku zajišťují posuvné válce, 

řetěz, kladky nebo je zajištěn samotnou obsluhou ručně [5]. 

 Provozovatel používá svislou frézku na frézování bočních stěn pěnových materiálů. 

Díky druhu zpracovávaného materiálu, nevzniká v obráběcím centru teplota, kterou by 

bylo třeba regulovat pomocí chladící kapaliny. 

 Obsahem činnosti obsluhy je vkládat pěnové podlouhlé hranoly mezi kolejnice, 

odkud posuv materiálu převezmou posuvné válce. Hranoly jsou během procesu frézovány 

a posunovány směrem ven z druhé strany frézky. Obsluha již jen vyjme zpracovaný 

obrobek. Celé obráběcí centrum je zajištěno kryty tak, aby kryty nebránily ve výkonu 

činnosti stroje a obsluhy a zároveň aby bylo minimalizováno riziko nebezpečí střetu 

obsluhy s rotujícími částmi stroje. Vzhledem ke stáří frézky nehraje hluk významnou roli 

během provozu, především díky zpracovávání měkkého pěnového materiálu. Frézka je 

obsluhována pouze jedním pracovníkem.  

 Stroj je staršího typu, provozovatel tedy má k dispozici pouze dokumentaci s 

technickými daty, nikoli návod k obsluze. 
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Obrázek č. 7: Svislá frézka 
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2.3.5 Mikrovlnná linka 

 Automatická linka zajišťuje spojení vliesového materiálu s pěnovými deskami (viz 

obr. č. 8). Z desek se později vyřežou malé houbičky. Linka je složena z přívodního 

dopravníku, lepicích válců, třech pohyblivých ramen, tedy 3D manipulátorů, pro 

manipulaci s materiálem a v neposlední řadě z mikrovlnných pecí. 

 Činností prvního 3D manipulátoru je přemisťování pěnových desek z 

manipulačních vozíků na přívodní dopravník. Veškerý manipulační prostor ramene je 

zajištěn plastovými kryty tak, aby nedošlo ke kontaktu ramene s obsluhou. Potřebuje-li 

obsluha vyměnit prázdný manipulační vozík za nový, musí odklopit výsuvný kryt. Kryt je 

zajištěn elektromagnetickou pojistkou. V případě otevření krytu, se okamžitě pohyb 

ramene zastaví. 

 Přívodní dopravník je pohyblivý pás, který přepravuje pěnové materiály pod lepicí 

válce. Pěnové desky mají rozměry 2 m × 1,2 m × 0,05 m a váhu 2,5 kg. Dopravníkový pás 

není zabezpečen ochrannými kryty.  

 Linka na lepení jsou dva rotační válce, mezi které je automaticky nanášeno 

rovnoměrné množství lepidla. Lepidlo se pomocí válců roztírá na pěnové desky, které poté 

putují pod druhé pohyblivé rameno. V této části linky, přestože se zde pracuje s lepidlem, 

chybí sací mechanismus pro odvod výparů z prostoru. Rotační válce jsou chráněny 

odsuvnými plexisklovými průhlednými kryty. Odsuvný kryt však nemá mechanismus, 

který by zajistil, aby se rotační válce zastavily při jeho odstranění. Důvodem je, že obsluha 

občas pomocí štětečku odstraňuje z válců nečistoty v lepidle a je zapotřebí, aby se válce 

točily.  

 Druhý 3D manipulátor je z bezpečnostního hlediska řešen stejným způsobem jako 

první rameno. Úkol spočívá v položení vliesového materiálu na pěnovou desku s lepidlem. 

Jakmile k sobě materiály přilnou, putují do mikrovlnných pecí. 

 Mikrovlnné pece jsou odizolované proti mikrovlnným vlnám a chráněné kryty proti 

popálení zaměstnanců. V pecích nejsou dosahovány teploty, které by při krátkodobém 

kontaktu horké části pece s pokožkou obsluhy způsobily popáleniny, ani při kterých by 

hrozilo riziko vzplanutí nebo ztavení materiálu. Nad mikrovlnnými pecemi je zajištěné 

podtlakové větrání pro odvod výparů. Aby nedocházelo ke vzniku vzplanutí materiálu v 

pecích díky kovovým částicím v materiálu, byly před pece nainstalovány detektory kovu. 

Mikrovlnné pece mají nastavený automatický časovač na dobu spékání každého materiálu, 
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aby nedocházelo k přílišnému vysoušení materiálu nebo k jeho vzplanutí, zastaví-li se 

pracovní proces za pecemi. Časovač se spouští pomocí čidel před pecemi automaticky. 

 Poslední pracovní proces linky zabezpečuje třetí 3D manipulátor. Zajišťuje 

překládání materiálu z dopravního pásu na manipulační vozíky. Rameno je zcela 

automatizované a zabezpečené kryty. Stejně jako rameno první má výsuvný kryt zajištěn 

elektromagnetickou pojistkou pro vstup zaměstnanců a následnou výměnu manipulačních 

vozíků.  

 Linka je obsluhována pomocí hlavního panelu, kde je zajištěna také kontrola 

kamerovým systémem pro jednotlivé pracovní procesy, kam může vstoupit obsluha. Tedy 

pro nebezpečné prostory pohyblivých ramen.  

 

 Lepidlo, jež se používá na lince během výroby, je s ujištěním hygienické kontroly 

ekologické a zcela nezávadné. Přísady v lepidle nejsou vysoce těkavé, a proto nedochází 

ke vzniku výparů, proti kterým by byla obsluha linky nucena se chránit osobními 

ochrannými pracovními prostředky. Lepidlo musí být nezávadné především z důvodu, že 

se používá na výrobky určené do kuchyně. Lepidlo musí být nerozpustné a zdravotně 

nezávadné v prostředí s horkou vodou. 

