
 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita 

Ostrava 

Fakulta bezpečnostního inženýrství 

 

 

 

 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

 

 

 

 

 

Ostrava 2011              Leoš Fojtík 



 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita 

Ostrava 

Fakulta bezpečnostního inženýrství 

Katedra bezpečnostního managementu 

 

 

 

Rozbor pracovní úrazovosti při provozu 

dřevoobráběcích strojů 

 

 

 

 

 

Student: Leoš Fojtík  

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Lenka Kissiková 

Studijní obor: Bezpečnost práce a procesu 

Datum zadání Bakalářské práce: 30. 11. 2010 

Termín odevzdání bakalářské práce: 15. 4. 2011 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místopřísežné prohlášení 

,, Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou bakalářskou práci vypracoval samostatně. ´´ 

 

V Ostravě dne 15. dubna 2011    …………………………… 

Leoš Fojtík 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chtěl bych poděkovat Ing. Lence Kissikové za odborné vedení a za poskytnutí mnoha 

cenných rad při tvorbě mé bakalářské práce. Také bych chtěl poděkovat panu Krpcovi, že 

mi umožnil přístup na pracoviště a poskytl potřebné materiály k vypracování daného 

tématu. 



 

Bibliografická citace 

FOJTÍK, L. Rozbor pracovní úrazovosti při provozu dřevoobráběcích strojů 

Bakalářská práce. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2011. 34 stran. 

Anotace 

Cílem této bakalářské práce je provést návrh systémových preventivních opatření k 

dodržování profesní způsobilosti obsluhy a ke snížení úrazovosti při obrábění dřeva ve 

smyslu nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Zároveň navržení 

opatření vedoucí ke snížení úrazovosti zaměstnanců a pro zkvalitnění pracovních 

podmínek a jejich zdravotního stavu.  

Klíčová slova: bezpečnostní opatření, riziko, ochrana zdraví při práci, nebezpečí 

Bibliographical citation  

FOJTÍK, L. Analysis of work injury at operating of the wood machining 

Bachelor labour .  

Bachelor thesis. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2011. 34 pages. 

Annotation 

The aim of this Bachelor labour is to implement the project of the system preventional 

provisions for adherence to professional qualification of the attendance and for reduction 

of injury regarding to the wood machining in accordance with Regulation number 

378/2001 sb, that is set closer requirements for safety operation and use of machines, 

technical mechanism, apparatuses and tools. And proposition of provisions leading to 

reduction of injury of the employees and for working conditions enhancement and their 

state of health. 

Keywords: occupational health measures,risk, occupational health protection, dangerous 

 

 



 

OBSAH 

ÚVOD 

1. CÍL PRÁCE        7 

2. LITERÁRNÍ REŠERŠE      8 

3. ZÁKLADNÍ POJMY       9 

3.1 Základní pojmy v oblasti bezpečnostní práce   9 

3.2 Pojmy týkající se dřevoobráběcího průmyslu   10 

4.  PŘEHLED PŘEDPISU K DANÉ PROBLEMATICE  11 

5.  ÚRAZOVOST V MIKROPODNICÍCH V ČR   13 

6.  FIRMA TRUHLÁŘSTVÍ KRPEC     17 

6.1 Stávající stav firmy       17 

6.2 Dřevoobráběcí stroje       19 

6.3 Druhy dřevoobráběcích strojů, používané v dílně   19 

6.3.1 Spodní svislá frézka      19 

6.3.2 Vrtací dlabačka      20 

6.3.3 Hranová bruska      20 

6.3.4 Formátovací pila      20 

6.3.5 Srovnávací frézka      21 

6.3.6 Pásová bruska       21 

6.3.7 Tloušťkovací frézka      21 

7. Základní bezpečnostní pokyny pro obsluhu u  

     dřevoobráběcích strojů        22 

 

Obsah školení        30 

Závěr         31 

Použitá literatura       32  

Seznamy         34



7 
 

Úvod 

Stroje na obrábění dřeva se řadí mezi stroje, které mají zvýšenou míru nebezpečnosti.     

