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Anotace 

Bc. Riegerová Zuzana. Kategorizace prací ve společnosti KH vodovody a kanalizace s. r. o. 

Diplomová práce. Ostrava: VŠB – TU Ostrava. 2010. 58 stran. 

 

Kategorizace prací umožňuje hodnocení úrovně zátěže zaměstnanců takovými faktory, 

které ze zdravotního hlediska rozhodují o kvalitě pracovních podmínek, a které jsou 

charakteristické pro danou práci na konkrétním pracovišti a pro míru zabezpečení ochrany 

zdraví pracovníků.  

Smyslem mé práce je posouzení a zhodnocení daných rizikových faktorů, které 

ovlivňují zaměstnance společnosti.  Následně pak provedení zařazení všech pracovních 

profesí, které jsou ovlivněny rizikovými faktory do jednotlivých kategorií dle dané legislativy. 

Posoudit veškerá možná rizika a navrhnou ochranná opatření k omezení působení těchto 

rizikových faktorů a omezení možného výskytu nemoci z povolání a tím zlepšit celkovou 

oblast bezpečnosti a zdraví zaměstnanců společnosti. 

Klíčová slova: kategorizace, rizikový faktor, hluk, vibrace, zátěž, zdravotní riziko, 

ochranná opatření 

 

Annotation 

Categorization of work allows assessment of the level of employees’ workload with 

such factors that determine, in regards to the health, a quality of working conditions, and are 

characteristic factors for the work in question at specific place of work as well as factors of 

safety and health protection of employees.  

The purpose of my work is the evaluation and assessment of the risk factor that affect 

company employees. Subsequently, implement the classification of all professions that are 

influenced by these risk factors into different categories, in accordance to given legislation. 

To assess all potential risks and suggest protective measures to reduce impact of these risk 

factors and limit the possible incidence of occupational disease, and thus improve the overall 

occupational safety and health of employees.  

Key words: categorization, risk factor, noise, vibration, load, health risk, protective 

measures  
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1 Úvod 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je dlouho řešeným problémem nejen v České 

republice, ale i ve světě. Cílem Národní politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v dnešní době je dosáhnout na veřejný zájem státu, který je zaměřen především na 

zabezpečení protiúrazové prevence, předcházení vzniku nemocí z povolání a dalších 

onemocnění souvisejících s prací. 

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

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

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

vliv. Při práci jsou často lidé vystaveni faktorům, které se v běžném životě nevyskytují, 

případně se v práci vyskytují v podstatně větší míře. 

Z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci má kategorizace práce velký 

význam, jelikož díky ní je možné zamezit nebo zmírnit účinky rizikových faktorů na zdraví 

zaměstnanců. 

V České republice je kategorizace prací základním nástrojem pro hodnocení vlivu 

práce na zdraví. Povinnost kategorizovat je dána zákonem a legislativně jsou dány i základní 

podmínky pro kategorizaci. Důležitou roli při kategorizaci mají orgány ochrany veřejného 

zdraví a zdravotní ústavy.  

Cílem diplomové práce je zhodnotit celkovou situaci ve společnosti, vyhledat, 

zhodnotit rizika a rizikové faktory, které působí na zaměstnance společnosti a dále 

kategorizovat dané profese. V neposlední řadě navrhnout ochranná opatření k omezení 

působení těchto rizikových faktorů alespoň na přijatelnou úroveň a posílit tak celkový 

ekonomický význam bezpečnosti práce pro společnost KH vodovody a kanalizace s. r. o. 
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Rešerše 

Má diplomová práce se zabývá jednou ze základních povinností firem, ať už malých, 

středních či velkých, které jim udává legislativa České republiky. Problematiku kategorizace 

prací řeší ne jeden zákon, vyhláška či nařízení vlády a proto jsem vybrala jen ty, které jsou 

nejdůležitější. 

Legislativa nám udává přesné pravidla a pokyny jak postupovat u zařazení daných 

profesí do kategorií. Pro mou práci byl nejstěžejnější zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví 

podmínky pro zařazení prací do kategorií, ve znění pozdějších předpisů. Další uváděná 

legislativa navazuje či konkretizuje způsob a podmínky zařazení. Dále jsem použila interní 

dokumentaci společnosti KH vodovody a kanalizace s. r. o., která mi podala důležité 

informace o organizační struktuře a pracovní náplni firmy. 

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

Zákon řeší základní povinnosti zaměstnavatele týkající se bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, jeho povinnosti v oblasti prevenci rizik a povinnosti vůči svým 

zaměstnavatelům. 

� Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon řeší problematiku ochrany veřejného zdraví, které musí fyzické tak i právnické 

osoby respektovat. Dále pak výkon a činnosti státních orgánu ve věci veřejného zdraví. Jasně 

a výstižně definuje rizikové práce. Udává veškeré informace pro zaměstnavatele, co přesně 

musí splnit u zařazení prací do kategorií. 

� Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do 

kategorií, ve znění pozdějších předpisů 

Tato vyhláška mi napomohla k definici rizikových faktorů mající vliv na zdraví, které 

jasně udává a definuje. Dále mi napomohla k samotnému zařazení do jednoho ze stupňů 

kategorie jasnými limitními hodnotami pro daný rizikový faktor. 

� Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací, ve znění pozdějších předpisů 

Jelikož důležitým faktorem při zařazování do kategorií společnosti o které je má 

diplomová práce, byly hlavně hluk a vibrace. Toto nařízení vlády mi přesně stanovilo stupeň 
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kategorie. Nařízení vlády udává přesné přípustné limitní hodnoty expozice pro hluk a vibrace 

jednotlivých kategorií. 

� Rožnovský vzdělávací servis, program SIB – LEX, Systém Informací BOZP – 

Lexikon 

Část programu týkající se kategorizace prací je jakýmsi základním seznámením a taky 

vodítkem pro majitele popřípadě bezpečnostní techniky firem, pro vytvoření vlastní 

kategorizace. Výstižně popisuje co je vlastně kategorizace, jak postupovat u jejího zpracování 

a v neposlední řadě také jednotlivé rizikové faktory a výkon státních orgánů a jejich 

pravomoci v oblasti ochrany zdraví. 

� Interní materiály společnosti KH vodovody a kanalizace s. r. o. a jejich webové 

stránky 

Tyto materiály uvádějí základní informace o společnosti, její činnost a profese, počet 

zaměstnanců a interní politiku, které byly důležitými podklady pro samotné vytvoření 

kategorizace prací. 
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2 Právní předpisy související s problematikou 

Při provádění zařazení podniku či společnosti do kategorií prací musíme postupovat 

dle daných zákonných předpisů, které jsou s touto problematikou spojeny. Tyto zákony nám 

uvádějí přesné pokyny a kritéria jak postupovat, čím se řídit při vytváření kategorizace. Pro 

nás budou základními a nejdůležitějšími tyto zákony: 

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

b) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, 

c) Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, 

ve znění pozdějších předpisů, 

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

znění pozdějších předpisů,  

e) Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, ve znění 

pozdějších předpisů. 

f) Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací, ve znění pozdějších předpisů,  

g) Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve znění 

pozdějších předpisů,  

h) Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění 

pozdějších předpisů,  

i) Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků, 

ve znění pozdějších předpisů. 

2.1 Zákoník práce 

Zákoník práce je základním zákonem, který ukládá zaměstnavateli povinnosti v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souvislosti s kategorizací prací. Jedná se o část pátou 

– bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 

 Z § 102 (3) vyplývají základní povinnosti pro zaměstnavatele v oblasti prevenci rizik 

– zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního 
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prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění 

vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění a provádět taková opatření, 

aby v důsledku příznivějších pracovních podmínek a úrovně rozhodujících faktorů práce 

dosud zařazené podle zvláštního právního předpisu jako rizikové mohly být zařazeny do 

kategorie nižší. K tomu je povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť, 

úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek a dodržovat metody a způsob zajištění a také 

hodnocení rizikových faktorů podle prováděcího právního předpisu. 

Dále se uvádí v § 103 (1) – zaměstnavatel je povinen informovat zaměstnance o tom, 

do jaké kategorie byla jím vykonávaná práce zařazena, sdělit zaměstnancům, které 

zdravotnické zařízení jim poskytuje pracovně lékařskou péči a jakým druhům očkování a dále 

jakým pracovně lékařským prohlídkám a vyšetření souvisejícím s výkonem práce jsou 

povinni se podrobit, umožnit zaměstnancům podrobit se těmto očkováním, prohlídkám, 

vyšetřením v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy nebo rozhodnutím 

příslušného státního orgánu ochrany veřejného zdraví. [ 1 ] 

2.2 Zákon o ochraně veřejného zdraví 

Tento zákon upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob z pohledu 

ochrany veřejného zdraví a dále výkon státní správy a dalších orgánů. Z pohledu kategorizace 

prací uvádí v § 37 (3): 

a) označení práce, 

b) název a umístění pracoviště, kde je daná práce vykonávána, 

c) výsledky hodnocení expozice fyzických osob vykonávajících danou práci jednotlivým 

rozhodujícím faktorům pracovních podmínek v charakteristické směně, 

d) délku směny; u vícesměnného provozu režim střídání směn, 

e) návrh kategorie, do které má být práce zařazena, 

f) počet zaměstnanců vykonávajících danou práci, z toho počet žen, 

g) opatření přijatá k ochraně zdraví zaměstnanců vykonávajících danou práci.  

Dále se v § 38 uvádí, že měření a vyšetření pro účely zařazení prací do druhé, třetí 

nebo čtvrté kategorie nebo změn zařazení prací může zaměstnavatel provádět jen 
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prostřednictvím držitele osvědčení o akreditaci nebo autorizaci k příslušným měřením a také 

vyšetřením.  

Dalším důležitým prvkem tohoto zákona je § 39, který nám definuje rizikové práce 

takto: - rizikovou prací, kterou se pro účely tohoto zákona rozumí práce, při níž je nebezpečí 

vzniku nemoci z povolání nebo jiné nemoci související s prací, je práce zařazena do kategorie 

třetí a čtvrté a dále práce zařazená do kategorie druhé, o níž takto rozhodne příslušný orgán 

ochrany veřejného zdraví nebo takto stanoví zvláštní právní předpis. [ 2 ] 

2.3 Podmínky pro zařazení prací do kategorií 

Touto vyhláškou se stanoví v souladu s právem Evropských společenství kritéria, 

faktory a limity pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických 

expozičních testů, podmínky odběru biologického odběru pro provádění testů a náležitosti 

hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.  

Faktorem se pro účely této vyhlášky rozumí, fyzikální, chemické a biologické činitele, 

prach, fyzická zátěž, zátěž teplem a chladem, psychická a zraková zátěž a další faktory, které 

mohou mít nebo mají vliv na zdraví. [ 3 ] 

V § 3 je pak obsažena obecná charakteristika jednotlivých kategorií prací, v příloze 1 

pak jednotlivé faktory a kritéria pro zařazení do kategorie druhé, třetí, popř. čtvrté, je – li 

definována. [ 3 ] 

2.4 Podmínky ochrany zdraví při práci 

Předmětem úpravy tohoto nařízení vlády je zpracovávat předpisy Evropských 

společenství a dále upravovat rizikové faktory pracovních podmínek, jejich členění, 

hygienické limity, metody a způsob jejich zjišťování.  Upravuje způsob hodnocení rizikových 

faktorů z hlediska ochrany zdraví zaměstnance, minimální rozsah opatření k ochraně zdraví 

zaměstnance, jakož i poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a jejich údržby 

při práci s např. olovem, mutageny, s azbestem, biologickými činiteli a v zátěži chladem nebo 

teplem. Členění rizikových faktorů vznikajících v důsledku nepříznivých mikroklimatických 

podmínek se rozšiřuje na zátěž teplem a zátěž chladem; chemické faktory se člení na 

chemické faktory obecně, olovo, chemické karcinogeny, mutageny, látky toxické pro 

reprodukci, azbest a pracovní procesy s rizikem chemické karcinogenity; biologické činitele 
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se člení na skupiny; fyzická zátěž se člení na celkovou fyzickou zátěž, lokální svalovou zátěž, 

pracovní polohy a ruční manipulaci s břemeny. 

Dále se toto nařízení vlády dotýká např. bližších požadavků na způsob organizace 

práce a pracovních postupů, bližších hygienických požadavků na pracoviště a pracovní 

prostředí a v neposlední řadě také podmínky poskytování ochranných nápojů. [ 4 ] 

2.5 Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích 

Tento zákon vymezuje působnost správních orgánů při zjišťování ochrany zdraví, 

životního prostředí před škodlivými účinky látek a přípravků. Upravuje práva a povinnosti 

fyzických a podnikajících právnických osob od výroby až po uvedení na trh těchto 

chemických látek. [ 5 ] 

2.6 Nepříznivé účinky hluku a vibrací 

Nařízení vlády stanoví nejvyšší přípustné hodnoty hluku a vibrací pro pracoviště, 

především pro chráněný venkovní prostor, chráněné vnitřní prostory staveb a chráněné 

venkovní prostory staveb, vedle toho se zabývá i způsoby měření a hodnocení těchto 

ukazatelů. Hygienický limit je v tomto předpisu chápán jako nejvyšší přípustná hodnota hluku 

nebo vibrací stanovená pro místa pobytu osob z hlediska ochrany jejich zdraví před 

nepříznivými účinky hluku nebo vibrací. [ 6 ] 

2.7 Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením 

Nařízení vlády se týká především činností na pracovištích spojených s lasery a také 

přístroji, které jsou napájeny elektřinou nebo jinak vytvářejí pole a záření.  

