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Úvod 

Bezpečnost a ochrana zdraví pUi práci je souhrn opatUení stanovených 

zamEstnavatelem a  právními pUedpisy, která mají pUedcházet poškození nebo 

ohrožení lidského zdraví v pracovním procesu. Prolíná se s oblastmi požární ochrana 

(PO), pracovní lékaUství, firemní ekologie a krizový management. Neexistuje 

bezpečná práce či bezpečné pracovištE, pouze ménE či více nebezpečné pracovištE, 

resp. práce. (1) 

Cílem bakaláUské práce je zaUazení pracovních činností do kategorie práce  

a pUijetí pUíslušných opatUení pUi opravách živičných povrch] na komunikacích. Hlavní 

částí práce je vyhodnocení screeningového mEUení hluku, které bylo provádEno pUi 

daných pracovních činnostech. Díky tomuto mEUení mohla být provedena 

kategorizace práce. 

Další částí mé práce bylo navrhnout vhodné opatUení ke zmenšení ohrožení 

života a zdraví zamEstnanc] firmy. Tato opatUení mají zabránit vzniku pracovních 

úraz] a nemocí z povolání. Navrhnuté opatUení vychází zejména ze zjištEných 

nedostatk] a z namEUených hodnot hluku. Mají firmE sloužit jako vhodná doporučení 

pro zlepšení BOZP.  
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1 Rešerše 

1.1 zákon č. 262/2006 Sb. § 101 - § 105, zákoník práce, kterým se stanoví 

povinnosti zamEstnavatele v prevenci rizik ve znEní pozdEjších pUedpis]. 

Zákoník práce je základním zákonem, z nEhož se odvozují povinnosti 

zamEstnavatele v prevenci rizik.  

1.2 NaUízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

pUi práci ve znEní pozdEjších pUedpis] 

Toto naUízení vlády pojednává o rizikových faktorech pracovních podmínek, 

zp]sob jejich hodnocení. Dále pojednává o rozsahu opatUení k ochranE zdraví 

zamEstnance, podmínek poskytování OOPP a ON. Určuje hygienické požadavky na 

pracovištE a pracovní prostUedí.  

1.3 NaUízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochranE zdraví pUed nepUíznivými účinky 

hluku a vibrací 

Toto naUízení vlády upravuje hygienické limity hluku a vibrací na pracovištích, 

zp]sob jejich zjiš[ování a hodnocení a minimální rozsah opatUení k ochranE zdraví 

zamEstnance. Hygienické limity hluku pro chránEný venkovní prostor, chránEné 

venkovní prostory staveb a chránEné vnitUní prostory staveb. Hygienické limity vibrací 

pro chránEné vnitUní prostory staveb. Zp]sob mEUení a hodnocení hluku a vibrací pro 

denní a noční dobu.  

Toto naUízení se nevztahuje na sousedský hluk, hluk a vibrace zp]sobené 

provádEním a nácvikem hasebních, záchranných a likvidačních prací, jakož  

i bezpečnostních a vojenských akcí, akustické výstražné signály související  

s bezpečnostními opatUeními, záchranou lidského života, zdraví a majetku, hluk 

p]sobený povrchovou vodou pUelivem pUes vodní díla sloužící k nakládání s vodami. 
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1.4 zákona č. 25Ř/2000 Sb. § 37 - § 43, o ochranE veUejného zdraví a o zmEnE 

nEkterých souvisejících zákon] 

V § 37 a následujících upravuje povinnosti zamEstnavatele z hlediska ochrany 

zdraví pUi práci. Tento zákon v § 37 ukládá povinnost zamEstnavatele kategorizovat 

práce u nEj se vyskytující. v § 3Ř stanoví, že mEUení a vyšetUování pro účely zaUazení 

prací do druhé, tUetí nebo čtvrté kategorie nebo zmEn zaUazení prací do tEchto 

kategorií, m]že zamEstnavatel provádEt pouze prostUednictvím akreditované nebo 

autorizované osoby, v § 3ř definuje rizikové práce a stanoví nEkteré povinnosti pro 

zamEstnavatele u nEhož se rizikové práce vyskytují, v § 40 stanoví povinnou evidenci 

rizikových prací a její obsah, v § 41 upravuje užívání biologických činitel] a azbestu,  

v § 41a upravuje povinnosti zamEstnavatele pUi výrobE teplé vody pro osobní hygienu 

zamEstnanc] (zmínEno jen pro úplnost, protože se netýká kategorizace), v § 42 

stanovuje, že náklady spojené se zajiš[ováním ochrany zdraví pUi práci podle tohoto 

zákona hradí zamEstnavatel a v § 43 je uvedeno, že povinnosti dle § 37 až 41 se 

vztahují i na osoby samostatnE výdElečnE činné. (2) 

1.5 Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zaUazování prací 

do kategorií, limitní hodnoty ukazatel] biologických expozičních test], podmínky 

odbEru biologického materiálu pro provádEní biologických expozičních test]  

a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. 

Tato vyhláška je základním legislativním podkladem pro kategorizaci. Blíže 

popisuje postup pUi zaUazování prací do kategorií a obsahuje definice kategorií. (2) 
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2 Specifika ochrany zdraví pUi práci  

Jestliže se na pracovištích zamEstnavatele vyskytují rizikové faktory, je 

zamEstnavatel povinen pravidelnE, a dále bez zbytečného odkladu vždy, pokud dojde 

ke zmEnE podmínek práce, mEUením zjiš[ovat a kontrolovat jejich hodnoty  

a zabezpečit, aby byly vyloučeny nebo alespoO omezeny na nejmenší rozumnE 

dosažitelnou míru. PUi zjiš[ování, hodnocení a pUijímání opatUení k dodržení 

nejvyšších pUípustných hodnot je povinen postupovat podle provádEcího právního 

pUedpisu. (3) 

Rizikové faktory vyskytující se v pracovním prostUedí jsou uvedeny ve vyhlášce  

č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zaUazování prací do kategorií, limitní 

hodnoty ukazatel] biologických expozičních test], podmínky odbEru biologického 

materiálu pro provádEní biologických expozičních test] a náležitosti hlášení prací  

s azbestem a biologickými činiteli, kde se po jejich následném hodnocení určuje, zda 

je práce riziková a zaUazují se do jednotlivých kategorií. 