Pro stanovení opatření je zapotřebí se podrobně seznámit s úrazovostí u strojů na obrábění 

dřeva, aby bylo možné také stanovit jejich míru rizika. Dále je také důležité, aby osoby, 

které tyto stroje obsluhují, byly kvalifikované a byly seznámeny s předpisy, týkající se 

BOZP včetně návodů pro obsluhu od výrobce. Z tohoto důvodu je nezbytně nutné stanovit 

jednotlivé faktory nebezpečí a věnovat se jim podrobně. Tím předejdeme možným 

nebezpečným a nežádoucím účinkům. 

1. Cíl práce 

Cílem je návrh systémových preventivních opatření k dodržování profesní způsobilosti a 

ke snížení úrazovosti při obrábění dřeva. Při provozu dřevoobráběcích strojů vznikají 

rizika, která se dají vhodnými opatřeními zmírnit nebo odstranit. Vycházel jsem 

z uveřejněných statistik SÚIP a OIP, které jsou v této práci zdokumentovány a ty mi 

sloužily k vyhodnocení závěrů, jejichž aplikace byla využita právě ve mnou vybrané firmě 

K mé práci jsem si vybral truhlářskou firmu Krpec, na které bych chtěl poukázat, jakým 

způsobem by měly být řešeny všeobecné základní požadavky z hlediska BOZP a to nejen u 

dřevoobráběcích strojů, ale i z hlediska školení BOZP, ověřování znalostí, používání 

OOPP, skladování materiálu, případně expedice hotových výrobků. Na základě zjištění ve 

výše uvedené firmě, budou v této bakalářské práci vyhodnocena a navržena technická a 

organizační opatření, které mohou vést ke zkvalitnění v oblasti BOZP a pracovních 

podmínek zaměstnanců.  

Jednotlivé kroky - zhodnocení jsou popsány níže: 

- Specifikace možných rizik 

- Analyzovat zjištěná rizika 

- Porovnat nalezené skutečnosti zda jsou v souladu s bezpečnostními předpisy, 

platnými pro dřevoobráběcí stroje 

- Navrhnout preventivní řešení pro obsluhu strojů firmy Krpec 
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2. Literární rešerše 

 

Pro vypracování bakalářské práce jsem použil informace zabývající se problematikou 

bezpečnosti práce na dřevoobráběcích strojích. Především jsem vycházel z platných 

předpisů, technických norem a z dostupné literatury.  

 

JOSTEN, E. Dřevo a jeho obrábění, 1. vyd. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-

2961-9. 

V této publikaci jsem se seznámil s problematikou jednotlivých dřevoobráběcích strojů 

z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví. 

 

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

Nařízení vlády č 378/2001 Sb., bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

 

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

technických zařízení. 

ČSN EN 1807 dřevoobráběcí stroje. 

 

 

V uvedených zákonech, vyhláškách, normách a učebnicích jsem se podrobně 

obeznámil s legislativními základy z oblasti bezpečnosti práce a ty mi poskytly 

dostatečné podklady pro vypracování bakalářské práce. 
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3. Základní pojmy 

 

Při řešení problematiky v oblasti bezpečnosti práce užívám zde uvedené termíny: 

 

3.1  Základní pojmy v oblasti bezpečnosti práce 

Skoronehoda - je nežádoucí událost, kdy došlo k porušení předpisů BOZP, ale při kterém 

nedošlo k poškození života a zdraví osob [3] 

Incident - událost související s prací, při které došlo nebo mohlo dojít k úrazu, poškození 

zdraví nebo ke smrtelnému úrazu [1] 

Nebezpečí - zdroj, situace nebo činnost s potenciálem způsobit vznik poranění člověka 

nebo poškození zdraví nebo jejich kombinaci [1] 

Identifikace nebezpečí - proces rozpoznání existence nebezpečí a stanovení jeho 

charakteristik [1] 

Havárie - je nežádoucí událost související s prací, při které došlo nebo mohlo dojít 

k úrazu, poškození zdraví nebo ke smrtelnému úrazu [3] 

Nehoda - jedná se o nežádoucí událost, jejímž následkem došlo k havárii, nebo která měla 

potenciál ke vzniku havárie [3] 

Bezpečnostní opatření - prostředky odstraňující nebezpečí nebo snižující míru rizika [3] 