Upravuje hygienické limity, metody a způsob jejich zjišťování a hodnocení, nejvyšší 

přípustné hodnoty expozice fyzických osob, způsob zařazení laserů do tříd a jejich označení 

atd.   

Zaměstnavatel musí poskytnout minimální rozsah informací zaměstnancům k ochraně 

zdraví při práci a to především: 

a) opatřeních přijatých na základě tohoto nařízení, nejvyšších přípustných hodnotách, 

způsobu jejich stanovení, jakož i o možných rizicích, která vyplývají z jejich překročení, 

b) výsledcích zjišťování a hodnocení, 
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c) způsobech, jak rozpoznat zdraví škodlivé účinky expozice a jak je ohlašovat, 

d) bezpečných pracovních postupech vedoucích ke snižování rizik souvisejících s expozicí 

neionizujícímu záření. [ 7 ]    

2.8 Nemoci z povolání 

Nemoci z povolání jsou nemoci vznikající nepříznivým působením chemických, 

fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vlivů. Výčet nemocí z povolání je uveden 

v příloze č. 1 – seznam nemocí z povolání tohoto nařízení vlády, kde jsou jednotlivě popsány 

dle účinků daných vlivů. [ 8 ] 

2.9 Osobní ochranné pracovní prostředky 

Toto nařízení vlády stanovuje rozsah a bližší požadavky na zaměstnavatele vybavit 

pracovníky osobními ochrannými pracovními prostředky, které si vyžadují pracovní profese. 

Zaměstnavatel stanovuje způsob, podmínky a dobu používání osobních ochranných 

prostředků na základě četnosti a závažnosti vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce, 

pracoviště a s přihlédnutím k vlastnostem těchto osobních ochranných pracovních prostředků.  

V příloze č. 1 je uvedena tabulka pro vyhodnocení rizik pro výběr a použití 

ochranných prostředků, v příloze č. 2 jsou uvedeny jednotlivé ochranné prostředky a dále 

v příloze č. 3 jsou vymezeny práce a činnosti, které si tyto ochranné prostředky vyžadují. [ 9 ] 
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3 Orgány ochrany veřejného zdraví 

Garantem oblasti ochrany veřejného zdraví včetně ochrany zdraví při práci je 

Ministerstvo zdravotnictví. Zároveň je jedením z orgánů státní správy této oblasti. Dalšími 

z orgánů oblasti jsou krajské hygienické stanice a oblastní hygienické stanice. 

3.1 Ministerstvo zdravotnictví 

Ministerstvo zdravotnictví v oblasti ochrany veřejného zdraví řídí a kontroluje výkon 

státní správy v ochraně veřejného zdraví a odpovídá za tvorbu a uskutečňování národní 

politiky na úseku ochrany veřejného zdraví. Řídí a kontroluje krajské hygienické stanice. 

Zajišťuje mezinárodní spolupráci a plní úkoly vyplívající z mezinárodních smluv v ochraně 

veřejného zdraví. 

Některé důležité činnosti ministerstva: 

� Sestavuje celorepublikové programy ochrany a podpory veřejného zdraví, řídí výchovu 

k podpoře a ochraně veřejného zdraví, 

� Stanoví zásady a postupy hodnocení a řízení zdravotních rizik 

� Uděluje a zrušuje pověření k provádění autorizace 

� Přijímá opatření na základě v mezích přímo použitelných předpisů Evropských 

společenství 

Ministerstvo plní funkci odvolávacího orgánu – rozhoduje o opravných prostředcích 

proti rozhodnutím krajských hygienických stanic. [ 10 ] 

3.2 Krajské hygienické stanice 

Krajské hygienické stanice a jim podřízená územní pracoviště vykonávají v oblasti 

ochrany zdraví při práci podle § 82 zákona č. 258/2000 Sb. tyto úkoly: 

� Vydávat rozhodnutí, povolení, osvědčení a plnit další úkoly státní správy v ochraně 

veřejného zdraví včetně státního zdravotního dozoru, 

� Vykonávat státní zdravotní dozor nad plněním povinností stanovených zákonem 

v ochraně veřejného zdrví, 
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� Provádět hodnocení a řízení zdravotních rizik z hlediska prevence negativního ovlivnění 

zdravotního stavu obyvatelstva. [ 10 ] 

3.2.1 Působnost krajské hygienické stanice v oblasti ochrany zdraví při 

práci 

Krajské hygienické stanici v oblasti ochrany zdraví při práci přísluší vykonávat státní 

odborný dozor nad ochranou zdraví při práci před riziky plynoucími z fyzikálních, 

chemických a biologických faktorů pracovních podmínek, z nepříznivých mikroklimatických 

podmínek a fyzické a duševní zátěže a nad souvisejícími podmínkami včetně vybavení 

pracovišť.  

Krajské hygienické stanici náleží: 

� Rozhodovat na návrh zaměstnavatele nebo z vlastního podnětu ve věcech kategorizace 

práce,  

� Stanovit rizikové práce,  

� Stanovit zaměstnavateli s ohledem na expozici zaměstnanců 

� Minimální rozsah a termíny sledování faktorů pracovních podmínek,  

� Minimální náplň a termíny periodických lékařských prohlídek,  

� Lékařské preventivní podmínky po skončení rizikové práce. 

� Stanovit zaměstnavateli způsob a minimální četnost sledování zátěže organismu 

zaměstnanců vykonávajících rizikové práce faktory pracovních podmínek. [ 10 ] 

Dále také krajská hygienická stanice může zakázat činnost do doby odstranění závad, 

zakázat provoz či používání zdroje hluku, vibrací nebo neionizujícího záření, uložit měření 

škodlivin ke zjištění, že není ohroženo veřejné zdraví, uložit zajištění zpracování hodnocení 

zdravotních rizik, rozhodnout o zastavení nebo omezení stavby nebo provozu do doby 

odstranění závad, nařídit opatření k ochraně zdraví zaměstnanců, stanovit přísnější PEL, 

nařídit mimořádné a následné preventivní prohlídky. 

Za nesplnění nebo porušení povinností uloží orgán ochrany veřejného zdraví peněžité 

sankce. [ 11 ] 
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3.2.2 Státní zdravotní dozor 

Při výkonu státního zdravotního dozoru orgány ochrany veřejného zdraví mohou: 

� Uložit určení a měření faktorů životních a pracovních podmínek,  

� Uložit zajištění zpracování hodnocení zdravotních rizik osobě, jejíž činnost je nebo může 

být zdrojem takového rizika,  

� Nařídit k ochraně zdrví zaměstnance opatření k omezení rizik,  

� K ochraně zdraví zaměstnavateli stanovit přísnější nejvyšší přípustné hodnoty škodlivých 

faktorů pracovních podmínek, než stanoví právní předpisy,  

� K předcházení ohrožení zdraví v souvislosti s vykonávanou prací zaměstnavateli nařídit 

mimořádné lékařské preventivní prohlídky a upravit způsob a rozsah sledování zátěže 

organismu faktory pracovních podmínek. [ 10 ] 

3.3 Sankce udělené v oblasti ochrany zdraví při práci v roce 2008 

V roce 2008 bylo uloženo odbory hygieny práce (krajské hygienické stanice) celkem 

237 pokut v celkové výši 3 463 500 Kč. Oproti roku 2007 se jedná o výrazný nárůst (183 

pokut, 2 614 500 Kč). V celkovém počtu sankcí jsou zahrnuty i sankce uložené subjektům, 

které nepodaly návrh na kategorizaci prací nebo neoznámily práce zařazené do druhé 

kategorie. 

Důvodem pro uložení pokuty bylo např.: nepředložení návrhu na kategorizaci prací 

podle § 37 zákona č. 258/2000 Sb., nezajištění osobních ochranných pracovních prostředků, 

neohlášení práce s azbestem a nevyhovující sanitární zařízení.  

Při ukládání pokut bylo přihlíženo k závažnosti, délce trvání a následkům 

protiprávního jednání. Pokud se jednalo o menší nedostatky a nehrozilo akutní poškození 

zdraví zaměstnanců, byl v protokole o kontrolním zjištění uveden termín realizace 

nápravných opatření a při jeho dodržení bylo od pokuty upuštěno. [ 12 ]   

Přehled počtu udělených pokut v roce 2008 je uveden v grafu č. 1.  
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4 Národní politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci České 

republiky 

Jedná se o rámcovou strategii v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která 

reflektuje významné systémové změny i další vývoj společnosti z hlediska vnitřních 

i mezinárodních souvislostí. Tyto nové skutečnosti se promítají v nových pohledech na tvorbu 

právních předpisů a ve větší provázanosti kontrolní a osvětové činnosti se strategickými cíly 

Evropské unie. Významný důraz se při tom klade na prosazování její globální koncepce 

zahrnující „Zlepšení kvality a produktivity práce: strategie Společenství v oblasti zdraví 

a bezpečnosti při práci na období let 2007 - 2012“. 

Tímto dokumentem naplňuje Česká republika usnesení Rady EU o nové strategii 

Společenství pro BOZP, kterým jsou členské státy výslovně vyzvány, aby ve spolupráci se 

sociálními partnery vypracovaly a uskutečňovaly jednotné vnitrostátní strategie v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zájmu dalšího snížení počtu pracovních úrazů a také 

nemocí z povolání, zejména v těch odvětvích, které vykazují jejich nadprůměrnou míru. 

Jednotlivé priority Národní politiky BOZP vycházející z podnětů ministerstev, orgánů 

veřejné správy a sociálních partnerů jsou výsledkem vzájemné dohody všech zúčastněných 

stran. Budoucí směry, které jsou jimi určeny, se stanou výchozími parametry pro využívání 

regulačních nástrojů státem, stanovování a vyhlašování nových témat výzkumu a vývoje, 

podpůrných a realizačních projektů pro období 2008 – 2012 zadávaných z vnitrostátních 

a evropských finančních zdrojů. 

Jednou z priorit Národní politiky BOZP je věnovaní zvýšené pozornosti specifickým 

skupinám osob, které jsou vystaveny rizikům spojeným s výkonem jejich povolání. 

V současné době vykonává rizikové práce ve smyslu § 39 odstavce 1 zákona 

č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění více než 439 000 osob z toho asi 

30 % připadá na ženy. Vysoce rizikové práce zařazené podle kategorizace prací do čtvrté 

kategorie vykonává cca 21 000 osob nejčastěji v důsledku expozice fibrogennímu prachu 

anebo vibracím. Příčinou rizika v ostatních kategoriích, kterému jsou pracovníci vystaveni, je 

především expozice nadměrnému hluku (téměř 262 000 pracovníků), nadměrná zátěž 

pohybového ústrojí (cca 70 000 pracovníků), prachu (70 000 pracovníků) a vibracím (více než 

7 000 pracovníků).  
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Závažnost zařazení práce mezi práce rizikové měřená jejími zdravotními dopady však 

nekoresponduje s výskytem hlášených nemocí z povolání, což je dáno zejména povahou 

relevantního faktoru, ale také úrovní ochrany zdraví exponovaných osob a možností, jak je lze 

uplatnit v praxi. Příkladem je diskrepance mezi velkým počtem osob exponovaných hlukem 

oproti doslova nepatrným počtem poškození sluchu hlukem hlášených jako nemoc z povolání, 

což je dáno zřejmě poměrně vysokou účinností preventivních a ochranných opatření včetně 

lékařské kontroly pracovníků. Naproti tomu přináší stále problémy nadměrná zátěž zejména 

malých svalových skupin horních končetin, která uniká často pozornosti zaměstnavatelů, ale 

také lékařů pracovně lékařské služby.  

Cílem je proto omezovat rizikové práce a počty pracovníků, kteří ji vykonávají, 

přednostně se zaměřit na kontrolu rizikových prací, které jsou nejčastější příčinou nemocí 

z povolání. 

Tento cíl vyplývá z povinnosti stanovené zaměstnavateli zákonem sledovat a hodnotit 

rozhodující faktory a zdravotní rizika při práci a uplatňovat opatření k odstranění nebo 

minimalizaci rizika a vytváření předpokladů pro převod prací dosud zařazených mezi práce 

rizikové do kategorií nižších. [ 13 ] 

4.1 Celostátní informační systém kategorizace prací 

Pro sběr údajů o expozici zaměstnanců faktory pracovních podmínek podle jejich 

zařazení do kategorií slouží celostátní informační systém kategorizace prací (IS KaPr). Tento 

systém rovněž umožňuje tvorbu a evidenci rozhodnutí o zařazení prací do kategorií, vedení 

evidence subjektů, jejich provozoven a kontaktních osob. Modul analýz umožňuje třídění 

a vyhledávání údajů podle různých kritérií a provádění analýz kategorizace prací na místní 

i celorepublikové úrovni. Mimo modul kategorizace prací je v informačním systému KaPr 

vedena evidence kontrol prováděných v rámci státního zdravotního dozoru, včetně lhůtníku. 