 Lepidlo se nanáší na povrch materiálu pomocí rotačních válců, které jej rozetřou v 

malém množství po povrchu. Z válců jde lepidlo snadno omýt čistou vlažnou vodou. Tato 

smíšená voda s lepidlem nijak nezatěžuje životní prostředí, jelikož se opět zpracovává a 

přidává se zpět do lepidla pro jeho zředění. 

 Na vývoji lepidla se zasadila sama firma Síto a jeho složení je přísně střeženým 

tajemstvím společnosti. Množství nanášeného lepidla na válce je minimální. Nedochází k 

přebytku, který by byl nutný odvádět odtokovým kanálkem. [9, 26] 
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Obrázek č. 8: Plánek části linky s rotačními válci na lepení a druhým pohyblivým 

ramenem  
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3. Návrh komplexního řešení bezpečnosti 

 Návrhem bezpečnostních pokynů ke strojům a zařízením, technických a 

organizačních opatření a zlepšení podmínek pracovního prostředí, docílíme snížení rizika 

vzniku pracovních úrazů na pracovišti. 

 

3.1 Identifikace, analýza a vyhodnocování rizik 

 Podle ustanovení zákoníku práce jsou zaměstnavatelé povinni identifikovat, 

analyzovat a vyhodnocovat rizika možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců. 

Podávat zaměstnancům informace o rizicích a provádět taková opatření, která povedou 

k eliminaci rizik či snížení pravděpodobnosti jejich vzniku a možných následků. 

 V současné době existuje několik způsobů, jak lze hodnotit rizika. Většina podniků 

by měla mít dobře zavedený postup hodnocení rizik, který se skládá z pěti bodů 

[8, 16, 17, 18, 19]. 

 

1. Určení rizik a ohrožení osob 

Identifikace možných zdrojů nebezpečí na pracovišti a pracovníků, na něž rizika 

působí. 

 

2. Vyhodnocení a seřazení rizik podle důležitosti 

 Analýza existujících rizik a seřazení podle míry nebezpečnosti. 

 

3. Zvážení preventivních opatření 

 Vytyčení opatření, která budou vhodná pro odstranění zjištěných rizik. 

 

4. Zavedení preventivních opatření 

 Příjem preventivních a ochranných opatření proti vyhodnoceným rizikům. 

 

5. Kontrolování 

 Hodnocení rizik je nutné pravidelně kontrolovat a přijímat opatření pro zajištění 

jeho aktuálního stavu. 
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Výběr vhodné metody hodnocení rizik závisí na: 

 Povaze pracoviště (stálé, dočasné) 

 Druhu pracovního procesu (opakované, příležitostné či měnící se procesy) 

 Prováděných úkonech (opakované, příležitostné, vysoce rizikové) 

 Technické složitosti 

 

 

3.1.1 Identifikace rizik na pracovišti 

Pro vyhledání rizik na pracovišti byly použity následující metody: 

 

 Safety Audit (bezpečnostní kontrola) 

Bezpečnostní kontrola je postup jenž vyhledává rizikové situace a následně navrhuje 

opatření, která povedou ke zvýšení bezpečnosti. Metoda se zaměřuje na potenciálně 

možné nehody nebo provozní problémy, které mohou nastat v posuzovaném systému. 

Používá se připravený seznam otázek a matice pro skórování rizik. [8, 13, 17, 18] 

  

Výhody: 

 V praxi velmi oblíbená a hojně používaná metoda. 

 Udržuje povědomí zaměstnanců o možných rizicích. 

 Časová nenáročnost. 

 Velmi efektivní metoda. 

 

Nevýhody: 

 Výsledky jsou pouze kvalitativní popis. 

 Není možné zajistit kontrolu úplnosti studie. 

 Obsah metody není dán legislativně ani normativně. 

 

 Check list (kontrolní seznam) 

Kontrolní seznam je postup pracující na systematické kontrole plnění podmínek a 

opatření, která jsou předem stanovena. Seznamy kontrolních otázek (checklists) jsou  
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generovány podle chování sledovaného systému nebo činností, které mají přímou 

souvislost se systémem a možnými dopady, selháním prvků systému a vznikem škod. 

Check list může mít jednoduchý seznam otázek, či zdlouhavý formulář. [8, 13, 17, 18] 

 

Výhody: 

 V praxi velmi oblíbená metoda. 

 Časově nenáročná, jednoduchá metoda. 

 Metodu lze použít v libovolné fázi života procesu. 

 

Nevýhody: 

 Závislost na zkušenostech týmu, chybí systematičnost metody. 

 Pouze kvalitativní výsledky. 

 Nutná aktualizace a doplňování kontrolních otázek podle konkrétní situace. 

 

 

3.1.2 Vyhodnocení rizik na pracovišti 

Rizika na pracovišti byla vyhodnocena za pomoci jednoduché bodové metody. 

 

 Jednoduchá bodová metoda 

Jednoduchá bodová polokvantitativní metoda umožňuje snadné vyhodnocení již 

nalezených rizik. Metoda vyhodnocuje riziko v těchto třech složkách: [16, 19]. 

 pravděpodobnost vzniku nebezpečí (P) 

obsahuje míru, úroveň a kriteria samostatných nebezpečí 

 

Tabulka č. 2: Míra pravděpodobnosti vzniku nebezpečí 

Nahodilá  1 

Nepravděpodobná  2 

Pravděpodobná  3 

Velmi pravděpodobná  4 

Trvalá  5 
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 pravděpodobnost vzniku následků (N) 

představuje velikost následků, které mohou nastat při vzniku nebezpečí 

 

Tabulka č. 3: Závažnost následků rizika 

Poškození zdraví bez pracovní 

neschopnosti 
1 

Poškození zdraví s pracovní neschopností 2 

Úraz vyžadující hospitalizaci 3 

Těžký úraz s trvalými následky 4 

Smrtelný úraz 5 

 

 názor hodnotitelů (H) 

zahrnuje míru závažnosti ohrožení, množství ohrožených osob, úroveň 

řízení BOZP 

 

Tabulka č. 4: Míra vlivu působícího rizika 

Zanedbatelný vliv nebezpečí a ohrožení 1 

Malý vliv nebezpečí a ohrožení 2 

Větší vliv nebezpečí a ohrožení 3 

Velký vliv nebezpečí a ohrožení 4 

Více působících vlivů nebezpečí a ohrožení 5 

 

 

Pro zjištění míry rizika (R) je nutné vynásobit všechny tři složky. 