Nebezpečný prostor- prostor v blízkosti nebezpečného místa, kde je zvýšené nebezpečí 

při práci, tedy jedná se o oblast, ve které je osoba vystavena nebezpečí, které ohrožuje její 

zdraví a bezpečnost [3] 

Nebezpečná událost - událost, která může způsobit poškození, újmu či být příčinou 

škody [3] 

Riziko - kombinace pravděpodobnosti výskytu nebezpečné události nebo expozice a 

závažnosti úrazu nebo poškození zdraví, které může být způsobeno událostí nebo expozicí 

jejímu vlivu [1] 

Zbytkové riziko - riziko, které zůstává i po uskutečnění bezpečnostních opatření [3] 

Odhadování rizika - proces požívaný pro stanovení ukazatele úrovně analyzovaných 

rizik; sestává se z analýzy četnosti, analýzy následků a sloučením těchto analýz [3] 
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Řízení rizika - přijetí odpovídajících opatření k odstranění nebo snížení jeho míry na 

akceptovatelnou úroveň [3] 

Posuzování rizika - proces hodnocení rizika vyplývajícího z nebezpečí, vzhledem 

k přiměřenosti jakéhokoliv existujícího opatření a rozhodnutí, zda riziko je nebo není 

přijatelné [1] 

Hodnocení rizika - souhrnný proces posouzení velikosti rizika a jeho přijatelnosti pro 

zdraví a bezpečnost pracovníka [3] 

Analýza rizika - systematické použití dostupných informací k identifikaci nebezpečí a 

k odhadu rizika pro jednotlivce nebo obyvatelstvo, majetek nebo životní prostředí [3] 

Rizikové faktory - jedná se zejména o faktory fyzikální, chemické, biologické činitele, 

fyzickou zátěž [3] 

3.2 Pojmy týkající se dřevoobráběcího průmyslu 

Vrtání - je třísková pracovní operace, při které se řezný nástroj otáčením kolem své 

podélné osy šroubovitě zařezává do výrobku [2] 

Broušení - je plošné škrábání mnoha vedle sebe a za sebou ležících nožů [2] 

Hoblování - je odebírání třísky ostrým želízkem upevněném v lůžku hoblíku [2] 

Dlabání - se provádí naostřeným dlátem k výrobě otvorů a profilů [2] 

Škrábání - se používá k odstranění posledních malých nerovností na zpracovaném 

materialu [2] 

Frézka -  stroj užívaný k opracování hrubých řezaných ploch [2] 

Řezání - je roztřískování pomocí mnoha za sebou uspořádaných zubů [2] 

Překližka - se označují všechny desky, které mají minimálně tři vrstvy [2] 

Druhy fréz - srovnávací rovinná frézka, tloušťkovací rovinná frézka, kombinovaná 

srovnávací frézka, tloušťkovací frézka, vícestranná frézka, ruční elektrický hoblík [2] 

Strojní pily - moderní truhlárny a průmyslové podniky pracují se stroji na řezání, 

hoblování, frézování, broušení, vrtání a se stroji pro zvláštní práce [2] 

Pásová bruska - rovinná bruska opatřená nekonečným brousicím pásem [7] 

Dlabačka - nástroj vybaven kotoučovou frézou určený k řezání drážek nebo žlábků [8] 
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Vrtačka - nástroj pro firmy, je užíván k vrtání děr pro kolíkové spoje, odvrtávání suků a 

hloubení lůžek pro kování [3] 

 

4. Přehled předpisů k dané problematice 

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

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

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

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce 

Vyhláška č. 48/82 Sb., základní požadavky k zajištění BOZP a technických zařízení 

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

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků; 

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., stanoví způsob evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu 

o úrazu 

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

prostředí 

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

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

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí 

ČSN EN 12464-1 (36 0450) Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních strojů – Část 1: 

Vnitřní pracovní prostory (3.04, Z1 10.05) 

ČSN EN 12464-1 (36 0450) Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních strojů – Část 1: 

Vnitřní pracovní prostory 

ČSN EN 12655 (36 001) Světlo a osvětlení – Základní termíny a kritéria pro stanovení 

požadavků na osvětlení (04.03) 

ČSN 73 0580 - 1 Denní osvětlení budov -  Část 1: Základní požadavky (10.99) 
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ČSN EN 1746 (01 1628) Bezpečnost strojů – Návod pro navrhování kapitol o hluku 

v bezpečnostních normách (07.99) 