Správcem tohoto systému je Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační 

systémy. [ 12 ] 

V následujících grafech č. 2 a č. 3 je uveden vývoj počtu zaměstnanců evidovaných 

v jednotlivých kategoriích pro vybrané rizikové faktory. 
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Graf č. 2 – vývoj počtu zaměstnanců evidovaných v kategoriích 2+2R+3+4 pro vybrané rizikové faktory od 1. 1. 

2002 do 31. 12. 2008 [ 12 ] 

 

 

 

Graf č. 3 – vývoj počtu zaměstnanců evidovaných v rizikových kategoriích 2R+3+4 pro vybrané rizikové faktory 

od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2008 [ 12 ] 
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5 Ochrana zdraví při práci 

Jedním ze základních prvků ohrožujících zdraví na pracovišti jsou rizikové faktory, 

všeobecněji nazývané též škodliviny. Rizikovými faktory jsou zejména faktory fyzikální 

(např. hluk, vibrace), chemické (např. karcinogeny), biologické činitele (např. viry, bakterie, 

plísně), nepříznivé mikroklimatické podmínky (např. extrémní chlad, teplo a vlhkost), 

nevhodná pracovní poloha, psychická a zraková zátěž a také práce ve zvýšeném tlaku 

vzduchu. 

K získání objektivních a srovnatelných podkladů zejména pro určení rizikových prací 

a pracovišť, k dalšímu využití těchto dat pro optimalizaci pracovních podmínek, či pro 

racionální minimalizaci pracovních rizik nám slouží metoda, kterou nazýváme kategorizace 

prací. [ 10 ] 

5.1 Kategorizace prací 

Základní legislativní požadavky definuje zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví, ve znění pozdějších předpisů. Vlastní kategorizaci upravuje vyhláška Ministerstva 

zdravotnictví č. 432/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví podmínky pro 

zařazení prací do jedné ze čtyř kategorií. 

 Zařazení práce do kategorie vyjadřuje souhrnné hodnocení úrovně zátěže faktory 

rozhodujícími ze zdravotního hlediska o kvalitě pracovních podmínek. Za rozhodující faktory 

se považují faktory, které při dané práci podle současné úrovně vědeckého poznání mohou 

významně ovlivňovat nebo ovlivňují zdraví. 

Podle míry výskytu faktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců, a jejich 

rizikovosti pro zdraví se práce zařazují do čtyř kategorií. Při řazení jednotlivých faktorů do 

kategorie práce se do návrhu uvede zařazení práce s jednotlivými rozhodujícími faktory 

v charakteristické směně. Za charakteristickou směnu se pokládá směna, která probíhá za 

obvyklých provozních podmínek, při níž doba výkonu práce s jednotlivými rozhodujícími 

faktory v daném časovém úseku odpovídá celoročně nebo v rozhodujícím období skutečné 

míře zátěže těmto faktorům. Do kategorie se nezařazují práce prováděné na pracovištích 

staveb prozatímně užívaných ke zkušebnímu provozu, který nepřekročí jeden rok. [ 10 ] 
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5.1.1 Dělení kategorií 

a) Kategorie první 

- Za kategorie první se považují práce, při nichž podle současného poznání není 

pravděpodobný nepříznivý vliv na zdraví člověka. 

b) Kategorie druhá 

- Do kategorie druhé se řadí práce, při nichž podle současné úrovně poznání lze 

očekávat jejich nepříznivý vliv na zdraví jen výjimečně, zejména u vnímavých 

jedinců. 

- Jedná se o práce, u nichž nejsou překročovány hygienické limity jednotlivých faktorů, 

a práce splňující kritéria u jednotlivých faktorů pro zařazení do této kategorie. 

- Kategorie druhé si v současné době kategorizuje zaměstnavatel sám, orgán ochrany 

veřejného zdraví jeho návrh (pokud práci nezařadí do rizika) bere pouze na vědomí. 

c) Kategorie třetí 

- Za kategorie třetí se považují práce, při nichž jsou překročovány hygienické limity, 

přičemž expozice osob, které práce vykonávají, není spolehlivě snížena technickými 

opatřeními a pro zajištění ochrany zdraví osob je proto nezbytné využívat osobní 

ochranné pracovní prostředky, organizační a jiná ochranná opatření a dále práce, při 

nichž se u osob vyskytují opakovaně nemoci z povolání. 

d) Kategorie čtvrtá 

- Zde se řadí práce, při nichž je vysoké riziko ohrožení zdraví, které nelze zcela vyloučit 

ani při používání dostupných a použitelných ochranných opatření. 

- Kategorie, do které má být práce zařazena se v případě současné expozice dvou a více 

faktorů stanoví podle nejméně příznivě hodnoceného faktoru. [ 10, 11 ] 

5.2 Postup provádění kategorizace prací 

Zaměstnavatel nebo osoba jím pověřená posoudí orientačně práce vykonávané v dané 

působnosti podle faktorů uvedených ve vyhlášce č. 432/2003 Sb. Podle výsledku posouzení 

mohou nastat následující možnosti: 

� faktory působící na zaměstnance při práci nebo jejím vlivem zjevně nedosahují kritéria 

pro kategorii druhou – jde o práce kategorie první – není třeba nic dále provádět 
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� při práci se vyskytují faktory, které jsou uvedeny ve vyhlášce č. 432/2003 Sb., ale jejich 

výše nebyla dosud objektivně známa – požádat autorizovanou nebo akreditovanou 

laboratoř o přeměření úrovně faktorů, nebo přímo o zpracování podkladů pro kategorizaci 

� při práci se vyskytují faktory, které jsou uvedeny ve vyhlášce č. 432/2003 Sb., jejich výše 

je prokázána objektivním měřením a tyto faktory se vyskytují v míře překračující kritéria 

pro kategorii druhou, a nepřekračujícím kategorii třetí, nemusí zaměstnavatel uvádět 

náležitosti určené § 37 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění 

zákona č. 274/2003 Sb. – dále jen zákona, ale pouze sdělí příslušnému orgánu ochrany 

veřejného zdraví rozhodné údaje o provedeném zařazení, 

� při práci se vyskytují faktory, které jsou uvedeny ve vyhlášce č. 432/2003 Sb., jejich výše 

je prokázána objektivním měřením a tyto faktory se vyskytují v míře překračující kritéria 

pro kategorii třetí nebo čtvrtou musí zaměstnavatel podat návrh na kategorizaci v plném 

rozsahu včetně návrhu na opatření k ochraně zdraví (§ 37 zákona) a ten předložit orgánu 

ochrany veřejného zdraví k vydání rozhodnutí 

Pokud orgán ochrany veřejného zdraví rozhodne, že práce je riziková, musí 

zaměstnavatel splnit další povinnosti zákona. [ 11 ] 

5.2.1 Podmínky stanovené zákonem pro kategorizaci 

O zařazení prací do třetí nebo čtvrté kategorie rozhoduje příslušný orgán ochrany 

veřejného zdraví. Návrh předkládá zaměstnavatel a to do 30 kalendářních dnů ode dne 

zahájení výkonu prací. Práce do druhé kategorie zařazuje zaměstnavatel a to do 30 

kalendářních dnů ode dne zahájení jejich výkonu. Zaměstnavatel je povinen neprodleně 

oznámit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, které práce do druhé kategorie zařadil 

a předložit všechny údaje rozhodné pro toto zařazení.  

Zaměstnavatel v návrhu na zařazení práce do kategorie uvede: 

a) Označení práce, 

b) Název a umístění pracoviště, kde je daná práce vykonávána,  

c) Jednotlivé dílčí výkony, které jsou v rámci práce prováděny,  

d) Délku směny, u vícesměnného provozu režim střídání směn, 

e) Postup stanovení celkové expozice rozhodujícím faktorům v charakteristické směně, její 

výsledné hodnoty a zařazení jednotlivých faktorů do kategorie, 
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f) Návrh kategorie, do které má být práce zařazena,  

g) Počet zaměstnanců vykonávajících danou práci, z toho počet žen, 

h) Opatření přijatá k ochraně zdraví zaměstnanců vykonávajících danou práci. 

V případě změny podmínek výkonu práce, která má vliv na její zařazení do kategorie 

třetí nebo čtvrté, je zaměstnavatel povinen bezodkladně předložit příslušnému orgánu ochrany 

veřejného zdraví návrh. Na návrh zaměstnavatele nebo z vlastního podnětu je příslušný orgán 

ochrany veřejného zdraví oprávněn rozhodnout o: 

� zařazení práce, o níž má zaměstnavatel za to, že je prací první nebo druhé kategorie, do 

vyšší kategorie, 

� tom, že práce druhé kategorie je prací rizikovou,  

� zařazení prací do kategorií třetí a čtvrté 

� tom, že práce dosud zařazené do třetí nebo čtvrté kategorie již nejsou pracemi této 

kategorie. [ 10, 11 ] 

5.3 Hodnocení rizik 

U některých rizikových faktorů je stanovení dosti složité, a proto byl vyvinut systém 

hodnocení rizik ohrožení zdraví. Tyto přístupy shrnují už vypracované metodiky a postupy 

platné v zemích Evropské unie. 

Hodnocení zdravotních rizik je posouzení míry závažnosti zátěže populace vystavené 

rizikovým faktorům životních a pracovních podmínek a způsobu života. Podkladem pro toto 

hodnocení je kvalitativní a kvantitativní odhad rizika. Výsledek je pak podkladem pro řízení 

zdravotních rizik, čímž se rozumí rozhodovací proces s cílem snížit zdravotní rizika.  

Všeobecně lze zhodnotit riziko alespoň slovně tj. z obecné znalosti působení daného 

škodlivého faktoru. Pro stanovení výše rizikových faktorů, včetně zhodnocení expozice 

pracovníků se využívá měření koncentrací a intenzit faktorů pracovních podmínek. [ 10 ] 

5.3.1 Měření pro účely kategorizace 

Měření a vyšetření pro účely zařazení prací do druhé, třetí nebo čtvrté kategorie nebo 

změn zařazení prací do těchto kategorií, která jsou potřebná k hodnocení rizik, může 

zaměstnavatel provést jen prostřednictvím držitele osvědčení o akreditaci nebo držitele 

autorizace k příslušným měřením. Dále pak vyšetřením, je – li pro obor měření nebo 
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vyšetřování autorizace nebo akreditace právními předpisy upravena, pokud není sám takto 

kvalifikovaný. [ 10 ] 

5.4 Rizikové práce 

Rizikovou prací se pro tyto účely tohoto zákona rozumí práce, při níž je nebezpečí 

vzniku nemoci z povolání nebo jiné nemoci související s prací. Je to práce zařazená do 

kategorie třetí a čtvrté a dále práce zařazená do kategorie druhé, o níž takto rozhodne orgán 

ochrany veřejného zdraví. 

Zaměstnavatel, na jehož pracovištích jsou vykonávány rizikové práce, je povinen: 

� Zabezpečit neprodleně mimořádná měření faktorů pracovních podmínek,  

� Zajistit příčinu překročení limitních hodnot ukazatelů biologických expozičních testů,  

� Předložit rozsah opatření k omezení faktorů nepříznivě ovlivňujících zdraví na nejmenší 

rozumně dosažitelnou míru. [ 10 ] 

5.4.1 Evidence rizikových prací 

Zaměstnavatel je dále povinen u každého zaměstnance ode dne přidělení rizikové 

práce vést evidenci, která obsahuje: 

� Jméno, příjmení zaměstnance, 

� Počet směn odpracovaných při rizikové práci,  

� Data a druhy provedených lékařských prohlídek a jejich závěr,  

� Výsledky sledování zátěže organismu zaměstnanců faktory pracovních podmínek a dále 

naměřených hodnot intenzit a koncentrací, 

� Zvláštní očkování související s činností na pracovišti. [ 10 ] 

5.5 Rizikové faktory 

Pro účely kategorizace prací je prováděno hodnocení těchto faktorů: 

1) Prach 

2) Chemické látky 

3) Hluk 
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4) Vibrace 

5) Neionizující záření a elektromagnetická pole 

6) Ionizující záření 

7) Fyzická zátěž 

8) Pracovní poloha 

9) Zátěž teplem 

10) Zátěž chladem 

11) Psychická zátěž 

12) Zraková zátěž 

13) Práce s biologickými činiteli 

14) Práce ve zvýšeném tlaku vzduchu [ 11 ] 

 

Protože výčet rizikových faktorů je velice obsáhlý, v další části si podrobněji 

popíšeme jen ty, které budou stěžejní pro zařazení do kategorizace prací společnosti KH 

vodovody a kanalizace s. r. o. Bude se jednat o tyto čtyři rizikové faktory – hluk, vibrace, 

fyzická zátěž, pracovní poloha. 