 

R = P × N × H 

 

Podle míry bodového rozpětí se stanoví kategorie závažnosti a tím se získá představa o 

důležitosti snížení rizika a zavedení rozsahu bezpečnostních opatření, jenž povedou ke 

zvýšení bezpečnosti na pracovišti.  
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I. ( 100)  Nepřijatelné riziko 

Nutnost zastavení činnosti. Potřeba zavedení opatření pro snížení rizika a jeho opětovného 

vyhodnocení. Provoz smí být obnoven až poté, co bude riziko sníženo na potřebnou míru. 

 

II. (51 - 100) Nežádoucí riziko 

Provoz není třeba zastavovat, ale je důležité provést okamžité nápravné opatření pro 

snížení rizika na přijatelnou úroveň. 

 

III. (11 - 50 ) Mírné riziko 

Potřeba zavést vhodná opatření pro odstranění rizika do stanoveného časového období, 

které určí vedení podniku. 

 

IV. (3 - 10) Akceptovatelné riziko 

Zvážení míry rizika a nákladů na zavedení bezpečnostních opatření. Budou-li technická 

opatření pro podnik nežádoucí nebo je nelze zavést, je potřeba podniknout opatření 

organizační. 

 

V. (3 ˂) Bezvýznamné riziko 

Bezpečnostní opatření není nutné provádět. Je však vhodné upozornit personál na možná 

rizika na pracovišti. 

 

Bodové vyhodnocení míry rizika pro ruční manipulaci a následná opatření zaváděná za 

účelem jejich snížení jsou v příloze č. 1. 

 

 

3.1.3 Zjištěné nedostatky a navržená opatření 

Pracoviště s horizontální pásovou pilou 

 Obsluha zařízení velmi často zapomíná, po uložení materiálu do operačního 

prostoru, opatřit prostor ochrannými řetězy a spustí stroj bez jakéhokoli zajištění 

místa (viz obr. č. 9). Hrozí, že pracovník zakopne, či uklouzne a pohybující se 
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kruhová deska zaměstnance vsune přímo pod oběžný nůž. Následkem je pořezání, 

amputace, stlačení či okamžitá smrt. 

 

 

Obrázek č. 9: Nedostatečné zajištění nebezpečného prostoru 

 

 

Navrhované opatření: 

Provádět mistrem dílny občasné kontroly, zda obsluha „horizontální pásové pily“ 

opatřuje nebezpečný prostor ochrannými řetězy před zahájením pracovního procesu 

stroje. 

Opatřit pracoviště vývěskou se základními pokyny při práci na pásové pile. 

 

 Kolem stroje je naskládáno nesystematicky velké množství pěnových bloků. Hrozí 

riziko ztráty orientace pracovníka, následné zakopnutí o výstupek stroje a pád do 

nebezpečného prostoru stroje s možností vzniku vážného úrazu.  

 

Navrhované opatření: 

Doporučuji vyznačit prostor podlahy, určený pro odkládání materiálu ke 

zpracování, signalizačními páskami. Takto zajistit dostatečně volný prostor pro 

pohyb obsluhy. Dále operační prostor kolem pásové pily opatřit fotoelektrickým 

ochranným zařízením, které v případě narušení bezpečného prostoru uvedou stroj 

do stavu klidu. 
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 Dalším rizikem je neočekávané spuštění stroje jinou osobou v průběhu provádění 

servisu a údržby stroje. Ovládací systém stroje není uzamykatelný.  

 

Navrhované opatření: 

Navrhuji vybavit ovládací systém uzamykatelným vypínačem přívodu energie. A 

tyto řádně označit. Dále mít pro tyto účely ceduli s popisem „Zařízení v údržbě“.  

Před samotným spuštěním zařízení provádět kontroly nebezpečného prostoru. 

 

 Riziko pořezání prstů nebo ruky pracovníků během výměny a údržby pilového 

pásu. Zdejší rukavice používané obsluhou jsou z pogumované textilie, bez 

protipořezové ochrany. Snadno se o ostré pilové zuby rozřežou, tudíž neskýtají 

potřebnou ochranu. 

 

Navrhované opatření: 

Vybavit obsluhu vhodnými ochrannými rukavicemi s protipořezovou ochranou pro 

výměnu a údržbu pilového pásu. 

Pozn. V průběhu pracovního procesu stroje mají pracovníci přísně zakázáno, z 

bezpečnostních důvodů, používat ochranné pracovní rukavice pro obsluhování 

stroje. 

 

 

Pracoviště pro svislou pásovou pilou s dvojitým odměřováním 

 Obsluha pily občas sahá do operačního prostoru stroje v průběhu procesu. 

Důvodem je přidržování materiálu během jeho řezání.  

 

Navrhované opatření: 

Z technologických důvodů a kvůli správné funkci nože není možné stroj vybavit 

statickým přítlačným zařízení. Proto navrhuji opatřit pracoviště vhodnými 

pomůckami, která pomohou obsluze v občasném přidržování materiálu a zabrání 

tak pořezání prstů, rukou či jiných částí těla. 

Opatřit pracoviště vývěskou se základními pokyny při práci na pásové pile. 
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 Zařízení pásové pily se skládá ze dvou oddělitelných, volně posuvných stolů. Se 

stoly se manipuluje tehdy, když je třeba vyměnit zpracovaný materiál za nový. 

Hrozí riziko střetu posuvného stolu s jiným zaměstnancem.  

Navrhované opatření: 

Vybavit podlahy pracoviště v místech, kde dochází k pohybu pracovního stolu 

výstražnými páskami, vyznačujícími operační prostor pracoviště.  