2.1 Rizikové faktory 

 Prach – nejrozšíUenEjší škodlivina, která se vyskytuje jak v bEžném životE, tak 

v pracovním prostUedí) (4) 

 Chemické látky – tato oblast faktor] zahrnuje anorganické a organické 

sloučeniny v čistém stavu i ve smEsích (5) 

 Vibrace – jedná se o mechanické kmitání p]sobící na človEka, které má 

škodlivé účinky na zdraví človEka. Rozeznáváme celkové vibrace sedící nebo 

stojící osoby a místní vibrace pUenášené na človEka (6) 

 Hluk - Hluk je škodlivý, rušivý zvuk, který vzniká jako vedlejší produkt lidských 

činností. NapUíklad pUi provozu strojních zaUízení, které jsou používány v UadE 

pr]myslových obor] (7) 

 Fyzická zátEž – Uadíme zde lokální svalovou zátEž nebo celkovou zátEž tEla  
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 Pracovní poloha – ovlivOuje funkci pohybového aparátu 

 Neionizující záUení a elektromagnetické pole - Zdravotní rizika expozice 

neionizujícímu elektromagnetickému záUení a elektrickým a magnetickým 

polím souvisí s jejich tepelným a netepelným p]sobením. M]žeme sem zaUadit 

optické záUení (infračervené, viditelné a ultrafialové), nízkofrekvenční elektrická 

a magnetická pole (pole u vedení vysokého napEtí, statické magnetické pole)  

a vysokofrekvenční elektromagnetické záUení v bytech a na pracovištích, jejich 

hygienické hodnocení, zdravotní rizika a opatUení na ochranu zdraví (8) 

 Psychická zátEž – „psychologické faktory práce zahrnují psychickou pracovní 

zátEž, psychosociální stres na pracovišti, patologické vztahy - mobbing, 

bossing, šikanu. V rozvinutých zemích se psychosociální faktory a faktory 

spojené s organizací práce stávají hlavními pracovními riziky“. (9) 

 ZátEž teplem - pUi práci je určena množstvím metabolického tepla vznikajícího 

svalovou prací a faktory prostUedí. (10) 

 ZátEž chladem - ZamEstnanec m]že být exponován zátEži chladem jen tehdy, 

vykonává-li práci odpovídající energetickému výdeji 106 W.m
-2

 a vyššímu na 

nevenkovním pracovišti, na nEmž musí být udržována operativní nebo 

výsledná teplota jako technologický požadavek nižší, než je minimální teplota 

upravená v pUíloze č. 1 k tomuto naUízení, části ů, tabulce č. 2, nebo  

vykonává-li práci na venkovním pracovišti s korigovanou teplotou vzduchu  

4 °C a nižší, nebo v pUípadE zdolávání mimoUádných událostí. (10) 

 Zraková zátEž – zátEž, která m]že zapUíčinit sníženou funkci zraku, která m]že 

být definována jako nemoc z povolání 

 Práce s biologickými činiteli - z biologických faktor] jsou nejzávažnEjší 

mikroorganismy, které mohou vyvolat závažná onemocnEní človEka 

(patogenní mikroorganismy). Jsou-li patogenní mikroorganismy využívány 

zámErnE pUi výrobE nebo je jejich výskyt nedílnou součástí práce (zdravotnická 

a veterinární zaUízení apod.), pak takové práce podléhají kategorizaci. 
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Mikroorganismy nebo jejich produkty se do pracovního prostUedí mohou také 

uvolOovat z klimatizačních zaUízení či zaplísnEných povrch] a pak je tUeba 

pUíčinu výskytu odstranit. (11) 

 Práce ve zvýšeném tlaku vzduchu 
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3 Aktuální zásady hodnocení zdravotních rizik 

ůktuální zásady pUi hodnocení zdravotních rizik pUi provádEní oprav živičných 

povrch] vycházejí z naUízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky 

ochrany zdraví pUi práci ve znEní pozdEjších pUedpis] a z naUízení vlády 272/2011 

Sb., o ochranE zdraví pUed nepUíznivými účinky hluku a vibrací ve znEní pozdEjších 

pUedpis]. 

PUi opravách živičných povrch] na komunikacích se hodnotí zdravotní rizika, kdy 

zamEstnanec je vystaven p]sobení prachu, vibracím, hluku a vlivu mikroklimatických 

podmínek.  

3.1 Zásady hodnocení mikroklimatických podmínek 

„Pro účely hodnocení zátEže teplem podle naUízení vlády 361/2007 Sb., se 

rozumí  

a) dlouhodobE pUípustnou zátEží teplem zátEž limitovaná množstvím tekutin 

ztracených pUi práci z organizmu potem a dýcháním, která činí pro aklimatizovanou 

ženu nebo muže maximálnE 2 160 g.m-2, což odpovídá ztrátE 3,9 litr] tekutin za 

osmihodinovou smEnu pro standardní osobu o ploše povrchu tEla 1,8 m2,  

b) krátkodobE pUípustnou zátEží teplem zátEž limitovaná množstvím 

akumulovaného tepla v organizmu, které nesmí pUekročit pro zamEstnance 

aklimatizovaného i neaklimatizovaného 80 kJ.m-2. Této hodnotE odpovídá vzestup 

teploty vnitUního prostUedí organizmu o 0,8 °C, vzestup pr]mErné teploty k]že  

o 3,5 °C a vzestup srdeční frekvence nejvýše na 150 tep].min-1,  

c) dlouhodobE pUípustnou dobou práce doba, bEhem níž je dosažena 

dlouhodobE pUípustná zátEž teplem,  

d) krátkodobE pUípustnou dobou práce doba, bEhem níž je dosažena krátkodobE 

pUípustná zátEž teplem,  

e) metabolickým teplem množství tepla vytváUeného organizmem zamEstnance 

pUi práci, které odpovídá energetickému výdeji spojenému s touto prací,  
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f) stereoteplotou tst smErová radiační teplota mEUená kulovým 

stereoteplomErem, která charakterizuje radiační účinek okolních ploch ve 

sledovaném prostorovém úhlu,  

g) energetickým výdejem (M) výdej vyjádUený v brutto hodnotách, kterými jsou 

hodnoty zahrnující i bazální metabolizmus BM, pUičemž jednotkou je 1 watt na 1 m2 

tElesného povrchu muže nebo ženy; energetický výdej se stanoví mEUením nebo 

orientačnE pomocí tabelárních hodnot podle české technické normy o ergonomii 

tepelného prostUedí, k orientačnímu určení energetického výdeje lze použít údaje 

uvedené pro pUíkladné druhy prací v pUíloze č. 1 k tomuto naUízení, části A, tabulce  