5.5.1 Hluk 

Hluk je nejčastějším zdraví škodlivým faktorem v pracovním prostředí a na celkovém 

počtu rizikových prací se podílí až v 70 %. Hlavním zdrojem hluku v pracovním prostředí 

jsou různé stroje a technologická zařízení. Jsou to zejména ručně ovládané nářadí poháněná 

spalovacím motorem nebo stlačeným vzduchem – vrtačky, sbíječky, elektrické nářadí, 

technologický hluk vznikající při obrábění apod. Velké riziko hrozí zejména při obsluze strojů 

v těžkém průmyslu, hutnictví, strojírenství, chemickém průmyslu a v hornictví. 

Zákonné požadavky na hluk jsou obsahem zákona č. 258/2000 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, o ochraně veřejného zdraví a navazující nařízení vlády 148/2006 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Obecně lze hluk popsat jako každý nepříjemný zvuk nadměrné hlasitosti. Hluk je 

každý zvuk, který vyvolává nežádoucí nebo rušivý vjem a má škodlivý účinek na člověka.  
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Podmínky měření a hodnocení hluku jsou obsahem příslušných technických norem 

(akreditace, autorizace laboratoří). 

Hluk – hluková hladina 

� do 65 dB – ztráta duševní pohody 

� do 85 dB – možné narušení neurovegetativní regulace, bolesti hlavy, nespavost, zažívací 

potíže 

� nad 85 dB – (dlouhodobě, opakovaně) poškozování sluchového ústrojí 

Nadměrná expozice hluku znamená prokazatelné překračování hygienických limitů. 

V praxi se hluk vyskytuje v širokém rozsahu intenzit, a proto se jeho velikost vyjadřuje 

v hladinách akustického tlaku A LA. 

Při hodnocen rizika hluku zaměstnavatel přihlíží zejména k: 

� úrovni, typu a době trvání expozice včetně expozic impulsnímu hluku,  

� přípustným expozičním limitům a hygienickým limitům hluku,  

� účinkům hluku na zdraví a k bezpečnosti zaměstnanců, zejména mladistvých 

zaměstnanců, těhotných, kojících žena a matek do konce 9. měsíce po porodu,  

� účinkům na zdraví a k bezpečnosti zaměstnanců, jež jsou důsledkem současné expozice 

faktorům, které jsou součástí technologie a mohou tak zvyšovat nebezpečí poškození 

zdraví, zejména sluchu,  

� nepřímým účinkům vyplývajícím z interakcí hluku a výstražných signálů nebo jiných 

zvuků, které je nutno sledovat v zájmu snížení rizika úrazů, 

� informacím o hlukových emisích, které uvádí výrobce stroje, nářadí, zařízení,  

� existenci alternativních pracovních zařízení navržených ke snížení hlukové emise 

stanovených zvláštními právními předpisy,  

� rozšíření expozice hluku nad osmihodinovou pracovní dobu,  

� příslušným informacím, které vyplývají ze zdravotního dohledu a dostupným 

publikovaným informacím,  

� dostupnosti chráničů sluchu s náležitými útlumovými vlastnostmi. 

 



23 
 

Zařazení do rizika 

Kategorie druhá 

Zařazují se práce, při nichž jsou osoby exponovány: 

- ustálenému nebo proměnnému hluku, ustálenému nebo proměnnému hluku 

s prokazatelným podílem impulsního hluku, nebo který sestává během pracovní doby 

z dílčích expozic hluku, jejichž ekvivalentní hladina akustického tlaku je vyšší, než 

nejvyšší přípustná hodnota stanovená zvláštním předpisem snížená o 10 dB, 

nepřekračující nejvyšší přípustnou hodnotu stanovenou pro osmihodinovou pracovní 

dobu, 

- po dobu trvání některé operace ve směně dochází k překračování hladiny akustického 

tlaku 85 dB, avšak nedochází k překračování v celosměnovém průměru (ustálený, 

proměnný hluk s prokazatelným podílem impulsního hluku), 

- impulsnímu hluku, jehož průměrná hladina špičkového akustického tlaku překračuje 

130 dB, ale nepřekračuje 140 dB. 

Kategorie třetí 

Zařazují se práce, při nichž jsou osoby exponovány: 

- ustálenému nebo proměnnému hluku, ustálenému nebo proměnnému hluku 

s prokazatelným podílem impulsního hluku, jehož ekvivalentní hladina akustického 

tlaku překračuje nejvyšší přípustnou hodnotu stanovenou pro osmihodinovou pracovní 

dobu o méně než 20 dB, 

- impulsnímu hluku, jehož průměrná hladina špičkového akustického tlaku překračuje 

140 dB, ale nepřekračuje 150 dB. 

Kategorie čtvrtá 

Zařazují se práce, při nichž jsou osoby exponovány hluku, jehož ekvivalentní hladina 

akustického tlaku nebo impulsního hluku, jehož průměrná hladina špičkového akustického 

tlaku je vyšší, než je stanoveno v kategorii třetí. [ 3, 10, 11 ] 

5.5.2 Vibrace 

Vibracím jsou vystaveni pracovníci především v dolech (ražení horniny), v lesním 

hospodářství, ve stavebnictví (práce s pneumatickým nářadím), dále ve strojírenství, 

v dopravě a zemědělství. 
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Zákonné požadavky u vibrací jsou stejné, jako u hluku. 

Obecně lze vibrace popsat jako mechanické kmitání a chvění pevných částí prostředí. 

Hygienické hodnocení je závislé na způsobu přenosu, směru působení a velikosti vibrací.  

Pro potřeby hygienického hodnocení se jako určující veličina používá hladina 

zrychlení vibrací La a efektivní hodnota zrychlení ae. 

Hygienické limity 

� vibrace přenášené na ruce: 123 dB (souhrnné vážené hladiny zrychlení) 

� celkové horizontální vibrace: 107 dB (vážená hladina zrychlení) 

� celkové vertikální vibrace: 110 dB (vážená hladina zrychlení) 

Zařazení do rizika 

Kategorie druhá 

Zařazují se práce, při nichž jsou osoby exponovány: 

- Vibracím přenášeným na ruce, jejichž souhrnná vážená hladina zrychlení vibrací je 

vyšší než přípustná hodnota stanovená pro osmi hodinovou pracovní směnu, je snížen 

o 10 dB, avšak tuto nejvyšší přípustnou hodnotu nepřesahuje. 

- V případě vertikálních nebo horizontálních celotělových vibrací a vibrací přenášených 

na ruce dochází po dobu trvání některé dílčí operace k překračování stanovených 

limitů, avšak nedochází k překračování limitů stanovených pro osmi hodinovou 

pracovní dobu. 

Do této kategorie se zařazují také práce, při nichž dochází k expozici vibracím 

přenášeným na ruce nepravidelně jen v některých pracovních dnech, ale vždy po dobu kratší 

než 20 minut za směnu, jejichž souhrnná vážená hladina zrychlení stanovená za dobu 

expozice je nižší než 140 dB. 

Kategorie třetí 

- Zařazují se práce, při nichž jsou osoby exponovány vibracím přenášeným na ruce nebo 

celkovým horizontálním nebo vertikálním vibracím, jejich souhrnná vážená hladina 

zrychlení vibrací, nebo vážená hladina zrychlení vibrací překračuje nejvyšší 

přípustnou hodnotu stanovenou pro 8 hodinovou pracovní dobu, avšak o méně než 10 

dB. 
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Kategorie čtvrtá 

- Zařazují se práce, při nichž jsou osoby exponovány vibracím přenášeným na ruce nebo 

celkovým horizontálním nebo vertikálním vibracím, jejich souhrnná vážená hladina 

zrychlení vibrací, nebo vážená hladina zrychlení vibrací překračuje hodnotu 

stanovenou pro kategorii třetí. [ 3, 10, 11 ] 

5.5.3 Fyzická zátěž 

Fyzická pracovní zátěž je pracovní zátěž pohybového, srdečně cévního a dýchacího 

systému s odrazem v látkové přeměně a termoregulaci. 

Základním kritériem pro hodnocení celkové fyzické zátěže je spotřeba energie, 

respektive nutný energetický výdej, který by neměl pro práci dynamickou vykonávanou 

velkými svalovými skupinami překročit pro muže a ženy tabulkové hodnoty – uvedeny 

v příloze č. 5, části A, nařízení vlády 361/2007 Sb. 

Energetický výdej je množství energie potřebné lidským organismem jak při tělesném 

klidu, tak při výkonu určité činnosti. Je určen množstvím a intenzitou svalové práce. 

Energetický výdej se analyticky stanoví jako součet hodnot těchto složek: 

� Bazální metabolismus 

� Složka energetického výdeje pro polohu těla 

� Složka energetického výdeje pro druh práce 

� Složka energetického výdeje pro pohyb těla v závislosti na rychlosti práce 

Metody používané pro hodnocení celkové fyzické práce jsou: 

� Nepřímá klorimetrie – podstatou je zjišťování množství energie, která se uvolňuje při 

činnosti svalů a jiných orgánů oxidací živin,  

� Ventilometrie – zjištění energetického výdeje pomocí měření plicní ventilace,  

� Hodnocení tepové frekvence – komplexní ukazatel zatížení organismu, z její hodnoty lze 

s určitou přesností odhadnout energetický výdej 

� Tabulkové hodnoty – nejméně náročné, ale značně nepřesné, poskytují hrubý odhad 

energetické náročnosti práce. [ 10, 11 ] 
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5.5.4 Pracovní poloha 

Jedním z důležitých kritérií při ergonomickém hodnocení pracovního místa je typ 

pracovní polohy. Tím rozumíme postavení těla tj. trupu, hlavy (krku), horních i dolních 

končetin, v trojrozměrném prostoru. 

V této souvislosti se rozlišuje: 

� Základní pracovní poloha – poloha, ve které pracovník setrvává podstatnou část pracovní 

směny při výkonu hlavní činnosti,  

� Vedlejší pracovní poloha – poloha, kterou pracovník zaujímá při vedlejších či pomocných 

úkonech a operacích, převážně po kratší dobu (např. při seřizování či údržbě stroje). 

Zařazení do rizika 

Kategorie druhá 

- Do kategorie druhé se zařazují práce vykonávané převážně v základní pracovní poloze 

vstoje, vsedě nebo při střídání těchto poloh, kdy v průběhu práce se vyskytují také 

podmíněně přijatelné a nepřijatelné pracovní polohy. Přitom součet doby prací 

vykonávaných v jednotlivých podmíněně přijatelných pracovních polohách je delší 

než 100 minut za 8 hodinovou směnu, ale nepřesáhne 160 minut a doby trvání 

jednotlivých podmíněně přijatelných pracovních poloh nepřekračují stanovené limity,  

- Celková doba práce v jednotlivých nepřijatelných pracovních polohách je od 20 do 30 

minut za 8 hodinovou směnu. Zátěž prací v podmíněně přijatelných a nepřijatelných 

polohách se hodnotí pro jednotlivé části těla samostatně, 

Celková doba práce v podmíněně přijatelných a nepřijatelných polohách nesmí 

překročit polovinu směny. 

Kategorie třetí 

- Do kategorie třetí se zařazují práce vykonávané za podmínek, kdy jsou překračovány 

limity stanovené pro kategorii druhou. 

Do čtvrté kategorie se práce z titulu pracovní polohy nezařazují. [ 3, 10, 11 ] 



 

6 Společnost KH vodovody a kanalizace s. r. o.

Společnost KH vodovody a kanalizace s. r. o. vznikla v

společnosti jsou fyzické osoby s

zaměřenými na vodovody a kanalizace

služby zákazníkům v oboru stavitelství a nabízí 

odstraňování poruch a havárií na kanaliza

železobetonových konstrukcí do DN350, provád

do DN100 – viz obrázek č. 1 a č

Obrázek č. 1 – vykládka materiálu 

 

6.1 Integrovaná politika spole

Vedení společnosti KH vodovody a kanalizace s. r. o., jejímž hlavním zam

montáž vodovodního a kanaliza

rozvoji organizace, neustálému zlepšování úrovn

uspokojování očekávaných i p

právních předpisů. 

Vedení přijímá odpově

podnikatelskou činností v oblasti stavebnictví. Uznává pot

managementu jako jednu z nejvyšších priorit spole

K posílení ochrany životn

minimalizovat možná rizika zne

integrovaného systému podle normy 

nost KH vodovody a kanalizace s. r. o. 

nost KH vodovody a kanalizace s. r. o. vznikla v roce 2004. Zakladateli 

nosti jsou fyzické osoby s dlouholetou praxí navazující na provád

a kanalizace, jejich oprav a odstraňování. Spole

oboru stavitelství a nabízí řezání vozovek a betonových ploch, dále pak 

ování poruch a havárií na kanalizačních a vodovodních řadech, jádrové vrtání 

železobetonových konstrukcí do DN350, provádění navrtávek pod tlakem na vodovodní 

č. 1 a č. 2. 

 
vykládka materiálu [ 14 ] Obrázek č. 2 – přeložka DN 500 

Integrovaná politika společnosti 

nosti KH vodovody a kanalizace s. r. o., jejímž hlavním zam

kanalizačního potrubí včetně oprav a havárií se zavazuje k dalšímu 

rozvoji organizace, neustálému zlepšování úrovně jakosti výrobků a služeb k všestrannému 

ekávaných i předpokládaných potřeb zákazníků a naplň

ijímá odpovědnost za ochranu životního prostředí v souvislosti se svou 

inností v oblasti stavebnictví. Uznává potřebu zlepšování environmentálního 

managementu jako jednu z nejvyšších priorit společnosti. 