 

 Na pracovišti chybí vhodné ochranné rukavice pro manipulaci s pilovým listem, 

jeho výměnu a čištění. 

 

Navrhované opatření: 

Zajistit obsluze stroje vhodné rukavice s protipořezovou ochrannou. Určené pouze 

pro manipulaci s pilovým listem, nikoli pro používání v průběhu spuštěného stroje. 

Zaměstnance o vhodném používání OOPP poučit. 

 

 Odkládání materiálů a výrobků na podlahu před pracovištěm pásové pily zvyšuje 

nebezpečí zakopnutí či uklouznutí a následný pád do nebezpečného prostoru 

pilového listu. Hrozí riziko pořezání nebo amputace části těla.  

 

Navrhované opatření: 

Poučení pracovníků o BOZP. Provádět kontroly dodržování čistoty a bezpečnosti 

na pracovišti. 

Zajistit vhodné zakrytování pilového listu v jeho holé části, kde se nenachází 

zpracovávaný materiál. 

 

 

Automatický balicí stroj 

 Při práci stroje v režimu pomalého posunu mohou být kryty otevřeny a tím se 

otevře přístup k pohyblivým částem stroje a součástem s nebezpečně vysokými 

teplotami. 
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Navrhované opatření: 

Označit snímatelný kryt, ukrývající součásti s vysokou teplotou, symbolem 

„nebezpečí popálení“. 

 

 Zachycení volně vlajícího oděvu, vlasů a řetízků mezi pohybující se pás. 

 

Navrhované opatření: 

Používat vhodný oděv, bez volně vlajících částí. Kontrolovat zda obsluha balicího 

stroje využívá pokrývku hlavy nebo vhodně zvolený účes a nenosí volně vlající 

řetízky či náramky. 

 

 Elektrická rozvodná skříň neobsahuje žádné informace či symboly o hrozícím 

riziku úrazu elektrickým proudem. Při neodborném zásahu v elektrické skříni hrozí 

nebezpečí poškození zdraví.  

 

Navrhované opatření: 

Opatřit elektrickou rozvodnou skříň štítkem s údaji o stroji a symboly 

vyznačujícími nebezpečí. Definovat zákaz zásahu do zařízení osobami, které 

nemají potřebnou kvalifikaci. 

 

 

Svislá frézka 

 Riziko zachycení a následné vtažení rukou, popřípadě jiné části těla do zařízení 

díky rotujícím součástem stroje. Zvýšené riziko hrozí zejména při nošení volného 

oděvu, spuštěných dlouhých vlasů či náramků a řetízků.  

 

Navrhované opatření: 

Klást důraz u obsluhy stroje na používání pokrývky hlavy (čepice, síťka, šátek) tak, 

aby nevyčnívaly vlasy. Pokrývka nesmí mít volně vlající cípy a v případě šátku, lze 

zavázat pouze za hlavou, nikoliv pod bradou. 

Dále doporučuji vybavit pracoviště dostatečným množstvím kvalitních, vhodně 

konstruovaných, pracovních pomůcek (například háčků na odstraňování nábalů). 
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 Frézka je značně zastaralá a hrozí zvyšování vibrací stroje a následné negativní 

zdravotní účinky, zejména horních končetin. 

 

Navrhované opatření: 

Vhodné provádění pravidelných kontrol a výměny exponovaných součástí stroje. 

Předejde se tak vystavování riziku zaměstnanců před následky zvýšených vibrací 

stroje. 

 

 Obsluha na pracovišti s frézou nedisponuje s ochrannými prostředky jako jsou 

ochranné brýle vhodné proti zvýšené prašnosti. Odsávání je zajištěné pomocí 

odsávacích hadic, avšak míra tvorby obrobků při práci stroje je vysoká a obrobky 

jsou ve formě jemného prášku, který se snadno dostane do oční sliznice. 

 

Navrhované opatření: 

Doporučuji zajistit obsluze svislé frézky vhodné ochranné brýle proti prašnosti.  

 

 Pracovníci před započetím práce neprovádí kontroly stavu a upevnění rotujících 

částí.  Po příchodu na pracoviště okamžitě stroj uvádí do provozu. Hrozí zde riziko 

uvolnění nožové hřídele a jeho následného vymrštění nebo zvýšení vibrací zařízení. 

 

Navrhované opatření: 

Důsledné poučení obsluhy stroje o bezpečnosti práce a hrozícím riziku na 

pracovišti.  

Opatřit pracoviště vývěskou se základními pokyny při práci na svislé fréze. 

Pravidelné provádění revizí a zkoušek zařízení. 

 

 Byly zjištěny nedostatky v udržování čistoty na pracovišti. Prašnost na pracovišti 

není velká. Není tedy třeba používat roušky proti vdechovanému prachu. Díky 

manipulaci s materiálem se však tvoří na hladké podlaze drobná vrstva prachu a  

hrozí riziko uklouznutí pracovníka a následný pád do rotujících částí stroje. 
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Navrhované opatření: 

Poučit obsluhu frézy o bezpečnosti na pracovišti. Provádět občasné kontroly čistoty 

pracoviště vedoucím pracovníkem. 

 

 Osvětlení pracoviště s frézkou zajišťují střešní světlíky a zářivková tělesa. 

Především na nočních směnách hrozí vznik stroboskopického jevu, díky osvětlení 

zářivkami a  rychle rotujících těles stroje. Stroboskopický jev může u obsluhy 

frézky vyvolat dojem, že rychle rotující části nejsou v pohybu, tedy může snadno 

dojít ke vzniku úrazu. 

 

Navrhované opatření: 

Riziku vznikajícímu ze stroboskopického jevu lze předcházet změnou osvětlení 

pracoviště. Navrhuji zajistit osvětlení klasickými žárovkovými svítilnami 

nebezpečná místa stroje, kde se nachází rychle rotující části zařízení. Efektivní 

osvětlení klasickými žárovkovými svítilnami zajistí, že ke vzniku stroboskopického 

jevu nebude docházet. 