č. 1,  

h) nevenkovním pracovištEm s neudržovanou teplotou uzavUené pracovištE, 

pUirozenE vEtrané nebo pracovištE, na nEmž je k vEtrání použito kombinované nebo 

nucené vEtrání, 

 i) nevenkovním pracovištEm s udržovanou teplotou jako technologickým 

požadavkem pracovištE s udržovanou teplotou nezbytnou k vytvoUení a udržení 

standardizovaných tepelnE-vlhkostních podmínek pro ochranu výroby, výrobku nebo 

produktu,  

j) klimatizovaným pracovištEm nevenkovní pracovištE s udržovanou teplotou, na 

nEmž je k vEtrání použito nucené vEtrání zajiš[ující požadovanou čistotu, teplotu  

a vlhkost vzduchu.“ (10) 

 „Pro účely hodnocení zátEže chladem podle naUízení vlády 361/2007 Sb., 

zamEstnanec m]že být exponován zátEži chladem jen tehdy, vykonává-li práci 

odpovídající energetickému výdeji 106 W.m-2 a vyššímu na nevenkovním pracovišti, 

na nEmž musí být udržována operativní nebo výsledná teplota jako technologický 

požadavek nižší, než je minimální teplota upravená v pUíloze č. 1 k tomuto naUízení, 

části A, tabulce č. 2, nebo vykonává-li práci na venkovním pracovišti s korigovanou 

teplotou vzduchu 4 °C a nižší, nebo v pUípadE zdolávání mimoUádných událostí.“ (10) 
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3.2 Zásady hodnocení prachu 

„Zásady hodnocení zdravotního rizika pro zamEstnance, který je pUi práci 

exponován chemické látce, smEsi nebo prachu, zahrnuje  

a) zjištEní pUítomnosti chemické látky, smEsi nebo prachu na pracovišti, smEsi  

b) zjištEní nebezpečných vlastností chemické látky, smEsi nebo prachu, které 

mohou mít vliv na zdraví zamEstnance,  

c) využití údaj] z bezpečnostního listu a z dalších zdroj] týkajících se chemické 

bezpečnosti,  

d) zjištEní úrovnE, typu a trvání expozice,  

e) popis technologických a pracovních operací s chemickou látkou, smEsí nebo 

spojených s vývinem prachu,  

f) využití dat o pUípustných expozičních limitech, nejvyšších pUípustných 

koncentracích nebo o monitorování expozice z dostupných zdroj],  

g) posouzení účinku opatUení, která byla pUijata k ochranE zdraví zamEstnance 

pUi práci,  

h) využití závEr] z již provedených lékaUských prohlídek a vyšetUení, využití 

závEr] z mimoUádných událostí a dalších informací z dostupných zdroj],  

i) podmínky, za nichž m]že v d]sledku mimoUádné události dojít k nadmErné 

expozici chemické látce nebo smEsi. (10) 

Hodnocení zdravotního rizika chemické látky, smEsi nebo prachu musí dále 

zahrnovat i práce spojené s údržbou nebo úklidem a práce, pUi nichž m]že být 

zamEstnanec exponován nadmErné expozici chemické látce, smEsi nebo prachu.“ 

(10) 
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3.3 Zásady hodnocení hluku 

„PUi hodnocení rizika hluku zamEstnavatel pUihlíží zejména k 

a) úrovni, typu a dobE trvání expozice včetnE expozic impulsnímu hluku 

b) pUípustným expozičním limit]m a hygienickým limit]m hluku 

c) účink]m hluku na zdraví a k bezpečnosti zamEstnanc], zejména mladistvých 

zamEstnanc], tEhotných žen, kojících žen a matek do konce devátého mEsíce po 

porodu 

d) účink]m na zdraví a k bezpečnosti zamEstnanc], jež jsou d]sledkem 

současné expozice faktor]m, které jsou součástí technologie a mohou tak zvyšovat 

nebezpečí poškození zdraví, zejména sluchu 

e) nepUímým účink]m vyplývajícím z interakcí hluku a výstražných signál], nebo 

jiných  zvuk], které je nutno sledovat v zájmu snížení rizika úraz] 

f) informacím o hlukových emisích, které uvádí výrobce stroje, náUadí nebo 

jiného zaUízení 

g) existenci alternativních pracovních zaUízení navržených ke snížení hlukové 

emise stanovených jinými právními pUedpisy 

h) prodloužení doby expozice hluku nad osmihodinovou smEnu  

i) pUíslušným informacím, které vyplývají ze zdravotního dohledu, a dostupným 

publikovaným informacím, 

j) dostupnosti chránič] sluchu s náležitými útlumovými vlastnostmi“ (10) 

Vyskytuje-li se na pracovišti zdroj hluku, je zamEstnavatel povinen tento zdroj 

vyhledat, zhodnotit a po zhodnocení pUijmout pUíslušná opatUení k eliminaci p]sobení 

nežádoucího hluku na zamEstnance. K opatUení patUí napUíklad vhodné použití OOPP 

nebo použití ménE hlučného stroje. Tato opatUení se pUijímají, pokud hladina 

akustického tlaku ů LAeq,8h za osmi hodinovou smEnu pUesáhne 85dB. (10) 
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3.4 Kategorizace rizikových prací 

Kategorizace prací je základním nástrojem pro hodnocení vlivu práce na zdraví. 

Povinnost kategorizovat je dána zákonem a legislativnE jsou dány i základní 

podmínky pro kategorizaci. (12) 

D]ležitou roli pUi kategorizaci mají orgány ochrany veUejného zdraví a zdravotní 

ústavy. (2) 

Rizikové práce rozdElujeme do čtyU kategorií dle vyhlášky č. 432/2003 Sb., 

kterou se stanoví podmínky pro zaUazování prací do kategorií, limitní hodnoty 

ukazatel] biologických expozičních test], podmínky odbEru biologického materiálu 

pro provádEní biologických expozičních test] a náležitosti hlášení prací s azbestem  

a biologickými činiteli ve znEní pozdEjších pUedpis]. (12) 

1. rizikové práce kategorie první – jsou to práce, u kterých není pravdEpodobný 

nepUíznivý vliv na zdraví (2) 

2. rizikové práce kategorie druhé – jsou to práce, u kterých je pravdEpodobný 

nepUíznivý vliv na zdraví pouze výjimečnE, zejména u citlivých jedinc] a nejsou zde 

pUekračovány hygienické limity (2) 

3. rizikové práce kategorie tUetí – jsou to práce pUi nichž jsou pUekračovány 

hygienické limity, a práce, které naplOují kritéria pro zaUazení do tUetí kategorie dle 

pUílohy č. 1 vyhlášky 432/2003 Sb., pUičemž expozice fyzických osob, které práce 

vykonávají (dále jen "osob"), není spolehlivE snížena technickými opatUeními pod 

úroveO tEchto limit], a pro zajištEní ochrany zdraví osob je proto nezbytné využívat 

osobní ochranné pracovní prostUedky, organizační a jiná ochranná opatUení, a dále 

práce, pUi nichž se vyskytují opakovanE nemoci z povolání nebo statisticky významnE 

častEji nemoci, jež lze pokládat podle současné úrovnE poznání za nemoci 

související s prací (2) 

4. rizikové práce kategorie čtvrté – jsou to práce, pUi nichž je vysoké riziko 

ohrožení zdraví, které nelze zcela vyloučit ani pUi používání dostupných  

a použitelných ochranných opatUení (2) 
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4 Charakteristika pracovištE 

Firma se zabývá opravou živičných povrch] na pozemních komunikacích. 