K posílení ochrany životního prostředí se vedení firmy rozhodlo kontrolovat a 

minimalizovat možná rizika znečištění kterékoli složky životního prost

integrovaného systému podle normy ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005. 
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řeložka DN 500 [ 14 ] 

nosti KH vodovody a kanalizace s. r. o., jejímž hlavním zaměřením je 

 oprav a havárií se zavazuje k dalšímu 

 a služeb k všestrannému 

 a naplňování požadavků 

edí v souvislosti se svou 

ebu zlepšování environmentálního 

edí se vedení firmy rozhodlo kontrolovat a také 

ní kterékoli složky životního prostředí zavedením 

SN EN ISO 14001:2005. 
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Trvale patří k prioritám firmy ochrana životního prostředí a vytváření bezpečných pracovních 

podmínek pro své zaměstnance.  

Pro jejich splnění přijímá vedení společnosti KH vodovody a kanalizace s. r. o., tyto 

zásady:  

� Odběratel je hlavním hodnotitelem kvality našich činností, zavedením integrovaného 

systému mu poskytujeme přiměřenou jistotu, že výsledky naší činnosti mají požadovanou 

kvalitu, s minimálními dopady na životní prostředí a dostatečnou bezpečností a ochranou 

zdraví našich zaměstnanců při práci. 

� Vytváříme podmínky pro to, aby výsledky naší činnosti byly v souladu s platnými 

technickými normami a právními a jinými požadavky nejen z oblasti životního prostředí, 

ale také těmi, vztahujícími se k nebezpečím v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci.  

� Zabezpečování vysoké kvality naší práce nesmí být na úkor bezpečnosti a ochrany zdraví. 

Minimalizace negativních dopadů naší činnosti na životní prostředí je pro nás 

samozřejmostí, stejně jako prevence vzniku úrazů a poškození zdraví. 

� Kvalita naší práce spoluvytváří dobré jméno společnosti a je nutnou podmínkou pro 

prosperitu naší společnosti. 

� Neustále zlepšujeme řízení a výkonnost společnosti, s cílem vytvořit prostředí takové 

společnosti, která prohlubuje povědomí svých zaměstnanců jak o životním prostředí, tak 

také o dodržování zásad v oblasti bezpečnosti práce.  

� Aktivní přístup v oblasti kvality poskytovaných služeb, životního prostředí a bezpečnosti 

práce vyžadovat také od svých smluvních partnerů, a v rámci těchto oblastí komunikovat 

se zainteresovanými stranami. 

� Integrovaná politika naší společnosti je pravidelně přezkoumávána a udržována, 

především z hlediska zajištění neustálé vhodnosti a přiměřenosti ve vztahu ke společnosti, 

a poskytovala rámec pro stanovení a přezkoumávání cílů kvality, bezpečnosti práce a také 

environmentu. Všichni zaměstnanci firmy jsou odpovědni za plnění těchto zásad 

integrované politiky společnosti. [ 14 ] 
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6.2 Základní informace o společnosti 

Název společnosti: KH vodovody a kanalizace s. r. o. 

Sídlo společnosti: Přeloučská 124/32 

                             743 56 Lipník nad Bečvou 

IČ: 23417890 

DIČ: CZ23417890 

Jednatel společnosti: Ing. Karel Hynek 

Telefon: +420 777 132 654 

E – mail: karel.hynek@khvodovody.cz 

Webové stránky: www.khvodovodykanalizace.cz 

Držitel certifikátu:  ČSN EN ISO 9001:2009  

                                 ČSN EN ISO 14001:2005  

                                             ČSN OHSAS 18001:2008 

6.3 Předmět činnosti společnosti 

Předmětem činnosti společnosti je dodavatelství ve stavebnictví se zaměřením na 

vodohospodářské stavby, provádění údržby, včetně odstraňování poruch a havárií na 

vodovodních a kanalizačních řadech. Jedná se především o:  

� výstavba inženýrských sítí se zaměřením na vodovod a kanalizaci (materiál – PVC, 

HDPE, Litina), 

� realizace vodovodních a kanalizačních přípojek,  

� rekonstrukce stávajících vodovodních a kanalizačních řadů, 

� zemní práce prováděné ručně a rýpadly,  

� řezání vozovek a betonových ploch,  

� jádrové vrtání betonových prostupů,  

� revize, kontroly a údržba vodohospodářských zařízení,  

� vodařské a instalatérské práce. [ 14 ] 



 

6.4 Ukázky činnosti spole

Společnost KH vodovody a kanalizace s. r. o. 

a kanalizačních řádech – viz obrázek 

 

Obrázek č. 3 – výkop zeminy 

 

 

Z dalších činností je to nap

obrázek č. 5 a č. 6. 

Obrázek č. 5 – pokládka kanalizač

 

innosti společnosti 

nost KH vodovody a kanalizace s. r. o. při odstraňování poruch na vodovodních 

viz obrázek č. 3 a č. 4. 

 
výkop zeminy [ 14 ] Obrázek č. 4 – čerpání vody 

inností je to například oprava potrubní provozní vody D350, D450 

 
pokládka kanalizačního řádu [ 14 ] Obrázek č. 6 – pokládka kanaliza
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pokládka kanalizačního řádu [ 14 ] 
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6.5 Profese společnosti KH vodovody a kanalizace s. r. o. 

Společnost zaměstnává celkem 16 zaměstnanců. Pracovní doba zaměstnanců je od 

pondělí do pátku, jedná se o jednosměnný provoz s celkovým počtem 40 hodin za týden. 

Přestávka na oběd nebo odpočinek činní 30 minut za směnu. 

Přehled profesí je uveden v následující tabulce č. 1. 

Tabulka č. 1 – podrobný přehled profesí společnosti 

Název profese Počet zaměstnanců Muž/Žena 

Jednatel 1 1/0 

Stavbyvedoucí 1 1/0 

Předák – vedoucí pracovní čety 1 1/0 

Technik 1 1/0 

Montér – specialista vodovodních a kanalizačních rozvodů 4 4/0 

Metrolog 1 1/0 

Manažer integrovaného systému 1 0/1 

Ekonom, personalista 1 0/1 

Strojník 1 1/0 

Pomocný dělník 3 3/0 

Uklízečka 1 0/1 



 

7 Postup hodnocení pracovních rizik

Zde uvedu navrhovaný postup p

který nám znázorňuje graf č. 4. 

Graf č

 

Postup hodnocení pracovních rizik a zařazení do kategorií

Zde uvedu navrhovaný postup při vytvoření kategorizace prací pro danou spole

4.  

č. 4 – postup hodnocení při zpracování kategorizace prací
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8 Podrobný popis profesí, návrh kategorie 

Nyní si podrobně popíšeme jednotlivé profese společnosti. U popisu vycházíme 

z pracovní náplně činností každého pracovníka.  

8.1 Jednatel 

Tuto profesi vykonává jeden zaměstnanec – muž. Hlavní činností je řízení a dále 

koordinace společnosti a vykonávání kontroly při realizaci služeb. Pracuje s počítačem cca 3 

hodiny za směnu. Řídí služební automobil cca 1 - 2 hodiny za směnu. Toto vozidlo je 

vybaveno klimatizační jednotkou. Jedná se o práci bez zvýšeného nároku na fyzickou zátěž. 

Základní pracovní poloha vsedě s možností střídání pracovní polohy vstoje.  

8.1.1 Rizikové faktory 

Zaměstnanec není ohrožen žádným rizikovým faktorem (hluk, vibrace, prach, 

chemické škodliviny, fyzická zátěž, pracovní polohy, mikroklima, biologické činitele).  

Návrh kategorie 

Dle vyhlášky Ministerstva Zdravotnictví 432/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

zařadit tuto profesi do kategorie I. 

8.2 Stavbyvedoucí 

Jedná se o 1 zaměstnance – muže. Hlavní pracovní náplní zaměstnance je technický 

dozor na stavbě, dohled nad průběhem stavby a dohled nad podřízenými zaměstnanci. Další 

činností zaměstnance je plánování, formulování integrované politiky, související se stavbou, 

zajišťování účinného využívání zdrojů a plnění výrobních úkolů, plánování a řízení 

každodenních výrobních činností, kontrola výdajů, stanovení a řízení provozních a také 

administrativních činností, dohled nad dodržováním předpisů BOZP, PO a ŽP pracovníků 

stavby, dohled nad výběrem, výcvikem a činností podřízených, zastupování vedení stavby ve 

vztahu k objednateli a dalším subjektům, účastněným na stavbě a plnění souvisejících úkolů, 

dohled nad subdodavateli, plnění úkolů vyplývajících z integrovaného systému firmy, další 

úkoly uložené vedoucím výrobního úseku či vedením. Ke své práci využívají počítačovou 

jednotku cca 2 hodiny denně. Řídí služební automobil cca 1 až 2 hodiny denně. Jedná se tedy 
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o práci bez nároků na fyzickou zátěž. Mikroklimatické podmínky na pracovišti jsou dodrženy. 

Základní pracovní poloha převážně vsedě se střídáním polohy vstoje s pochůzkovou činností.  

8.2.1 Rizikové faktory 

Zaměstnanec není ohrožen žádným rizikovým faktorem (hluk, vibrace, prach, 

chemické látky, fyzická zátěž, pracovní poloha, zátěž teplem, zátěž chladem, biologické 

činitele). 

Návrh kategorie 

Opět můžeme tuto profesi dle dané legislativy zařadit do kategorie I. 

8.3 Předák – vedoucí pracovní čety 

Jedná se o jednoho zaměstnance – muže. Pracovní náplní předáka je provádění 

integrované politiky související se stavbou, zajišťování účinného využívání zdrojů a plnění 

výrobních úkolů, řízení každodenních výrobních činností, kontrola materiálů přijímaných na 

stavbu, výkonu nadřízeným stanovených provozních a administrativních činností, dohled nad 

dodržováním předpisů BOZP a PO pracovníků stavby, plnění souvisejících úkolů, dohled nad 

subdodavateli podle určení nadřízeného, plnění úkolů vyplývajících z integrovaného systému 

firmy, další úkoly uložené stavbyvedoucím (mistrem). K této činnosti využívá počítačovou 

jednotku cca 4 hodiny za směnu. Zbylou část denní směny mistr dohlíží na provoz, kontroluje 

průběh prací. Řídí služební automobil cca 1 až 2 hodiny denně. Jedná se o práci bez nároků na 

fyzickou zátěž. Mikroklimatické podmínky na pracovišti jsou dodrženy. Základní pracovní 

poloha převážně vsedě se střídáním polohy vstoje s pochůzkovou činností.  

Šetřením byly zjištěny následující rizikové faktory, které můžou ohrozit zdraví 

člověka vykonávajícího tuto profesi. 

1) Hluk 

2) Zátěž chladem 

3) Práce s biologickými činiteli 

8.3.1 Rizikový faktor hluk 

U této profese nemuselo proběhnout žádné měření, zaměstnanec nepracuje s nářadím, 

které by ovlivnilo měření.  
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Návrh kategorie 

Jelikož je ale zaměstnanec určitou mírou faktoru vystaven, je zařazen do kategorie II. 

8.3.2 Rizikový faktor zátěž chladem 

Zaměstnanec se pohybuje určitou svojí pracovní dobu ve venkovním prostředí a to 

v jakékoliv roční době. 

Návrh kategorie 

Z hlediska rizikového faktoru zátěž chladem se zaměstnanec zařazuje do kategorie II. 

8.3.3 Rizikový faktor práce s biologickými činiteli 

Jelikož nelze vyloučit kontakt s biologickými činiteli u této profese, je vhodné zařadit 

tento rizikový faktor do návrhu kategorizace. 

Návrh kategorie 

Zaměstnance zařazuji do kategorie II. 

8.4 Technik 

Jeden zaměstnanec - muž. Pracovní náplní technika je plánování, formulování, 

zavádění integrované politiky související se zajištěním bezproblémové přípravy stavby po 

stránce rozpočtu vlastních prací i prací subdodavatelů, kontrola úplnosti došlé projektové 

dokumentace a případné doplnění chybějících informací zajišťování účinného využívání 

zdrojů firmy při plnění výrobních úkolů, zpracování nabídek a rozpočtů staveb - děl na 

základě vyhodnocených možností firmy a jejich poddodavatelů a rozboru projektové 

dokumentace, vedení a ukládání záznamů a cenových podkladů pro potřeby rozpočtování, 

obchodní činnosti, spolupráce při výběrových řízeních, případně jejich zajištění jak při vstupu 

firmy do nich, tak při výběru poddodavatelů, plnění souvisejících úkolů, další úkoly uložené 

ředitelem. Zabezpečovat BOZP a PO, OŽP v rámci realizace zakázek. Při zpracovávání 

dokumentace pracují s počítačovou jednotkou cca 2 - 3 hodiny za směnu. Práce bez nároku na 

fyzickou zátěž. Pracovní poloha převážně vsedě s možností střídání pracovních poloh ve 

stoje. Mikroklimatické podmínky na pracovišti jsou dodrženy.  