 

 

Mikrovlnná linka 

 Riziko zachycení oděvu nebo prstů horní končetiny mezi lepící rotační válce během 

uklouznutí zaměstnance na podlaze, při pádu nebo odstraňování nečistot z válců.  

 

Navrhované opatření: 

Doporučuji opatřit odsuvný kryt nad rotačními válci mechanismem, který zajistí 

zastavení válců, pokud bude kryt odsunut. Dále opatřit rotační válce mechanismem, 

kde dojde při stlačení a následného držení tlačítka k rotaci válců, aby bylo možné 

válce očistit od nečistot. V případě zachycení prstů či oděvu mezi válce, obsluha 

instinktivně sejme ruku z tlačítka a válce se opět zastaví. Po vrácení krytu na 

bezpečné místo bude možné válce opět spustit do automatického režimu. 

Varování! V žádném případě neposkytovat obsluze pro odstraňování nečistot z 

válců rukavice. Mohlo by dojít k zachycení rukavic mezi válce. 
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 Možný vznik alergické reakce či nevolnosti na účinky používaných látek v lepidle. 

V prostorách nanášení lepidla na materiál se nenachází žádná zařízení pro odvod 

výparů z lepidla. 

 

Navrhované opatření: 

Zajistit, aby linku obsluhovali pouze pracovníci s rozšířenými lékařskými 

prohlídkami. 

Provádět pravidelné rozšířené lékařské prohlídky u obsluhy mikrovlnné linky. 

Nainstalovat pod kryty rotačních válců sací mechanismus pro snížení alergických 

reakcí z účinků lepidla a minimalizaci vzniku výparů. 

 

 Během očišťování rotačních válců štětečkem hrozí riziko vstříknutí lepidla do 

očních sliznic. Obsluha linky nemá k dispozici žádné vhodné osobní ochranné 

pracovní prostředky pro odstranění rizika kontaktu lepidla s částí těla. 

 

Navrhované opatření: 

Zajistit obsluze linky vhodné ochranné brýle pro práci při odstraňování nečistot z 

válců. 

 

 Pracovníci nemají k dispozici vhodné rukavice pro případ, potřebují-li se dostat po 

zastavení linky do horké pece a vyjmout materiál. Pec pracuje na principu 

mikrovlnných vln a nevytváří vysoké teploty, přesto by mohlo při déle trvajícím 

dotyku dojít ke vzniku popálenin. 

 

Navrhované opatření: 

Doporučuji zajistit obsluze pro tuto činnost vhodné rukavice s dostatečnou tepelnou 

ochrannou.  

 

 Nalezeným nedostatkem je nezajištění prostoru vstupu do mikrovlnných pecí proti 

materiálu obsahujícímu kovové částice. Částice mohou být vniklé v materiálu, či 

zabodnuté na jeho povrchu. Kovové částice v mikrovlnné peci se přehřejí a 

vyvolají tavení materiálu či jeho vzplanutí. 
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Navrhované opatření: 

Nedostatek lze řešit pořízením zařízení, detekující kov v materiálu před jeho 

vstupem do pece. Po zjištění kovu v materiálu dojde k zastavení pásu a obsluha 

vadný materiál odstaví z linky. Provede jeho kontrolu či očištění od kovových 

částic. 

 

 Linka má velké rozměry a není vybavena žádným světelným či akustickým 

zařízením signalizující spuštění linky. V místě hlavního panelu, odkud se provádí 

spuštění, není vidět na celý prostor linky. Mohlo by tak snadno dojít ke spuštění 

zařízení během doby, kdy se na lince provádí některá z činností - údržba, opravy, 

čištění. Výsledkem může být vznik úrazu. 

 

Navrhované opatření: 

Opatřit celou linku signalizačním zařízením - akustickým či zvukovým, které se 

aktivuje vždy při spuštění linky. 

Dále opatřit pracoviště čitelnou výstrahou „Nezapínat, na lince se pracuje“. 

Výstrahu vyvěsit na ovládací pult pokaždé, probíhají-li na lince opravy nebo 

údržba. 

 

 

3.2 Metodika bezpečnostních pokynů ke strojům 

Horizontální pásová pila: 

Před zahájením práce na pracovišti zkontrolovat stroj. Především řádné upnutí pilového 

pásu, ochranných krytů a prohlédnou stav spouštěcího, vypínacího a blokovacího zařízení. 

Dále je před zahájením práce nutné zajistit, aby se v nebezpečném prostoru nenacházely 

žádné osoby, které by mohly být ohroženy spuštěním stroje. 

Během manipulaci s pilovým nožem používat rukavice s protipořezovou ochranou. V 

průběhu spuštěného stroje má však obsluha přísně zakázáno rukavice pro práci používat. 

Sahat do prostoru pilového nože lze pouze v případě, je-li stroj odpojen od zdroje. 

Používat chrániče sluchu během operace stroje. 
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Zabránit přístupu osob do nebezpečného pracovního prostoru nože a částí stroje napnutím 

ochranných řetězů po celé délce nebezpečného prostoru. 

Kontrolovat aby do nebezpečného prostoru nevstupovali žádné osoby je-li pila zapnutá.  

Dojde-li k přerušení dodávky energie, musí být okamžitě vypnut hlavní vypínač. 

Pracovník má za povinnost hlavní ovladač odpojit od zdroje v těchto případech. Ukončuje-

li práci na pracovišti, chystá-li se k čištění stroje, opravám či nastane-li havárie zařízení. 

Obsluha nesmí vyřazovat ochranné prvky z činnosti a odstraňovat jakékoli kryty 

[2, 9, 12, 20]. 

 

 

Svislá pásová pila: 

Stroj smí obsluhovat pouze osoba zaučená. 

Před spuštěním stroje je třeba zkontrolovat tlak na přívodu tlakového vzduchu a napnout 

pilový pás. Dále je nutné se přesvědčit zda jsou všechny bezpečnostní kryty správně 

namontovány a zda nejsou poškozeny. 