KonkrétnE se jedná o opravy částí pozemní komunikace, které byly poškozeny vlivem 

nutné opravy pUi haváriích vodovodního potrubí. Jedná se o venkovní pracovištE na 

pozemních komunikacích, kde práce jsou vykonávány za bEžného provozu. Místo 

pracovištE, kde jsou vykonávány opravy živičných povrch], nejsou stabilním 

pracovištEm zamEstnanc] firmy. MEní se dle zadaných zakázek.  
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4.1 Používaný materiál 

ObecnE se pUi opravách živičných povrch] používá asfaltový beton, který 

neodbornE nazýváme asfalt. Jedná se o smEs, která je složena z kameniva a asfaltu.  

Firma pUi opravných pracích využívá ůBS asfalt. Je to tzv. asfaltový beton 

stUednEzrnný. Tento typ živičné smEsi se nanáší pUi teplotách v rozmezí 160 – 170°C.  

 

 

Obrázek č. 1 ůsfaltový beton stUednEzrnný 
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4.2 Používané dopravní prostUedky, stroje a náUadí 

4.2.1. Dopravní prostUedek sloužící k pUepravE živičné smEsi 

K pUepravE živičné smEsi firma používá nákladní automobil značky ůVIů ů31, 

který má speciálnE na míru upravený termoizolační kontejner, který zajiš[uje tepelnou 

stabilitu pUepravovaného materiálu.  

ůVIů ů31 je lehký užitkový nákladní automobil, který je osazen jednoramenným 

nosičem kontejner]. (13) 

 

 

Obrázek č. 2 AVIA A31 
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4.2.2.  Dopravní prostUedky sloužící k pUepravE stroj] a náUadí 

K pUepravE stroj] a náUadí je využíváno užitkové vozidlo FIůT Ducato Maxi.  

 

 

Obrázek č. 3 Fiat Ducato Maxi 
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4.2.3. Používané stroje 

Mezi používané stroje pUi opravách živičných povrch] patUí vibrační válec, 

vibrační pEch a Uezač spár. 

 

 

 

Obrázek č. 4 Vibrační válec ručnE vedený Stavostroj VVW 3403 
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Obrázek č. 5 Vibrační pEch Wacker 60 Y(14) 
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Obrázek č. 6 Tezač spár NTC RZ 171(15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demo Version, http://www.verydoc.com and http://www.verypdf.com



 

- 28 - 

 

4.2.4. Používané náUadí 

K opravám živičných povrch] je bEžnE používáno ruční náUadí, mezi které patUí 

lopata, hrábE a konev. 
 

 

Obrázek č. 7 Lopata 
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Obrázek č. 8 HrábE 
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Obrázek č. 9 Konev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demo Version, http://www.verydoc.com and http://www.verypdf.com



 

- 31 - 

 

5 Pracovní postup a časový snímek prací 

5.1 Pracovní postup 

V první UadE se všichni zamEstnanci musí seznámit s daným místem opravy 

komunikace, určit celkový rozsah opravy, potUebné množství živičné smEsi k opravE  

a v jaké míUe bude zajištEna bezpečnost práce a bezpečný provoz na komunikaci 

v místE opravy. Zajiš[uje se použitím značek označující práci na silnici.  

 

Obrázek č. 10 Dopravní značení práce na silnici (16) 

 

Práce začínají již u samého výbEr] vhodných stroj] a náUadí pro konkrétní 

rozsah opravy. Po vhodném výbEru a kontrole technického stavu veškerého vybavení 

se odjíždí na místo opravy. Místo opravy se označí pUíslušnou značkou „Práce na 
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silnici“. Po bezpečném zajištEní prostoru mohou začít v opravE poškozené 

komunikace. V první UadE musí být odstranEn podemletý živičný povrch. Toto se 

provádí Uezačkou asfaltového betonu, která má diamantový kotouč, který musí být 

v pr]bEhu Uezání UádnE chlazen. Po odUezání všech zbytk] se místo očistí a vše se 

naloží na nákladní v]z, který po dokončení pUípravné části vše odveze do sbErného 

dvora. Do již pUipravené, UádnE očištEné a oUezané komunikace se pUisype struska, 

která slouží jako podklad pro konečnou vrstvu, kterou je živičná smEs. Po pUisypání 

strusky se povrch ještE zpevní vibračním pEchem, pro zajištEní dostatečné tuhosti 

podkladu. Následuje ohraničení místa opravy bezpečnostní páskou a odvoz 

odUezaných zbytk] do sbErného dvora.  

V další části tzv. dokončovací dochází k nánosu samotné živičné smEsi na již 

pUipravený podklad. Po pUivezení živičné smEsi na opravované místo dochází k ruční 

výkladce potUebného množství smEsi pUímo do pUipraveného místa. Poté se pomocí 

hrábí rozhrne smEs do potUebné tlouš[ky v souvislé vrstvE. Po kontrole správnosti 

tlouš[ky smEsi se povrch zpevní vibračním válcem. Po uválcování povrchu se spáry 

zalijí asfaltovou zálivku a zasypou jemným štErkem, aby nedocházelo k pronikání 

vody do opraveného místa a následnému znovu poškození komunikace. PUed 

odjezdem se zkontroluje správnost provedení opravy, odstraní se bezpečnostní 

označení pracovního místa a naloží se používané stroje a náUadí, které jsou 

odvezeny do skladovacích prostor. Zde se všechny stroje a náUadí očistí a uloží na 

pUíslušné místo.  

5.2 Časový snímek prací 

ČÁST PTÍPRůVNÁ 

 Sraz zamEstnanc] 7:00 hod. 

 Kontrola technického stavu stroj], náklad stroj] a pracovního náUadí  

7:00-7:30 hod. 

 PUíjezd na místo opravy a zajištEní bezpečnosti na opravovaném místE  

7:30-8:10 hod. 