 

8.4.1 Rizikové faktory

Zaměstnanec není ohrožen

chemické látky, fyzická zátě

činitele).  

Návrh kategorie 

Proto můžeme tuto profesi za

8.5 Montér – specialista vodovodních a kanaliza

Tuto činnost vykonávají 4 zam

veškerých činností a prací na stavb

montování vodovodních a kanaliza

činností: 

� opatření materiálů vč. pomocných a jeho uskladn

� manipulační práce, 

� výroba pomůcek a přípravků

Následující obrázek č. 7 nám p

Obrázek 

Při těchto činnostech používají pracovníci 

rozbrušovačka, atd.). Nářadí je používáno nepravideln

několik minut za směnu. 

Rizikové faktory 

stnanec není ohrožen žádným rizikovým faktorem (hluk, vibrace, prach, 

chemické látky, fyzická zátěž, pracovní poloha, mikroklimatické podmínky, biologické 

žeme tuto profesi zařadit do kategorie I. 

specialista vodovodních a kanalizačních rozvod

innost vykonávají 4 zaměstnanci - muži. Pracovní náplní montér

inností a prací na stavbě i mimo ni, souvisejících s uvedenou profesí p

montování vodovodních a kanalizačních instalací, nezbytné pomocné práce 

. pomocných a jeho uskladnění příprava a dělení materiálu,

ípravků. 

č. 7 nám přiblíží vykonávanou činnost montéra.

 

Obrázek č. 7 – oprava potrubní provozní vody [ 14 ] 

 

innostech používají pracovníci různá ruční elektrická ná

adí je používáno nepravidelně, a pokud je používáno, tak ne více než 
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žádným rizikovým faktorem (hluk, vibrace, prach, 

ž, pracovní poloha, mikroklimatické podmínky, biologické 

ních rozvodů 

montérů je provádění 

uvedenou profesí přímo 

nezbytné pomocné práce spojené s hlavní 

lení materiálu, 

innost montéra. 

ní elektrická nářadí (vrtačka, 

a pokud je používáno, tak ne více než 
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Další související činností pracovníka je obsluha pracovních mechanizmů, 

souvisejících s činností a přidělených k jejímu výkonu v souladu s podnikovými předpisy, 

pokyny výrobců a technologickými pokyny. Samozřejmostí je dodržování a kontrolování 

podřízených pracovníků v oblasti BOZP a PO, plnění úkolů uležených stavbyvedoucím. 

Šetřením byly zjištěny následující rizikové faktory, které můžou ohrozit zdraví 

člověka vykonávajícího tuto profesi. 

1) Hluk 

2) Vibrace 

3) Fyzická zátěž 

4) Pracovní poloha 

5) Zátěž chladem 

6) Práce s biologickými činiteli 

8.5.1 Rizikový faktor hluk 

Měření bylo provedeno u pracovníka při obsluze elektrické úhlové brusky HILTI DEG 

150 - P. Časová expozice hlukem pracovníků je maximálně 1 hodiny za směnu.  

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A: LA eq = 85 [dB]. 

Naměřená hodnota: LA eq = 98,5 [dB]. Hladina expozice hluku za směnu je prokazatelně 

větší, než je nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina. 

Měření hlukové zátěže bylo provedeno akreditovanou laboratoří dne 19. 3. 2009. 

Příloha č. 3 - protokol o zkoušce č.  H109/09.  

Dále bylo měření provedeno u pracovníka provádějícího montážní a výkopové práce 

(práce s ručním nářadím). Tito pracovníci jsou exponováni hlukem celkem 7 hodin za směnu.  

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A: LA eq = 85 [dB]. 

Naměřená hodnota: LA eq = 71,1 [dB]. Směnová hladina expozice hluku je prokazatelně 

menší než přípustná ekvivalentní hladina. Celosměnová expozice po přepočtu LA eq = 89,5 

[dB].   

Měření hlukové zátěže bylo provedeno akreditovanou laboratoří dne 19. 3. 2009. 

Příloha č. 2 - protokol o zkoušce č.  H108/09.  
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Návrh kategorie 

Ve smyslu vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví 

podmínky pro zařazování prací do kategorií, jsou zaměstnanci vystaveni vlivům rizikového 

faktoru hluku, a proto je zařazení do kategorie III. 

8.5.2 Rizikový faktor vibrace 

Při broušení hrdla PE trubky úhlovou bruskou HILTI DEG 150 - P. Celková doba 

broušení je cca 60 minut. Hodnoty byly měřeny na hlavní a pomocné rukojeti. 

Hlavní rukojeť:  

Nejvyšší přípustná hladina zrychlení vibrací po dobu cca 8 hodin za směnu je: L avwp  = 

123 [dB]. Naměřená hladina zrychlení vibrací, přenášených na ruce je: L a,hv= 132,5 [dB]. Po 

přepočtu L a,hv= 123,5 [dB]. Nejvyšší přípustná souhrnná vážená hladina vibrací není 

překročena s ohledem na nejistotu měření 2 dB. 

Měření vibrací bylo provedeno dne 19. 3. 2009 akreditovanou laboratoří. Příloha č. 6 

-  protokol o zkoušce č. V 43/09.  

Pomocná rukojeť:  

Nejvyšší přípustná hladina zrychlení vibraci po dobu cca 8 hodin za směnu je: L avwp  = 

123 [dB]. Naměřená hladina zrychlení vibrací, přenášených na ruce je: L a,hv = 134,0 [dB]. 

Přepočtená celosměnová expozice je: La,hv = 125 [dB]. Nejvyšší přípustná souhrnná vážená 

hladina vibrací není překročena s ohledem na nejistotu měření 2 dB. 

Měření vibrací bylo provedeno dne 19. 3. 2009 akreditovanou laboratoří. Příloha č. 7 

- protokol o zkoušce č. V 44/09.  

Návrh kategorie 

Dle příslušné legislativy jsou zaměstnanci vystaveni vlivům rizikového fakturu 

vibrace zařazení do kategorie II. 

8.5.3 Rizikový faktor fyzická zátěž 

Při přípravných pracích zaměstnanci ručně manipulují s materiálem (materiál – roury, 

trubky, tvarovky, armatury atd.). Jedná se o materiál max. do hmotnosti 30 kg. Kumulativní 

hmotnost ručně přenášených břemen nepřekračuje za pracovní směnu hodnotu 10 000 kg. 
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Tam kde je nutná manipulace s těžkými břemeny, je používán stroj s ramenem, který má 

nosnost 1000 kg.   

Návrh kategorie 

Na základě ohrožení rizikovým faktorem fyzické zátěže se zaměstnanci zařazují do 

kategorie II. 

8.5.4 Rizikový faktor pracovní poloha 

Základní pracovní poloha vstoje s výskytem podmíněně přijatelných a nepřijatelných 

pracovních poloh (předklon trupu 40 – 60°, podřep, poklek, předklon hlavy 25 – 40°). 

Celková doba práce v osmihodinové směně v jednotlivých podmíněně přijatelných 

pracovních polohách nepřesahuje 160 minut a doba trvání jednotlivých pracovních poloh není 

delší než 1 - 8 minut. Celková doba práce v jednotlivých nepřijatelných pracovních polohách 

nepřekračuje 30 minut za směnu.  

Návrh kategorie 

Z hlediska rizikového faktoru pracovní polohy se zaměstnanci zařazují do kategorie 

II.  

8.5.5 Rizikový faktor zátěž chladem 

Pracovníci se pohybují ve venkovním prostředí a to celoročně. Proto je nutné posoudit 

i rizikový faktor zátěž chladem. 

Návrh kategorie 

Z hlediska rizikového faktoru zátěž chladem se zaměstnanci zařazují do kategorie II. 

8.5.6 Rizikový faktor práce s biologickými činiteli 

Také u této profese nelze úplně vyloučit kontakt s biologickými činiteli.  

Návrh kategorie 

Z pohledu dané legislativy zařazuji tuto profesi do kategorie II. 

8.6 Metrolog 

Pracovní náplní metrologa (jeden muž) je plnění metrologických úkolů, které 

vyplývají ze zákona o metrologii, obecně platných předpisů a z normy ISO 9001. Udržování 
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postupů k zajišťování metrologického pořádku v aktuálním stavu, v souladu s platnými 

zákony, vyhláškami, předpisy a normami. Sledování novelizace zákonů a předpisů v oblasti 

metrologie a zavádění těchto změn do příslušné dokumentace. Dodržování metrologického 

řádu a zabezpečení toho, aby se jím řídili též všichni pracovníci firmy, kteří přicházejí do 

styku s měřidly. Provádění namátkových kontrol plnění metrologických předpisů, uskladnění 

a údržby měřidel na všech pracovištích a následně vyžadování od příslušných středisek 

odstranění případných závad. Vedení evidence všech KMZ u firmy, zabezpečování ověřování 

a kalibrace měřidel a provádění vstupní kalibrace informativních měřidel, oprav, eventuelně 

likvidace neopravitelných měřidel. Stanovení doby platnosti kalibrace nestanovených měřidel. 

Značení měřidel a průběžná kontrola jeho stavu. Nárokování nákupu nových měřidel. 

Seznámení pracovníků používajících KMZ se směrnicí o metrologii, s jejími případnými 

změnami a revizemi. Seznámení pracovníků používajících KMZ s jejich vlastnostmi, 

správným používáním, postupy měření a údržbou. Zajištění toho, že se u firmy nevyskytují 

měřidla používaná v rozporu s příslušnou směrnicí. Vyřazování měřidel z provozu, pokud 

jejich vlastnosti neodpovídají metrologickým požadavkům nebo jejichž oprava by byla 

nereálná nebo neekonomická. Příprava podkladů pro provedení interního auditu v oblasti 

KMZ. Jedná se o práci bez zvýšeného nároku na fyzickou zátěž. 

8.6.1 Rizikové faktory 

 Zaměstnanec není ohrožen žádným rizikovým faktorem. 

Návrh kategorie 

 Jeho činnost můžeme zařadit do kategorie I. 

8.7 Strojník 

Pracovní náplní strojníka, opět se jedná o muže, je na základě požadavků 

stavbyvedoucího provádět a zajišťovat: 

� denní ošetření bagru, 

� běžná údržba bagru, 

� pravidelné a servisní prohlídky bagru; obsluha bagru,  

� denní záznamy o provozu mechanizačního stroje - bagr; šetrné a hospodárné zacházení se 

svěřeným strojem, 
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� těžení, přemisťování a nakládání zemin a hmot, 

� opuštění stroje. 

U této profese byly zjištěny tyto rizikové faktory, které mohou ohrozit zdraví člověka: 

1) Hluk 

2) Vibrace 

3) Fyzická zátěž 

4) Pracovní poloha 

8.7.1 Rizikový faktor hluk 

První měření bylo provedeno u pracovníka v kabině při obsluze kolového bagru 

ZEPPELIN ZM 85. Strojník je exponován hlukem maximálně 3 hodiny za směnu.  

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A: LA eq = 85 [dB]. 

Naměřená hodnota: LA eq = 71,1 [dB]. Směnová hladina expozice hluku je prokazatelně 

menší než přípustná ekvivalentní hladina. 

Měření hlukové zátěže bylo provedeno akreditovanou laboratoří dne 19. 3. 2009. 

Příloha č. 1 - protokol o zkoušce č.  H107/09.  

Další měření bylo provedeno u pracovníka, který provádí montážní a výkopové práce 

(práce s ručním nářadím). Dělníci jsou exponováni hlukem 2 hodiny za směnu. 

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A: LA eq = 85 [dB]. 

Směnová hladina expozice hluku je větší než nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina. 

Naměřená hodnota: LA eq = 71,1 [dB].  Směnová hladina expozice hluku je prokazatelně 

menší než přípustná ekvivalentní hladina. 

Měření hlukové zátěže bylo provedeno akreditovanou laboratoří dne 19. 3. 2009. 

Příloha č. 2 - protokol o zkoušce č.  H108/09.  

Návrh kategorie 

Ve smyslu vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví 

podmínky pro zařazování prací do kategorií, jsou zaměstnanci vystaveni vlivům rizikového 

faktoru hluku zařazeni do kategorie I.  
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8.7.2 Rizikový faktor vibrace 

Při obsluze kolového bagru ZEPPELIN ZM 85. 

Hodnoty byly měřeny na páce pro ovládání záběru lžíce a výložníku. Doba expozice 

vibrací je 3 hodiny. 

 Nejvyšší přípustná hladina zrychlení vibraci po dobu cca 8 hodin za směnu je: Lavwp = 

123 [dB]. Naměřená hladina zrychlení vibrací, přenášených na ruce je: L a,hv= 115,8 [dB]. 

Nejvyšší přípustná souhrnná vážená hladina vibrací je prokazatelně dodržena. 