Stroj s odstraněným krytem se nesmí spouštět. 

Za chodu pilového pásu je zakázáno manipulovat s materiálem. 

Sahat do prostoru pilového nože lze pouze v případě, je-li stroj odpojen od zdroje. 

Do nebezpečného prostoru lze sahat pouze za pomoci vhodných pomůcek, určených pro 

manipulaci s materiálem (přidržování materiálu, posun materiálu po stole). 

Opravy, seřizování, čištění stroje a výměnu pilového listu lze provádět pouze při vypnutém 

hlavním vypínači. 

Dojde-li k přerušení dodávky energie, musí být okamžitě vypnut hlavní vypínač. 

Zásahy do elektroinstalace smí provádět pouze osoba znalá. 

Na stroji je přísně zakázáno pracovat v rukavicích. 

Po ukončení práce na stroji se vypne hlavní vypínač a provede se celkové vyčištění stroje. 

Poté je nutné povolit pilový list [11, 20, 21, 22]. 

 

Automatický balicí stroj: 

Před spuštěním stroje se musí operátor důkladně seznámit s umístěním ovládání a jejich 

funkcí. Dále musí vědět, jak dodržovat bezpečnostní předpisy platné pro provoz a údržbu 

balícího stroje. 
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Před zahájením činnosti na stroji je nutné se ujistit, zda uvnitř stroje nejsou žádná cizí 

tělesa. 

Bezpečnostní opatření a kryty, které jsou na balicím stroji instalovány, nesmí být 

odpojovány.  

Balicí stroj se nesmí zapínat do automatického režimu, jsou-li pevné nebo pohyblivé kryty 

odstraněny. 

Obsluha stroje musí nosit pracovní oděv s upnutými rukávy, u kterého nehrozí riziko 

zachycení oděvu do pohyblivých částí stroje. 

Podlahu kolem balícího stroje udržovat čistou. 

V případě vzpříčení fólie je nutné stroj před jejím uvolněním zastavit.  

V případě nebezpečí (bezprostředního nebo hrozícího nebezpečí) stisknout červené tlačítko 

nouzového vypnutí. 

Před prováděním jakýchkoliv oprav nebo údržby balicího stroje musí být přívod elektrické 

energie odpojen pomocí hlavního spínače. 

Nastavení prováděná s vypnutými bezpečnostními zařízeními musí být prováděna 

kvalifikovanou osobou. Během těchto činností musí být přístup k balicímu stroji zamezen 

všem nepovolaným osobám. 

Po ukončení veškerých oprav nebo nastavení, musí být před uvedením stroje do provozu 

opět zapojena veškerá bezpečnostní zařízení. 

Na konci každé pracovní směny odpojit přívod elektrické energie, stlačeného vzduchu a 

stroj vyčistit [9, 11, 20, 22]. 

 

 

Svislá frézka 

Před uvedením frézky do provozu zkontrolovat hladinu oleje ve vřeteníku, promazat 

všechny kluzné a rotující plochy a díly. Dále překontrolovat stav stroje, nejsou-li žádné 

součásti poškozené. Poškozené součásti ihned vyměnit, aby se předešlo vzniku nebezpečné 

situace. 

Používání, údržbu a opravy stroje mohou provádět pouze osoby, které jsou proškoleny o 

použití, vlastnostech a nebezpečích na stroji a která mohou provozem vzniknout. 

Při práci se strojem nikdy nedávat ruce do blízkosti rotujících součástí. 
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Nenechávat stroj nikdy v provozu bez dozoru. U stroje vždy zůstat až do úplného zastavení 

nástroje. Poté vytáhnout zástrčku, aby se předešlo neúmyslnému zapnutí. 

Používat ochranná zařízení a dobře je upevnit. V žádném případě nepracovat bez 

ochranných zařízení. Nutnost udržovat je funkční. Před začátkem práce zkontrolovat jejich 

funkci. 

Zákaz připojování stroje do sítě, jsou-li ochranné kryty odstraněny. 

Udržovat stroj a jeho pracovní okolí vždy v čistotě. Zajistit dostatečné osvětlení. 

Osoby, které nejsou se strojem obeznámeny, se musejí zdržovat dále od pracovního 

prostředí, stroje a nástrojů. 

Při údržbě nebo opravách stroj zásadně vypínat. Vytáhnout síťovou zástrčku, resp. odpojit 

stroj od přívodu elektrického proudu. 

Knoflíky, háčky na rukávech pracovního oděvu mějte vždy zapnuté. Dlouhé vlasy je 

zapotřebí svázat. Při práci nenosit hodinky, náramky, řetízky, prsteny nebo rukavice, aby 

nedošlo k zachycení těchto částí do rotujících součástí stroje. 

Po skončení práce vyčistit všechny díly stroje a naolejovat veškeré kluzné plochy, vodící 

šrouby a vřeteno [1, 2, 5, 6, 9, 12, 14, 21]. 

 

 

Mikrovlnná linka 

Obsluhovat linku smí pouze osoby proškolené a osoby s rozšířenými lékařskými 

prohlídkami. 

Před uvedením linky do provozu provést kontrolu všech bezpečnostních zařízení. Zda jsou 

veškeré kryty řádně upevněné a zda pracují bezpečnostní blokovací čidla linky podle 

návodu dodávaného výrobcem. 

V případě spouštění linky má zaměstnanec za povinnost se ujistit, že na lince neprobíhají 

žádné údržbářské práce. 

Bude-li zaměstnanec nucen vstoupit do operačního prostoru linky, je nutné zajištění částí 

stroje proti nežádoucímu spuštění, např. odpojit stroj od sítě vytažením zástrčky ze 

zásuvky, blokovací mechanismus. 

Zaměstnanci musí být seznámeni s vlastnostmi a účinky lepidla. 

V případě alergických reakcí vyhledat lékaře. Doporučuje se změnit pracovní zařazení. 