 OdUezání podemletého živičného povrchu Ř:10-8:30 hod. 
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 Vykopání a naložení na v]z odUezaných zbytk] Ř:30-9:00 hod. 

 PUisypání strusky 9:00-9:20 hod. 

 ZpevnEní povrchu vibračním pEchem ř:20-9:40 hod. 

 Odvoz odUezaných zbytk] živičného povrchu na sbErný dv]r ř:40-10:20 hod. 

 

DOKONČOVůCÍ ČÁST 

 PUestávka na obEd (vlastní strava, návštEva stravovacího zaUízení)  

10:20-11:20 hod.  

 Odjezd pro živičnou smEs 11:20-11:50 hod. 

 Nakládka horkého živičného povrchu na korbu auta 11:50-12:20 hod. 

 UzavUení termoizolačního kontejneru k udržení konstantní teploty živičné 

smEsi 12:20-12:25 hod. 

 Návrat k místu opravy 12:25-12:45 hod.  

 Vykládka daného množství živičné smEsi dle velikosti opravovaného místa 

12:45-13:05 hod. 

 Rozhrnutí živičné smEsi do souvislé vrstvy 13:05-13:20 hod.  

 Válcování povrchu vibračním válcem 13:20-13:40 hod. 

 Zalití spár asfaltovou zálivkou proti vniku vody do opravovaného místa  

a zasypání spáry jemným štErkem 13:40-14:00 hod. 

 Kontrola opraveného místa a odjezd do skladovacích prostor 14:00-14:30 hod. 

 OčištEní použitých stroj] a náUadí, uskladnEní 14:30-14:50 hod. 

 Odjezd dom] 14:50 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

Demo Version, http://www.verydoc.com and http://www.verypdf.com



 

- 34 - 

 

Tabulka č. 1 Časový snímek prací 

Pracovní činnost Dobra trvání [min] 
Hladina hluku bez 

expozice Leq [dB] 

Hladina hluku 

s expozicí Leq [dB] 

PUípravné práce 

Kontrola stroj] 30 NemEUeno NemEUeno 

PUíjezd na  místo 

opravy 

40 NemEUeno NemEUeno 

OdUezání povrchu 20 NemEUeno NemEUeno 

Úklid odUezaných 

zbytk] 

30 NemEUeno NemEUeno 

PUisypání strusky 20 NemEUeno NemEUeno 

ZpevnEní povrchu 20 NemEUeno NemEUeno 

Odvoz zbytk] 40 NemEUeno NemEUeno 

Dokončovací práce 

ObEd 60 62,3  65,4 

Odjezd pro živičnou 

smEs 
30 62,3  102,1  

Nakládka živičného 

povrchu 
30 73,4  90,2  

UzavUení kontejneru 

se smEsí 
5 75,8 83,9 

Návrat k místu opravy 20 60,5  103,2  

Výkladka živičné 

smEsi 
20 72,3  82,1 

Rozhrnutí smEsi 15 75,2 80,1 

Válcování povrchu 20 74,6  96,7  

Zalití spár  20 74,5 77,3 

Kontrola povrchu a 

odjezd do 

skladovacích prostor 

30 74,1 73,9 

OčištEní stroj] a 

náUadí 
20 69,7 72,3 
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6 Rizikové faktory vyskytující se na konkrétním pracovišti 

Na tomto konkrétním pracovišti jsem pozorováním zjistila nEkolik rizikových 

faktor], které mohou ohrožovat zdraví zamEstnanc]. Mohou vést jak k pracovnímu 

úrazu, tak k nemoci z povolání.  

Rizikové faktory, které jsem zde zjistila, jsou hluk, vibrace a vliv 

mikroklimatických podmínek na organismus.  

Pro vyhodnocení rizikových faktor] jsem využila NV 361/2007 Sb., kterým se 

stanoví podmínky ochrany zdraví pUi práce a dále vyhlášku č. 432/2003 Sb., kterou se 

stanoví podmínky pro zaUazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatel] 

biologických expozičních test], podmínky odbEru biologického materiálu pro 

provádEní biologických expozičních test] a náležitosti hlášení prací s azbestem  

a biologickými činiteli ve znEní pozdEjších pUedpis], podle které jsem zaUadila 

jednotlivé práce do jednotlivých kategorií dle jejich rizikovosti. K hodnocení hluku  

a vibrací jako rizikového faktoru jsem využila naUízení vlády č. 272/2011 Sb.,  

o ochranE zdraví pUed nepUíznivými účinky hluku a vibrací. 

 Dle NV 361/2007 Sb., jsem usoudila, že mnou hodnocené pracovištE bych 

zahrnula do tUídy práce IIb.   

6.1 Mikroklimatické podmínky  

Dle NV č. 361/2007 Sb., se mikroklimatické podmínky dElí na zátEž teplem  

a zátEž chladem.  

Vliv mikroklimatických podmínek p]sobí na zamEstnance pUi všech pracovních 

úkonech, které zamEstnanec vykonává.  

„ZátEž teplem je určena množstvím metabolického tepla vznikajícího svalovou 

prací a faktory prostUedí, kterými se rozumí teplota vzduchu (t), výsledná teplota 

kulového teplomEru (t), rychlost proudEní vzduchu (v), relativní vlhkost vzduchu (R)  

a stereoteplota (t).“ (10) 
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„ZamEstnanec m]že být exponován zátEži chladem jen tehdy, vykonává-li 

práci odpovídající energetickému výdeji 106 W.m-2 a vyššímu na nevenkovním 

pracovišti, na nEmž musí být udržována operativní nebo výsledná teplota jako 

technologický požadavek nižší, než je minimální teplota upravená v pUíloze č. 1  

k tomuto naUízení, části A, tabulce č. 2, nebo vykonává-li práci na venkovním 

pracovišti s korigovanou teplotou vzduchu 4 °C a nižší, nebo v pUípadE zdolávání 

mimoUádných událostí.“ (10) 

Dle NV č. 361/2007 Sb., jsem na mém konkrétním pracovišti vyhodnotila zátEž 

teplem jako neohrožující zdraví zamEstnanc], jelikož když práci vykonávají v letních 

mEsících, tak se nevystavují teplotám vyšším než je 32°C. Dále jsem k tomuto závEru 

také došla z d]vodu, že živičná smEs ač je pokládána pUi teplotE cca 170°C, tak 

zamEstnanec není dlouhodobE ani v blízkém kontaktu s ní.  

ZátEž chladem je zde zanedbatelná jelikož pokládka živičného povrchu je 

z technologických d]vod] možná do +5°C.  