Měření vibrací bylo provedeno dne 19. 3. 2009 akreditovanou laboratoří. Příloha č. 4 

- protokol o zkoušce č. V 41/09.  

Další hodnoty byly měřeny v kolovém bagru ZEPPELIN ZM 85 na sedadle obsluhy. 

 Nejvyšší přípustná hladina zrychlení vibraci po dobu cca 8 hodin za směnu je: Lavwp = 

110 [dB]. Naměřená hladina zrychlení vibrací, přenášených na ruce po dobu cca 3 hodiny je: 

L avwp = 114,3 [dB]. Nejvyšší přípustná souhrnná vážená hladina vibrací je prokazatelně 

překročena. 

Měření vibrací bylo provedeno dne 19. 3. 2009 akreditovanou laboratoří. Příloha č. 5 

- protokol o zkoušce č. V 42/09.  

Návrh kategorie 

Ve smyslu vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví 

podmínky pro zařazování prací do kategorií, jsou zaměstnanci vystaveni vlivům rizikového 

faktoru vibrace zařazení do kategorie II. 

8.7.3 Rizikový faktor fyzická zátěž 

Při přípravných pracích zaměstnanci ručně manipulují s materiálem (materiál – roury, 

trubky, tvarovky, armatury atd.). Jedná se o materiál max. do hmotnosti 30 kg. Kumulativní 

hmotnost ručně přenášených břemen nepřekračuje za pracovní směnu hodnotu 10 000 kg. 

Tam kde je nutná manipulace s těžkými břemeny, je používán stroj s ramenem, který má 

nosnost 1000 kg.  

Návrh kategorie 

 Na základě ohrožení rizikovým faktorem fyzické zátěže se zaměstnanci zařazují do 

kategorie II.  



 

8.7.4 Rizikový faktor pracovní poloha

Základní pracovní poloha vstoje s

pracovních poloh (předklon trupu 40 

Celková doba práce v osmihodinové sm

pracovních polohách nepřesahuje 160 minut a doba trvání jednotlivých pracovních

delší než 1 - 8 minut. Celková doba práce v

nepřekračuje 30 minut za směnu.

 Návrh kategorie 

Z hlediska rizikového faktoru 

8.8 Pomocný dělník 

Jedná se o 3 zaměstnance 

požadavku vedoucího stavební č

� terénní úpravy pro stavbu, 

� přesun stavebních hmot ruč

� bourací práce,  

� dále plní požadavky vedoucího stavební 

práce, výpomoc při geodetických prací, stavební úklid, pomocné stavební práce, p

malt, přidavačské práce, obsluhu stavebních stroj

na stavbě a s ní související.

Obrázek č. 8 – přípravné práce pokládky potrubí 

 

Rizikový faktor pracovní poloha 

Základní pracovní poloha vstoje s výskytem podmíněně přijatelných a nep

edklon trupu 40 – 60°, podřep, poklek, předklon hlavy 25 

osmihodinové směně v jednotlivých podmín

řesahuje 160 minut a doba trvání jednotlivých pracovních

8 minut. Celková doba práce v jednotlivých nepřijatelných pracovních

ěnu. 

hlediska rizikového faktoru pracovní polohy se pracovníci zařazují do

ěstnance - muže. Pracovní náplní pomocného dělníka je n

vedoucího stavební čety provádí prací: 

 

esun stavebních hmot ručně do 30 kg hmotnosti, 

doucího stavební čety a provádí přípravné a dokon

i geodetických prací, stavební úklid, pomocné stavební práce, p

ské práce, obsluhu stavebních strojů (po zaškolení) a další pomocné

související. Ukázky přípravných prací znázorňují obrázky 

 
ípravné práce pokládky potrubí [ 14 ] Obrázek č. 9 – přípravné práce pokládky potrubí 
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ijatelných a nepřijatelných 

edklon hlavy 25 – 40°). 

ých podmíněně přijatelných 

esahuje 160 minut a doba trvání jednotlivých pracovních poloh není 

ijatelných pracovních polohách 

řazují do kategorie II.  

dělníka je na základě 

ípravné a dokončovací stavební 

i geodetických prací, stavební úklid, pomocné stavební práce, přípravu 

 (po zaškolení) a další pomocné práce 

ují obrázky č. 8 a č. 9. 

 
ípravné práce pokládky potrubí [ 14 ] 
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Šetřením byly zjištěny následující rizikové faktory, které můžou ohrozit zdraví 

člověka vykonávajícího tuto profesi. Posuzované rizikové faktory: 

1) Hluk 

2) Vibrace 

3) Fyzická zátěž 

4) Pracovní poloha 

5) Zátěž chladem 

6) Práce s biologickými činiteli 

8.8.1 Rizikový faktor hluk 

První měření bylo provedeno u pracovníka při obsluze elektrické úhlové brusky HILTI 

DEG 150 - P. Dělníci jsou exponováni hlukem maximálně 1 hodiny za směnu.  

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A: LA eq = 85 [dB]. 

Naměřená hodnota: LA eq = 98,2 [dB]. Směnová hladina expozice hluku je prokazatelně větší 

než nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina. 

Měření hlukové zátěže bylo provedeno akreditovanou laboratoří dne 19. 3. 2009. 

Příloha č. 3 - protokol o zkoušce č.  H109/09.  

Další měření bylo provedeno u pracovníka, který provádí montážní a výkopové práce 

(práce s ručním nářadím). Dělníci jsou exponováni hlukem 7 hodin za směnu. 

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A: LA eq = 85 [dB]. 

Směnová hladina expozice hluku je větší než nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina. 

Naměřená hodnota: LA eq = 71,1 [dB].  Směnová hladina expozice hluku je prokazatelně 

menší než přípustná ekvivalentní hladina. Celosměnová expozice po přepočtu LA eq = 89,5 

[dB].   

Měření hlukové zátěže bylo provedeno akreditovanou laboratoří dne 19. 3. 2009. 

Příloha č. 2 - protokol o zkoušce č.  H108/09.  

Návrh kategorie 

Ve smyslu vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví 

podmínky pro zařazování prací do kategorií, jsou zaměstnanci vystaveni vlivům rizikového 

faktoru hluku zařazeni do kategorie III .   
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8.8.2 Rizikový faktor vibrace 

Při broušení hrdla PE trubky úhlovou bruskou HILTI DEG 150 - P. Celková doba 

broušení je cca 60 minut. Hodnoty byly měřeny na hlavní a pomocné rukojeti. 

Hlavní rukojeť:  

Nejvyšší přípustná hladina zrychlení vibraci po dobu cca 8 hodin za směnu je: L avwp  = 

123 [dB]. Naměřená hladina zrychlení vibrací, přenášených na ruce je: L a,hv = 132,5 [dB]. Po 

přepočtu na časovou expozici je: La,hv = 123,5 [dB].  Nejvyšší přípustná souhrnná vážená 

hladina vibrací není překročena s ohledem na nejistotu měření 2dB. 

Měření vibrací bylo provedeno dne 19. 3. 2009 akreditovanou laboratoří. Příloha č. 6 

- protokol o zkoušce č. V 43/09.  

Pomocná rukojeť:  

Nejvyšší přípustná hladina zrychlení vibraci po dobu cca 8 hodin za směnu je: L avwp  = 

123 [dB]. Naměřená hladina zrychlení vibrací, přenášených na ruce je: L a,hv = 134,0 [dB]. 

Opět po přepočtu je: La,hv = 125,0 [dB].  Nejvyšší přípustná souhrnná vážená hladina vibrací 

není překročena s ohledem na nejistotu měření 2dB. 

Měření vibrací bylo provedeno dne 19. 3. 2009 akreditovanou laboratoří. Příloha č. 7 

- protokol o zkoušce č. V 44/09.  

Návrh kategorie 

Ve smyslu vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví 

podmínky pro zařazování prací do kategorií, jsou zaměstnanci vystaveni vlivům rizikového 

faktoru vibrace zařazení do kategorie II. 

8.8.3 Rizikový faktor fyzická zátěž 

Při přípravných pracích zaměstnanci ručně manipulují s materiálem (materiál – roury, 

trubky, tvarovky, armatury atd.). Jedná se o materiál max. do hmotnosti 30 kg. Kumulativní 

hmotnost ručně přenášených břemen nepřekračuje za pracovní směnu hodnotu 10 000 kg. 

Tam kde je nutná manipulace s těžkými břemeny, je používán stroj s ramenem, který má 

nosnost 1000 kg.  
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Návrh kategorie 

 Na základě ohrožení rizikovým faktorem fyzické zátěže se zaměstnanci zařazují do 

kategorie II.  

8.8.4 Rizikový faktor pracovní poloha 

Základní pracovní poloha vstoje s výskytem podmíněně přijatelných a nepřijatelných 

pracovních poloh (předklon trupu 40 – 60°, podřep, poklek, předklon hlavy 25 – 40°). 

Celková doba práce v osmihodinové směně v jednotlivých podmíněně přijatelných 

pracovních polohách nepřesahuje 160 minut a doba trvání jednotlivých pracovních poloh není 

delší než 1 - 8 minut. Celková doba práce v jednotlivých nepřijatelných pracovních polohách 

nepřekračuje 30 minut za směnu.  

Návrh kategorie 

Z hlediska rizikového faktoru pracovní polohy se pracovníci zařazují do kategorie II.  

8.8.5 Rizikový faktor zátěž chladem 

Opět je zde pracovní činnost vykonávaná převážně ve venkovním prostředí. K zátěži 

chladem dochází převážně v zimních měsících. 

Návrh kategorie 

Zařazení profese z hlediska zátěže chladem je do kategorie II. 

8.8.6 Rizikový faktor práce s biologickými činiteli 

Nelze vyloučit kontakt s biologickými činiteli ani u této profese, je tedy nutno ji uvést 

v kategorizaci. 

Návrh kategorie 

Zařazení z hlediska expozice rizikovým faktorem do kategorie II. 

8.9 Manažer integrovaného systému 

Tuto profesi vykonává jedna žena. Náplní její práce ji stanovování a kontrola plnění 

úkolů na všech úrovních. Jedná se především o stálé zlepšování služeb, interní a externí 

komunikace, minimalizace vlivu činnosti společnosti na životní prostředí, minimalizace rizik, 

dále likvidace starých záležitostí a zlepšování pracovního prostředí a pracovních podmínek. 
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Jedná se o práci bez zvýšeného nároku na fyzickou zátěž. Základní pracovní poloha vsedě 

s možností střídání pracovní polohy vstoje. 

8.9.1 Rizikové faktory 

Zaměstnankyně není ohrožena žádným rizikovým faktorem (hluk, vibrace, prach, 

chemické škodliviny, fyzická zátěž, pracovní polohy, mikroklima, biologické činitele). 

Návrh kategorie 

Profese je zařazena do kategorie I. 

8.10  Ekonom, personalista 

Jedná se o jednu zaměstnankyni – ženu. Pracovní náplní je administrativní činnost ve 

společnosti veškeré účetní práce včetně měsíčních a ročních uzávěrek v počítačové formě, 

včetně sledování termínů pro odvod daní a poplatků a splatnosti faktur. Vedení mzdové 

agendy včetně odvodů z mezd v počítačové formě. Sekretářské práce v rozsahu běžných 

písemností. Vedení personalistiky. Podílí se na provádění inventur firmy. Ve spolupráci 

s technikem zajišťuje archivaci dokumentů. Plní další úkoly a příkazy nadřízeného. 

Zodpovídá za spisovnu společnosti. Hlavní činnost spočívá v práci na počítači. Obsluha 

počítačové jednotky je více než 4 hodiny za směnu.  

Jedná se o práci bez zvýšeného nároku na fyzickou zátěž. Základní pracovní poloha 

vsedě s možností střídání pracovní polohy vstoje. 

8.10.1 Rizikové faktory 

Není zde ohrožení žádným rizikovým faktorem. 

Návrh kategorie 

Zařazení kategorie I. 

8.11 Uklízečka 

Úklid zabezpečuje žena. V rámci své činnosti plánuje a provádí činnost v rozsahu 

úklidu v sídle společnosti, mytí oken, dveří a všech povrchů v kancelářích, vysypávání košů – 

třídění odpadů. Dále bude provádět vše dle potřeb a požadavku ostatních pracovníků (ředitele, 

ekonoma). 
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Pracovní doba je stanovena na čtyři hodiny denně. Zaměstnankyně pracuje 

s chemickými čistícími přípravky, které používá pro úklid (saponáty, desinfekční prostředky). 

Expozice chemickými přípravky ohrožení zdraví zanedbatelná. 

8.11.1 Rizikové faktory  

Základní pracovní poloha vstoje se střídáním přiměřeně přijatelných pracovních poloh 

(předklon trupu 20 – 60°), které nepřekračují celkově za směnu 160 minut.  

Jinými rizikovými faktory ohrožena není (fyzická zátěž, hluk, vibrace, teplo, chlad, 

prach, chemické škodliviny, psychická zátěž, ionizační záření, neionizační záření, biologické 

činitele). 