Dodržovat zákaz dotýkat se vypínačů a jiné elektrické výzbroje mokrýma rukama. 
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Provádět důslednou kontrolu pěnových desek před použitím na lince. Především, zda se na 

materiálu nenachází kovové špony. 

Na konci každé pracovní směny odpojit přívod elektrické energie a provést celkové 

vyčištění linky. Dále provést kontrolu, zda se v mikrovlnné peci nenachází zbytkový 

materiál a vykonat řádnou očistu rotačních válců [9, 15, 20, 21, 23, 26]. 

 

 

3.3 Návrh na zvýšení bezpečnosti pracovního prostoru 

 

Jako ochranu proti přímému oslňování slunečními paprsky a zároveň ochranu proti 

zvýšené tepelné zátěži bych doporučil opatřit tabulová okna žaluziemi, která si 

zaměstnanci budou moci volně nastavit. 

 

U pracovišť, kde se nachází stroje s rotujícími částmi, je důležité zajistit, kromě umělého 

osvětlení zářivkami, taktéž osvětlení pomocí klasické žárovky. Předejde se tím vzniku 

stroboskopického jevu, který je vyvolán rychlým přerušováním světla, typickým pro 

zářivkové svítilny. Stroboskopický jev je velmi nebezpečný. Vyvolává dojem, že rychle 

rotující části stroje jsou v klidu a tím může dojít ke vzniku úrazu. 

 

Cesty a místa se zákazem odkládání materiálu jsou ve výrobní hale vyznačeny pruhy. Je 

třeba zajistit, aby tyto prostory nebyly zaměstnanci zastavovány materiálem, výrobky a 

jinými technickými výrobními prostředky. 

 

Prostor v místech horizontální pásové pily je vzhledem k rizikům, která tento stroj pro 

pracovníky představuje, nutné udržovat čistý a volný. Je zapotřebí vytyčit místa, kam lze 

ukládat materiál čekající na zpracování a tyto místa vyznačit. V okolí pily se nesmí 

povalovat pěnové bloky. Díky jejich rozměrům se stává blízké okolí pily zcela nepřehledné 

a snadno by mohlo dojít k pracovnímu úrazu. 
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Prostor stroje musí být vhodně zvolen co se týče rovné podlahy, dostatečného zajištění 

osvětlení a velikosti prostoru, aby činnost vykonávající stroj neohrožoval pracovníky ve 

svém okolí.  

 

Únikovým východům zajistit bezpečnostní značky. 

 

Opatřit pracoviště nouzovým osvětlením všude tam, kde by hrozilo při výpadku proudu 

nebezpečí vzniku pracovního úrazu.  

 

Větrání je v prostorách výrobní haly dostačující. 
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Závěr 

 Provozování pásových pil, obráběcích strojů a zařízení s horkými povrchy, tedy s 

možností popálení, spadají mezi velmi riziková pracoviště. Je tedy důležité, aby se v 

případě těchto strojů a zařízení dbalo velkého důrazu na bezpečnost zaměstnanců v 

podniku. 

 Po prohlídce pracovišť, konzultaci pracovního procesu na jednotlivých pracovištích 

s obsluhou a rozboru stavu BOZP ve firmě s jejím vedením, jsem získal množství 

podkladů, jež byly využity pro zpracování bakalářské práce. 

 Práce obsahuje popis firmy, kde je objasněno čím se podnik zabývá. Dále popis 

stavu BOZP ve společnosti. Tedy způsob školení zaměstnanců, hygienické limity a rizika 

spojená s ruční manipulací, stav pracovního prostředí a strojů v podniku. 

 Pomocí nabytých informací je provedena analýza a vyhodnocení rizik. Přestože 

podnik má velmi malou pracovní úrazovost, je nalezeno množství nedostatků, které mohou 

vést k malému či vážnému poranění. Jako reakci na nově nalezená rizika, následně 

navrhuji opatření, jež zvýší bezpečnost pracovníků a místní bezpečnostní pokyny pro 

jednotlivé stroje a zařízení. Dále podávám návrhy na zvýšení bezpečnosti pracovního 

prostoru v místech, kde byla bezpečnost nedostačující či zcela zanedbávána. 

 Výsledkem navrhované metodiky by mělo být navýšení úrovně bezpečnosti práce v 

podniku, zlepšení pracovních podmínek na pracovištích a snížení pravděpodobnosti vzniku 

pracovních úrazů. 
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Příloha č. 1 

Subsystém Identifikace nebezpečí 

Vyhodnocení 

závažnosti Bezpečnostní opatření 

P N H R 

Ruční 

manipulace 

Pád osoby při chůzi a přenášení 

břemen 
2 2 1 4 

Manipulační plochy udržovat čisté, rovné. Poškozené povrchy 

podlahových ploch neprodleně opravit. 

Odstraňovat vyčnívající překážky na komunikacích. 

Ruční 

manipulace 
Pád břemene na pracovníka 2 2 1 4 

Dodržování zákazu zdržovat se v pásmu možného nežádoucího 

pohybu břemene a pod břemenem. 

Nepřidržovat břemeno v průběhu manipulačních prací 

vysokozdvižným vozíkem. 

Ruční 

manipulace 

Přiskřípnutí prstů, přiražení ruky 

pracovníka 
2 2 1 4 

Předměty, které na sebe při skladování těsně doléhají a nemají části 

umožňující bezpečné uchopení, ukládat na podkladech. 

Při ruční manipulaci s těžšími předměty používat vhodných 

pomůcek, ručního nářadí. 

Ruční 

manipulace 

Přetížení a namožení svalů či 

šlach 
2 3 1 6 

Školení pracovníků o správných postupech manipulace s břemeny. 

Informování pracovníků o vlastnostech břemene (hmotnost, těžiště, 

rozložení hmotnosti břemene). 

Dodržování hmotnostního limitu 50 kg. 

Vybavení pracoviště vhodnými pracovními pomůckami. 
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Ruční 

manipulace 

Poškození páteře při 

dlouhodobém zvedání břemene 
2 3 1 6 

Školení pracovníků o správných způsobech a postupech 

manipulace. 