Dle vyhlášky č. 432/2003 Sb., jsem zaUadila práce do kategorie první, jelikož 

jsem neshledala žádné nepUíznivé mikroklimatických podmínek na organismus.  

6.2 Prašnost na pracovišti 

Prašností rozumíme znečištEní ovzduší hmotnými částicemi, které rozptýleny ve 

vzduchu tvoUí aerosoly. ůerosoly dElíme podle mechanismu vzniku na prach (vzniká 

drcením pevných materiál]), kouU (vzniká spalováním organických hmot) a dým 

(vzniká oxidací organických látek). Každý aerosol je charakterizován koncentrací, 

velikostí a vlastnostmi rozptýlených částic. (4) 

 Prach patUí k nejrozšíUenEjším škodlivinám, se kterými se človEk setkává jak  

v bEžném životE, tak pUi svých pracovních činnostech. Rozsah škodlivých účink] 

prachu na človEka je velmi široký, pUi jejich hodnocení záleží na p]vodu, vlastnostech 

a velikosti prachu, na jeho koncentraci v ovzduší, na délce a podmínkách p]sobení  

i na individuální vnímavosti človEka na prach. V tomto smEru je i rozsáhlá legislativa, 

která zahrnuje pUedpisy pro pracovní prostUedí, venkovní prostUedí i vnitUní pobytové 
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prostory. (4) 

PUi vykonávání jednotlivých pracovních činností se prach ve vEtší míUe vyskytuje 

pouze pUi počáteční fázi prací pUi Uezání živičného povrchu. Toto množství prachu je 

redukováno díky tomu, že pUi Uezání živičné smEsi se používá Uezačka s chladícím 

systémem kotouče. 

Z tohoto d]vodu jsem vyhodnotila, že množství prachu není nijak zdraví 

ohrožující. 

Proto práci z tohoto hlediska zaUazuji do kategorie první. 

6.3 Vibrace 

Jedná se o mechanické kmitání p]sobící na človEka, které má nepUíznivé účinky 

na zdraví. Rozeznáváme celkové vibrace sedící nebo stojící osoby a místní vibrace 

pUenášené na človEka. NejškodlivEjší jsou místní vibrace pUenášené na ruce. MEUí se 

v hladinách zrychlení vibrací, kmitočtovE vážených podle odezvy lidského organismu. 

D]ležitý je také smEr p]sobení, dominantní kmitočet vibrací a celková doba expozice. 

Pro človEka jsou zvláš[ nebezpečné mechanické rázy. (6) 

PUi vykonávání pracovní činnosti válcování či pEchování se používají vibrační 

stroje.  

PUenášejí se zde místní vibrace na ruce, které jak jsem již uvedla, jsou 

nejškodlivEjší. Jelikož jsem nemEla možnost zmEUit velikost pUenášených vibrací na 

ruce, nemohla jsem provést zaUazení prací do jednotlivých kategorií dle rizikovosti.  

6.4 Hluk na pracovišti 

Hluk, škodlivý nebo rušivý zvuk, vzniká jako vedlejší produkt lidské činnosti pUi 

provozu strojních zaUízení používaných v UadE pr]myslových obor]. Je dobUe známo, 

že dlouhodobá expozice nadmErnému hluku vede k trvalému poškození sluchu. 

Závažné však jsou i mimosluchové účinky hluku. (17) 
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Hodnocení hluku se budu vEnovat v kapitole Ř Provedení vyhodnocení 

screeningových mEUení hluku v dokončovací části. 
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7 Aktuální stav BOZP firmy 

Povinnost zamEstnavatele zajiš[ovat BOZP se vztahuje na všechny fyzické 

osoby, které se s jeho vEdomím zdržují na jeho pracovištích. (18) 

Péče o bezpečnost a ochranu zdraví pUi práci uložená zamEstnavateli je 

nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zamEstnanc] na 

všech stupních Uízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají. (18) 

7.1 Stav BOZP 

Školení zamEstnanc] v oblasti BOZP neprobíhá v dostatečné míUe. 

ZamEstnanci podstupují zkrácené školení o BOZP, kde nejsou dostatečnE seznámeni 

s celkovou problematikou. NáslednE poté není nijak ovEUováno znalost zamEstnanc] 

problematiky týkající se dodržování BOZP. Povinnost školit zamEstnance v oblasti 

BOZP je upravena v § 103 odst. 2 a 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve 

znEní pozdEjších pUedpis]. 

Dále firma svým zamEstnanc] neposkytuje dostatečné množství OOPP, které 

potUebují ke své práci. ZamEstnanci jsou pouze částečnE vybaveni OOPP. Nejsou 

seznámeni se správným používáním a údržbou poskytnutých OOPP.  

Jako jeden z dalších nedostatk] v oblasti BOZP jsem shledala nedostatečné 

označení místa provádEní oprav živičných povrch] a nedostatečné označení či 

zviditelnEní zamEstnance v místE oprav na komunikaci. Hrozí, že zamEstnanec bude 

na komunikaci sražen projíždEjícím dopravním prostUedkem. Dále díky špatnému 

označení místa opravy hrozí, že projíždEjící dopravní prostUedky mohou najet do ještE 

neopravené komunikace a tím si zp]sobit škodu na majetku.  

Vyhledávání a vyhodnocování zdravotních rizik, které by mohly vést 

k pracovnímu úrazu či nemoci z povolání, firma nikdy neprovádEla.  
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8 Provedení vyhodnocení screeningových mEUení hluku  
v dokončovací části 

8.1 Kategorizace prací pUi expozici hlukem 

8.1.1. Kategorie druhá 

Do druhé kategorie se zaUazuje práce, pUi níž jsou osoby exponovány 

a) ustálenému nebo promEnnému hluku, jehož ekvivalentní hladina akustického 

tlaku A LAeq,8h je v rozmezí od Ř0 do Ř4,ř dB, avšak pUípustný expoziční limit Ř5 dB 

stanovený právním pUedpisem upravujícím ochranu zdraví pUed nepUíznivými účinky 

hluku a vibrací nepUekračuje, nebo 

b) impulsnímu hluku, jehož ekvivalentní hladina akustického tlaku ů LAeq,8h jev 

rozmezí od Ř0 do Ř4,ř dB, avšak pUípustný expoziční limit Ř5 dB stanovený právním 

pUedpisem upravujícím ochranu zdraví pUed nepUíznivými účinky hluku  

a vibrací nepUekračuje, a jehož hladina špičkového akustického tlaku C LCpeak je  

v rozmezí od 130,0 do 13ř,ř dB, avšak pUípustný expoziční limit 140 dB stanovený 

právním pUedpisem upravujícím ochranu zdraví pUed nepUíznivými účinky hluku  

a vibrací nepUekračuje. (12) 