Návrh kategorie 

Zaměstnankyně je zařazena z hlediska ohrožení rizikovým faktorem pracovní polohy 

do kategorie II.  
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9 Celkový přehled a navrhovaná opatření 

Pro lepší orientaci si nyní znázorníme všechny hodnocené rizikové faktory a návrhy 

kategorií u profesí, které byly zařazeny do kategorie druhé a vyšší. Zároveň popíšu navržená 

opatření.  

9.1 Montér – specialista vodovodních a kanalizačních rozvodů 

V následující tabulce č. 2 je uveden přehled rizikových faktorů. 

Tabulka č. 2 – přehled rizikových faktorů, návrh na zařazení - montér 

Rizikový faktor Návrh na zařazení 

Prach - 

Chemické látky - 

Vibrace 2 

Hluk 3 

Neionizující záření - 

Zátěž chladem 2 

Zátěž teplem - 

Fyzická zátěž 2 

Zraková zátěž - 

Psychická zátěž - 

Pracovní poloha 2 

Biologické činitele 2 

Zvýšený tlak vzduchu - 

Konečný návrh na zařazení: Kategorie III.  

9.1.1 Navrhovaná opatření 

U fyzické zátěže doporučuji seznámit zaměstnance s hmotnostními údaji používaného 

materiálu a přenášeného břemene, dále o vhodném uchopení a přenesení při ruční manipulaci 

s břemenem. Je nutné vytvářet zaměstnancům vhodné pracovní podmínky, proto doporučuji 

nahrazovat ruční manipulaci s břemeny vhodnou technikou, technickými prostředky.  

Opatření pro zmírnění rizika pracovní polohy je vhodné organizovat práci tak, aby 

zaměstnanci nevykonávali činnosti dlouhodobě jednotvárné a jednostranně zatěžující 

organismus. 



 

Před hlukem je nutné používat

ochranu sluchu. Zaměstnavatel musí p

sluchu a vyžadovat a kontrolovat jejich používání p

exponováni hlukovou zátěží. Ukázky možné ochrany sluchu jsou

 

Dále navrhuji periodické preventivní léka

vyšetření a to minimálně 1 krát za rok.

U rizikového faktoru vibrací doporu

zaměřeny na horní končetiny. Také je nutné seznámit zam

dobou práce s používaným ruč

ed hlukem je nutné používat osobní ochranné pracovní prostředky

stnavatel musí poskytovat zaměstnancům ochranné pom

sluchu a vyžadovat a kontrolovat jejich používání při pracovní činnosti v prostor

. Ukázky možné ochrany sluchu jsou na obrázku 

 

Obrázek č. 10 – zátky do uší 

 

 

Obrázek č. 11 – sluchátka 

eriodické preventivní lékařské prohlídky zaměřit z

 1 krát za rok. 

U rizikového faktoru vibrací doporučuji preventivní lékařské prohlídky, které budou 

etiny. Také je nutné seznámit zaměstnance s maximální p

používaným ručním nářadím.  

50 

osobní ochranné pracovní prostředky a to zejména 

m ochranné pomůcky – chrániče 

prostorách, kde jsou 

na obrázku č. 10 a č. 11. 

ěřit zejména na audio 

ské prohlídky, které budou 

maximální přípustnou 
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9.2 Strojník 

Přehled faktorů, kterými je ovlivněn strojník uvádí tabulka č. 3. 

Tabulka č. 3 – přehled rizikových faktorů, návrh na zařazení - strojník 

Rizikový faktor Návrh na zařazení 

Prach - 

Chemické látky - 

Vibrace 2 

Hluk 1 

Neionizující záření - 

Zátěž chladem - 

Zátěž teplem - 

Fyzická zátěž 2 

Zraková zátěž - 

Psychická zátěž - 

Pracovní poloha 2 

Biologické činitele - 

Zvýšený tlak vzduchu - 

Konečný návrh na zařazení: Kategorie II.  

9.2.1 Navrhovaná opatření 

Pro zmírnění faktoru pracovní polohy navrhuji vhodné pracovní přestávky tak, aby 

strojník mohl změnit pracovní polohu vsedě a to v dostatečném časovém intervalu, aby 

nedocházelo k jednostrannému zatížení. 

Při přípravných prací je nutné, aby byl strojník seznámen s hmotnostní zátěží 

veškerého vybavení stroje, vázacích prostředků apod. Co nejvíce nahrazovat ruční manipulaci 

s materiálem za strojní. 

K omezení rizikového faktoru vibrace doporučuji používat hlavně vhodné osobní 

ochranné pracovní pomůcky a to zejména antivibrační rukavice – viz obrázek č. 12, které by 

měl strojník používat po celou dobu vystavení rizikovému faktoru. Samozřejmostí je také 

preventivní opatření ve formě preventivních lékařských prohlídek zaměřených na končetiny 

vystavené vibracím.  



 

9.3 Pomocný dělník 

Rizikové faktory, které ovliv

Tabulka č. 4 – přehled rizikových faktor

Rizikový faktor

Prach 

Chemické látky

Vibrace 

Hluk 

Neionizující zá

Zátěž chladem

Zátěž teplem

Fyzická zátě

Zraková zátě

Psychická zát

Pracovní poloha

Biologické č

Zvýšený tlak vzduchu

Konečný návrh na za

9.3.1 Navrhovaná opat

U vibrací je opět vhodné používat p

prostředky – antivibrační rukavice, pravideln

Vystavení hluku je nutné omezit p

a to dle expozice, vybráním 

 

Obrázek č. 12 – antivibrační rukavice 

Rizikové faktory, které ovlivňují profesi pomocného dělníka, uvádí tabulka 

ehled rizikových faktorů, návrh na zařazení – pomocný dělník 

Rizikový faktor  Návrh na zařazení 

- 

Chemické látky - 

2 

3 

Neionizující záření - 

ž chladem 2 

teplem - 

Fyzická zátěž 2 

Zraková zátěž - 

Psychická zátěž - 

Pracovní poloha 2 

Biologické činitele 2 

Zvýšený tlak vzduchu - 

ný návrh na zařazení: Kategorie III.  

Navrhovaná opatření 

t vhodné používat především vhodné osobní 

ní rukavice, pravidelně se účastnit lékařských prohlídek.

Vystavení hluku je nutné omezit především používáním zátkami do uší nebo sluchátky 

vybráním OOPP s vhodnými útlumovými vlastnostmi
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lníka, uvádí tabulka č. 4. 

 

edevším vhodné osobní ochranné pracovní 

ských prohlídek. 

edevším používáním zátkami do uší nebo sluchátky 

útlumovými vlastnostmi. Dále se zbytečně 
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nevystavovat a nezdržovat v prostoru hluku, organizovat práci tak, aby zaměstnanec byl 

exponován v co nejmenší možné míře.  

U fyzické zátěže a pracovní polohy navrhuji stejné opatření jako u předešlých profesí.  

9.4 Uklízečka 

Návrh na zařazení do příslušné kategorie a rizikové faktory ovlivňující profesi 

uklízečka uvádí tabulka č. 5.  

Tabulka č. 5 – přehled rizikových faktorů, návrh na zařazení – uklízečka 

Rizikový faktor Návrh na zařazení 

Prach - 

Chemické látky - 

Vibrace - 

Hluk - 

Neionizující záření - 

Zátěž chladem - 

Zátěž teplem - 

Fyzická zátěž - 

Zraková zátěž - 

Psychická zátěž - 

Pracovní poloha 2 

Biologické činitele - 

Zvýšený tlak vzduchu - 

Konečný návrh na zařazení: Kategorie II.  

9.4.1 Navrhovaná opatření 

Navrhuji organizovat a vykonávat danou práci tak, aby nedocházelo k jednotvárné 

činnosti a tím k zatížení organismu. Tato profese vyžaduje používání řádných osobních 

pracovních pomůcek, jako jsou gumové rukavice, vhodné čisticí prostředky apod. 
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9.5 Profese zařazené do kategorie I. 

V následující tabulce č. 6 jsou uvedeny profese, které byly mnou zařazeny do 

kategorie první. 

Tabulka č. 6 – přehled profesí zařazených do kategorie I. 

Profese Návrh na zařazení 

Jednatel Kategorie I. 

Stavbyvedoucí Kategorie I. 

Předák – vedoucí pracovní čety Kategorie I. 

Technik Kategorie I. 

Metrolog Kategorie I. 

Manažer integrovaného systému Kategorie I. 

Ekonom, personalista Kategorie I. 

 

9.5.1 Navrhovaná opatření 

U těchto profesí se nemusí navrhovat žádná organizační, technická, režimová či 

náhradní opatření.  

9.6 Zhodnocení 

Všichni pracovníci musí dodržovat používání řádných osobních ochranných 

pracovních prostředků a to hlavně z důvodu možnosti vzniku nemoci z povolání. Měli by být 

předem informováni a seznámeni s používáním všech osobních ochranných pracovních 

pomůcek a hlavně o závažnosti vzniku nemoci z povolání nepoužíváním těchto OOPP. 

Vedoucí zaměstnanci jsou povinni kontrolovat a vyžadovat dodržování používání řádných 

OOPP.  

Důležitou složkou tohoto systému je vnitřní směrnice společnosti, která udává 

povinnost využívat a dodržovat veškerá bezpečnostní opatření (i preventivní) tak, aby došlo 

ke snížení ohrožení vzniku nemoci z povolání. 
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10 Závěr 

Společnost KH vodovody a kanalizace s. r. o. je velice seriózní a vyhledávanou 

společností v oblasti stavebnictví. Podílela se na významných projektech malého ale i velkého 

rozsahu.  

Jedním ze základních a důležitých kritérií pro úspěch je interní politika společnosti. 

V dnešní době se vyžaduje už i po malých podnicích, aby splňovaly základní podmínky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a pracovního prostředí. Tato společnost je držitelem 

ČSN OHSAS 18001:2008 a to jasně udává, že bezpečnost při práci zaměstnanců je důležitá.  

Kategorizace prací, která je tématem diplomové práce, byla zpracována pro splnění 

zákonných povinností zaměstnavatele společnosti. Základním východiskem bylo definování 

pracovních činností, vyhledání rizikových faktorů ovlivňujících práci zaměstnanců a pracovní 

prostředí a dále jejich analýza. Důležitým prvkem v této fázi byl přímý kontakt se 

zaměstnanci, kteří jsou vystaveni těmto faktorům. 

Po dané analýze a projednání s jednatelem společnosti došlo k určení těch rizikových 

faktorů, u kterých bylo třeba provést měření akreditovanou společností. Oslovená 

akreditovaná laboratoř provedla měření u dvou rizikových faktorů – hluk a vibrace. Po 

zpracování protokolů, které byly stěžejní, mohlo dojít k samostatné kategorizaci prací. 

Vytvoření návrhu na zařazení se odvíjelo od naměřených hodnot a dané legislativy. Ostatní 

rizikové faktory byly hodnoceny dle mého uvážení, jako je pracovní poloha, zátěž chladem či 

expozice biologickými činiteli.  

Zařazení do druhé kategorie vyplynulo tam, kde byl patrný nepříznivý vliv na zdraví 

zaměstnanců. Do třetí kategorie byly začleněny ty rizikové faktory, které přesáhly hygienické 

limity a mají vliv na zdraví zaměstnanců. Následujícím krokem bylo zjištění zdrojů a velikosti 

zatížení na zdraví zaměstnanců a navrhnout režimová, organizační či technická opatření tak, 

aby došlo k odstranění nebo alespoň ke snížení tohoto zatížení. 

Navržená ochranná opatření byla především v používání vhodných ochranných 

osobních pracovních pomůcek, organizování těch pracovních činností, které mají vliv na 

zdraví tak, aby došlo k minimalizaci jejich vlivů např. delší přestávky, střídání pracovní 

polohy, atd. Jedním z posledních kroků bylo odeslání navržené kategorizace práce na 

příslušnou hygienickou stanici, která vydala vyjádření k této kategorizaci. Toto vyjádření je 

příloha č. 9 diplomové práce. 



56 
 

 Samozřejmostí u společnosti KH vodovody a kanalizace s. r. o. je ten fakt, že dochází 

ke stálému zlepšování v oblasti bezpečnosti práce. Cílem firmy je minimalizace negativních 

dopadů na zaměstnance a jejich pracovní činnost.  

Tato kategorizace prací je součástí dokumentace firmy a slouží jako podklad pro 

změnu či vytvoření nové kategorizace a jako doklad pro kontrolu orgánů státní správy 

v oblasti ochrany veřejného zdraví. 
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Seznam zkratek 

PEL – přípustný expoziční limit 

BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

PO – požární ochrana 

ŽP – životní prostředí 

OŽP – ochrana životního prostředí 

OOPP – osobní ochranné pracovní prostředky 

Is KaPr – informační systém kategorizace prací 

KMZ  - kontrolní měřící zařízení 

EU – Evropská unie 

ČSN – Česká státní norma 

EN – Evropská norma 

ISO – Mezinárodní organizace pro normalizaci 

MZ  – Ministerstvo zdravotnictví 

PVC – polyvinylchlorid 

PE - polyetylén 

HDPE – polyetylén s vysokou hustotou 
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