Dodržování zásad bezpečného a zdraví nezávadného způsobu 

manipulace. 

Zajistit stabilní podlahu, její čistotu a neklouzavý povrch. 

Zajistit dostatečný prostor pro manipulaci s břemenem. 

Ruční 

manipulace 

Pořezání rukou, píchnutí, 

bodnutí, odření o povrch břemene 
2 2 1 4 

Úprava břemene, odstranění hřebíků, ostrých hrotů, hran. 

Úprava břemene, chránění ostrých hrotů a hran. 

Vyloučení manipulace s poškozenými obaly. 

Používání rukavic odolných proti mechanickému poškození. 

Horizontální a 

vertikální 

pásová pila 

Pořezání, amputace, stlačení 

(pohybem řezacího zařízení) 

ruky, prstů 

2 3 1 6 

Zabránit přístupu do nebezpečného pracovního prostoru nože a k 

součástem stroje, kde hrozí riziko stlačení a to pomocí ochranných 

krytů po celé délce nebezpečného prostoru nebo kombinací krytu s 

fotoelektrickým ochranným zařízením. 

Horizontální a 

vertikální 

pásová pila 

Pořezání prstů, ruky při 

manipulaci s nožem, při výměně 

nože a během provádění oprav či 

údržby 

1 2 1 2 

Používání vhodného nářadí a využívání OOPP. 

Zajištění gilotinových nožů tak, aby při demontáži nedošlo k 

nežádoucímu pohybu. 

Při provádění údržby dbát pokynů výrobce. 
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Horizontální a 

vertikální 

pásová pila 

Nebezpečí vyplývající z 

pohyblivých částí strojů, která 

nelze z technologických důvodů 

zakrýt 

3 2 1 6 

Upozornění na nebezpečí v návodě k použití. 

Použití přípravků určených pro posun materiálu. 

Maximální zakrytí nepracovní části v dosahu obsluhy. 

Horizontální a 

vertikální 

pásová pila 

Nebezpečí hrozící z činnosti 

stroje pod zdrojem 
3 2 1 6 

Nutnost odpojení hlavního ovladače od zdroje při přerušení práce, 

čištění, oprav, haváriích. 

Automatický 

balicí stroj 

Zhmoždění prstů rámem se 

svařovací čelistí 
1 1 1 1 

Vyžadovat správné pracovní postupy. 

Seznámit obsluhu s nebezpečími při provozu stroje. 

Automatický 

balicí stroj 

Zhmoždění prstů při nasazování 

fólie k rámu stroje 
1 1 1 1 

Vyžadovat správné pracovní postupy. 

Pro výměnu zajistit dva pracovníky obsluhy. 

Automatický 

balicí stroj 
Popálení o svařovací rám 1 1 1 1 

Vyžadovat správné pracovní postupy. 

Používání vhodných pracovních rukavic. 

Automatický 

balicí stroj 

Nebezpečí úrazu elektrickým 

proudem 

Zkrat způsobený vodivým 

předmětem, snížení izolačních 

1 3 1 3 

Provádění pravidelných kontrol a revizí elektrického zařízení. 

Zajistit vypnutí el. přístroje a zařízení po odchodu z pracoviště a 

ukončení pracovní směny. 

Před každým použitím provést vizuální kontrolu stavu zařízení. 
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vlastností Nesahat na el. zařízení mokrýma rukama. 

Vedení pohyblivých přívodů mimo průchody a komunikace. 

Svislá frézka Hlučnost, poškození sluchu 4 2 1 8 

Používání OOPP proti hluku. 

Udržování stroje v řádném technickém stavu. Opotřebované 

exponované části mají vliv na zvýšení hlučnosti a vibrací - zajištění 

výměny. 

Svislá frézka Prašnost 3 2 1 6 

Zajištění účinného odsávání odpadu. 

Těsnost krytů, pravidelné a včasné odstraňování prachu v el. 

zařízeních stroje. 

Svislá frézka 
Zachycení a následné vtažení 

rukou, vlasů či oděvu. 
1 3 1 3 

Poučení obsluhy o správných postupech při vkládání materiálu. 

Zajištění přiléhavého oděvu pro pracovníky, bez volně vlajících 

částí. Zakrytí volně vlajících vlasů pod pokrývkou hlavy. 

Stroje obsluhovat bez prstýnků, řetízků, náramků a hodinek. 

Vybavení pracoviště vhodnými pomůckami pro odstraňování 

nábalů prachu. 

Svislá frézka 

Nebezpečí z pohyblivých částí 

strojů, která nelze z 

technologických důvodů zakrýt 

3 2 1 6 

Upozornění na nebezpečí v návodě na použití. 

Používání pomůcek pro posun materiálu. 

Vhodné zakrytí nepracovní části v dosahu obsluhy. 
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Svislá frézka Zasažení elektrickým proudem 1 1 1 1 

Zabránění neodborných zásahů do el. instalace. 

Udržování el. zařízení v bezpečném a provozuschopném stavu. 

Mikrovlnná 

linka 

Popálení při kontaktu nechráněné 

části těla s horkým povrchem 

pece 

1 1 1 1 

Izolace částí a zařízení pece s horkými povrchy. 

Používání vhodných rukavic obsluhou linky. 

Mikrovlnná 

linka 

Zachycení oděvu nebo části těla 

mezi rotační válce 
1 1 1 1 

Rotační válce smí být spuštěny pouze jsou-li bezpečně 

zakrytovány. 

Mikrovlnná 

linka 

Riziko vzplanutí materiálu v 

mikrovlnných pecích 
1 1 1 1 

Provádět kontrolu materiálu určeného pro linku, zda v něm nejsou 

kovové částice. 

Mikrovlnná 

linka 
Úraz elektrickým proudem 1 3 1 3 

Zabránění neodborných zásahů do el. instalace. 

Udržování el. zařízení v bezpečném a provozuschopném stavu. 

 