8.1.2. Kategorie tUetí 

Do tUetí kategorie se zaUazuje práce, pUi níž jsou osoby exponovány 

a) ustálenému nebo promEnnému hluku, jehož ekvivalentní hladina akustického 

tlaku A LAeq,8h dosahuje nebo je vyšší než pUípustný expoziční limit Ř5 dB stanovený 

právním pUedpisem upravujícím ochranu zdraví pUed nepUíznivými účinky hluku  

a vibrací, avšak nepUekračuje 105 dB, nebo 

b) impulsnímu hluku, jehož ekvivalentní hladina akustického tlaku  

A LAeq,8h dosahuje nebo je vyšší než pUípustný expoziční limit Ř5 dB stanovený 

právním pUedpisem upravujícím ochranu zdraví pUed nepUíznivými účinky hluku  
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a vibrací, avšak nepUekračuje 105 dB, a jehož hladina špičkového akustického tlaku  

C LCpeak dosahuje nebo je vyšší než pUípustný expoziční limit 140 dB stanovený 

právním pUedpisem upravujícím ochranu zdraví pUed nepUíznivými účinky hluku  

a vibrací, avšak nepUekračuje 150 dB. (12) 

8.1.3. Kategorie čtvrtá 

Do čtvrté kategorie se zaUazuje práce, pUi níž jsou osoby exponovány 

a) ustálenému nebo promEnnému hluku, jehož ekvivalentní hladina akustického 

tlaku A Leq,8h je vyšší, než je stanoveno u kategorie tUetí, nebo 

b) impulsnímu hluku, jehož ekvivalentní hladina akustického tlaku ů LAeq,8h nebo 

hladina špičkového akustického tlaku C LCpeak je vyšší, než je stanoveno u kategorie 

tUetí. (12) 

8.2 Vyhodnocení screeningového mEUení hluku 

Hlavní náplní mé bakaláUské práce bylo screeningové mEUení hluku pUi opravách 

živičných povrch] na komunikacích.  

Dle namEUených hodnot jsem se snažila zaUadit práci do kategorií rizikovosti 

práce.  

V následujících kapitolách se dále zabývám návrhem opatUení ke snížení 

p]sobení hluku na zamEstnance a celkovému návrhu opatUení, které zajistí 

zamEstnanci pUi práci vEtší ochranu zdraví než doposud.  

MEUení hluku jsem provádEla zvukovým analyzátorem ůCOUSTILYZER ůL1 od 

společnosti NTI, který mi byl laskavE zap]jčen naší fakultou. 

8.2.1. Popis pUístroje 

ůcoustilyzer ůL1 je audiomEUící pUístroj sloužící k analýze akustických signál].  

PUístroj je skladován v šedém kufru, který je opatUen otvory na mEUicí pUístroj  

a jeho pUíslušenství. (viz. Obrázek č. 11 a Obrázek č. 12)  
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Obrázek č. 11 Obsah balení 
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Obrázek č. 12 Acoustilyzer AL1 

 

PUístroj je napájen tUemi 1,5 V AA bateriemi, které se instalují zezadu pUístroje. 

Ovládání pUístroje je zajištEno sedmi tlačítky. Používání ůcoustilyzeru je tedy velice 

jednoduché. 
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8.3 Výsledky mEUení  

MEUení bylo provádEno pUi pracovních činnostech v dokončovací části prací.  

Hranice hluku, které m]že být zamEstnanec vystavován bez pUijetí opatUení, je 

85 dB.  

Pr]mErnou expozici hluku jsem určovala za 4,5 hodiny.  
 

Tabulka č. 2 NamEUené hodnoty a zaUazení do kategorie práce 

Pracovní činnost Dobra trvání [min] 
Hladina hluku bez 

expozice LAeq [dB] 

Hladina hluku 

s expozicí LAeq [dB] 

Dokončovací práce 

ObEd 60 62,3  65,4 

Odjezd pro živičnou 

smEs 
30 62,3  102,1  

Nákladka živičného 

povrchu 
30 73,4  90,2  

UzavUení kontejneru 

se smEsí 
5 75,8 83,9 

Návrat k místu opravy 20 60,5  103,2  

Výkladka živičné 

smEsi 
20 72,3  82,1 

Rozhrnutí smEsi 15 75,2 80,1 

Válcování povrchu 20 74,6  96,7  

Zalití spár  15 74,5 77,3 

Kontrola povrchu a 

odjezd do 

skladovacích prostor 

30 74,1 73,9 

OčištEní stroj] a 

náUadí 
15 69,7 72,3 

Celkem 270 LAeq,4,5h 76,2 LAeq,4,5h 99,4  

  »»»» 3. Kategorie «««« 
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Práci dle zjištEných hodnot zaUazuji do 3. kategorie práce.  

ZjištEná pr]mErná expozice hluku LAeq,4,5h je 99,4 dB. PracovištE tímto 

pUekračuje hygienický limit Ř5 dB. ZamEstnanec je z tohoto d]vodu povinen používat 

ochranu sluchu. Tuto povinnost upravuje NV 272/2011 Sb., o ochranE zdraví pUed 

nepUíznivými účinky hluku a vibrací ve znEní pozdEjších pUedpis]. Návrhu opatUení se 

dále vEnuji v následující kapitole ř Návrh ke zlepšení ochrany zdraví pUi práci.  
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9 Návrh ke zlepšení ochrany zdraví pUi práci 

Vzhledem ke zjištEným nedostatk]m v oblasti ochrany zdraví pUi práci je 

zapotUebí navrhnout zlepšení, které povedou k lepší ochranE zdraví zamEstnance, 

snížení pracovních úraz] a tím náklad] na léčbu zamEstnance.  

Díky vhodnému zaUazení práce do rizikové kategorie je zapotUebí navrhnout 

OOPP, které zamEstnanec musí používat k ochranE svého zdraví, aby se vyhnul 

pracovnímu úrazu či následné nemoci z povolání. 

9.1 Návrh opatUení 

9.1.1. Vyhledávání a vyhodnocování rizik spojených s pracovní činností 

Jako stEžejní problém firmy jsem shledala to, že firma nevyhledává a následnE 

nevyhodnocuje rizika, která jsou spojena s jednotlivými pracovními činnostmi.  

Z tohoto d]vodu bych navrhla vyhledat veškerá rizika ohrožující zdraví pUi práci. 

Tato rizika vyhodnotit. ZaUadit práci či pracovní činnost do kategorie rizikovosti práce 

a následnE pUijmout vhodná opatUení vedoucí ke zlepšení ochrany zdraví pUi práci.  

Vyhledávání a vyhodnocování rizik je základním kamenem ke správnému 

vedení BOZP ve firmE. Díky tomu je možno snížit počet pracovních úraz] a omezit 

vznik nemocí z povolání.  

9.1.2. Školení  

ZamEstnavatel je povinen školit zamEstnance pUi nástupu do zamEstnání, pUi 

zmEnE pracovního zaUazení, pUi zmEnE druhu práce, pUi zavedení nové technologie či 

pUi zmEnE té stávající a v pUípadech, které mají nebo mohou mít vliv na BOZP. [19]  

Je potUeba zamEstnance dostatečnE proškolit v oblasti BOZP. Tato povinnost 

školit zamEstnance vyplývá ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znEní 

pozdEjších pUedpis]. Školení by mElo probíhat jednou ročnE. ZamEstnanec, který 

školení podstoupil, by mEl prokázat znalost v oblasti BOZP.  
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V rámci školení by mE zamEstnavatel proškolit zamEstnance o správném 

používání stroj] potUebných k práci. DostatečnE zamEstnance seznámit s návodem 

používání stroj], s jejich riziky, které mohou vzniknout pUi nesprávném používání 

stroje. Dále obeznámit zamEstnance o vhodné údržbE stroj], aby nedocházelo 

k zanášení stroje a tím snížení jeho funkce, která m]že následnE vést k pracovnímu 

úrazu. 

9.1.3. Vybavení zamEstnance  

Dle § 104 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znEní pozdEjších pUedpis], 

je zamEstnavatel povinen zamEstnanci poskytovat OOPP, pracovní odEvy a obuv, 

mycí, čistící a dezinfekční prostUedky a ochranné nápoje.  

Vzhledem k nadmErnému p]sobení hluku a zaUazení práce do 3. kategorie 

rizikových prací musí zamEstnavatel poskytnout ochranu sluchu pUed nepUíznivými 

vlivy hluku na sluch. Jako vhodnou ochranu sluchu bych volila pasivní mušlové 

chrániče sluchu.  

Mušlové chrániče sluchu jsou tvoUeny pevnými mušlemi s mEkkou dosedací linií, 

která zajiš[uje utEsnEní kolem uší a snižuje tak expozici hluku. (20) 

Pro konkrétní pracovištE bych zvolila mušlové chrániče s náhlavní páskou pro 

použití proti stUední, až vysoké úrovni hluku poskytují úroveO útlumu 31 dB.  
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Obrázek č. 13 Mušlové chrániče (21) 

Jelikož jsou zamEstnanci vystavování pr]mErné expozici hluku LAeq,4,5h je  

99,4 dB je zapotUebí zvážit, zda by nebylo vhodné opatUit nové pracovní stroje auta 

sloužící k pUepravE, které by snížili velikost hluku p]sobícího na zamEstnance  

a zajistili by tak vEtší komfort pUi vykonávání pracovních činností, než pUi práci 

s použitím mušlových chránič]. 

Jako další z prvk] OOPP bych pro zamEstnance volila ochranu rukou. Jelikož 

se pUi práci využívají vibrační stroje, které pUenášejí své vibrace do rukou. Tyto 

vibrace jsou nejnebezpečnEjší, proto bych volila vhodné rukavice, které by tlumily 

vibrace pUenášené na ruce. Díky ochranným rukavicím budou ruce zároveO chránEny 

pUed p]sobením mikroklimatických podmínek. Práce jsou často vykonávány pUi 

p]sobení deštE, vEtru či za chladného počasí. Mají proto také funkci, kdy udržují 

konstantní teplotu rukou. Což zajiš[uje komfort zamEstnance pUi práci.  
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Jako další bych zamEstnanc]m doporučila pUi práci s vibračními stroji 

NEKOUTIT. KouUení nepUíznivE ovlivOuje zdraví, aniž by bylo ve spojení s vibračními 

stroji. Spojení tEchto dvou faktor] znásobuje ohrožení zdraví zamEstnance.  

 

 

Obrázek č. 14 ůntivibrační rukavice (22) 

 

Mezi další prvky ochrany zamEstnance by mEla patUit reflexní vesta pro 

zviditelnEní na komunikacích, jelikož práce probíhají za plného provozu. Používání 

reflexních vest je upraveno v pUíloze č. 1 odst. 2 písm. e) NV 16Ř/2002 Sb., kterým se 

stanoví zp]sob organizace práce a pracovních postup], které je zamEstnavatel 
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povinen zajistit pUi provozování dopravy dopravními prostUedky ve znEní pozdEjších 

pUedpis].  

 

Obrázek č. 15 Reflexní vesty (23) 

 

StEžejním faktorem ke snížení pracovních úraz] a nemocí z povolání je 

samotné používání OOPP a jejich správná údržba. 
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ZávEr 

Hlavním cílem mé bakaláUské práce bylo zhodnocení pracovištE z hlediska 

p]sobení hluku na zamEstnance a navrhnutí opatUení ke snížení hluku, který 

nepUíznivE ovlivOuje zdraví zamEstnanc]. Jednalo se o hodnocení pUi opravách 

živičných povrch] na komunikacích. Byly provedeny mEUení hluku pomocí mEUicího 

pUístroje a následné zhodnocení a výpočet pr]mErné expozice hluku 4,5 hodiny.  

V úvodní části práce byly nastínEny právní pUedpisy, které se zabývají 

problematikou ochrany zdraví pUi práci. Dále jsou zde popsána specifika ochrany 

zdraví a aktuální zásady hodnocení pUi posuzování ochrany zdraví pUi práci.  

Praktická část práce popisuje konkrétní pracovištE a pracovní postup 

vykonávaných prací pUi opravách živičných povrch]. Je zde popsán postup mEUení  

a zjištEné výsledky pro zaUazení práce do jedné ze čtyU kategorií rizikových prací.  

PracovištE bylo zaUazeno do tUetí kategorie rizikových prací pUi expozici hlukem. 

Na základE zjištEní byla navrhnuta vhodná opatUení ke snížení p]sobícího hluku na 

zamEstnance. Dále je zde také navrhnuto opatUení pro nedostatky, které byly zjištEny 

na pracovišti.  

Jak již bylo Uečeno, neexistuje bezpečná práce či bezpečné pracovištE. Vždy,  

i když použijeme OOPP či kolektivní ochranu, m]že dojít k ohrožení zdraví 

zamEstnance a[ už díky selhání lidského činitele, tak porušením právních pUedpis]. 
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