ČSN EN 1807 Bezpečnost dřevozpracujících strojů 

ČSN EN 1870-3+A1 kotoučové pily 

ČSN EN 60745 Pásové pily 

ČSN EN 60745-2-4 Brusky 

ČSN EN 848-2,1 Bezpečnost dřevozpracujících strojů 

ČSN EN 60745-2-19 zvláštní požadavky na dlabačky 
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5. Úrazovost v mikropodnicích ČR 

Protože firma Krpec se zařazuje z hlediska velikosti do této kategorie, bude následující 

kapitola pojednávat o úrazovosti v mikropodnicích. I přes stále rostoucí pozornost 

věnovanou ochraně zdraví při práci, v roce 2009 bylo zaevidováno celkem 50 173 

pracovních úrazů, z nichž bylo 105 smrtelných - o 69 případů méně než v roce 2008, 

48 568 osob mělo pracovní neschopnost delší než 3 dny. Bez následné pracovní 

neschopnosti bylo 23 158 případů.[9] V důsledku pracovní neschopnosti pro pracovní úraz 

bylo denně v práci nepřítomno v průměru 7 583 osob, tj. o 2 112 osob méně než v roce 

2008.  

Největší počet smrtelných pracovních úrazů, 22,9 %, byl právě zaznamenán v oblasti 

zpracovatelského průmyslu.  

 

Graf č. 1: Podíl počtu pracovních úrazů s pracovní neschopností delší než tři kalendářní 

dny ve skupinách zdrojů a úrazů v roce 2009 

 

 

Dřevoobráběcí stroje jsou zařazeny v grafu mezi stroje. Z grafu je patrné, že na úrazovosti 

se podílely stroje 7,7 % což je zlepšení oproti roku 2008 kdy úrazovost činila 7,9%. 

Největší míru pracovní neschopnosti má zdroj - materiál, břemena, předměty. Z tohoto 

zdroje je nejčastějším viníkem pracovního úrazu pád materiálu a to 11,4%. Největší 

zastoupení zranění u dřevoobráběcích strojů mají ruční nářadí (řezné, sekací, krájecí, 

dlabací a probíjecí) a to 5,2%. [9] 
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Graf č. 2: Podíl počtu pracovních úrazů s pracovní neschopností v odvětvích (CZ_NACE) 

v roce 2009 

 

 

Jak vyplývá z grafu největší procento pracovních úrazů je zapříčiněno zpracovatelským 

průmyslem, kde je také zahrnuta práce na dřevoobráběcích strojích.  

Srovnáním počtu smrtelných zranění, kdy v roce 2008 byl počet smrtelných úrazu 174 a 

v roce 2010 byla úmrtnost 105 osob. 
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Graf č. 3: Pracovní úrazy s pracovní neschopností v odvětvích (CZ-NACE) 

 

 

Graf, který srovnává jednotlivé roky a sleduje vývoj pracovní neschopnosti v jednotlivých 

pracovních odvětvích. Z grafu je patrné, že došlo k velkému poklesu pracovní úrazovosti 

ve zpracovatelském průmyslu díky preventivním opatřením v oblasti bezpečnosti práce.  

Nejčastěji porušené předpisy v uplynulých letech: 

• zákon č. 262/2006 Sb., (zákoník práce), 

• zákon č. 361/2000 Sb., (silniční zákon), 

• zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP, 

• nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky, 

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

prostředí, 

• nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na 

staveništích, 
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• nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci. [11] 

 

Tabulka 1:  

Vývoj úrazovosti v jednotlivých odvětvích podle Českého statistického úřadu 

 

 

Řádek  16 nám ukazuje celkem 45 449 úrazů v odvětví zprácování dřeva a ve srovnání 

s jinými odvětvími je úrazová četnost, tj. počet úrazů na 100 zaměstnanců - 3,39 na horší 

úrovni, než u ostatních odvětví. [11] 
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Graf č. 4: Četnost úrazů  

 

 

 

Pro vypracování grafu č. 4 četnosti úrazovosti jsem použil informace ze SÚIPu. Z grafu 

jasně vyplývá že největší procento úrazové četnosti tj. počet úrazů na 100 zaměstnanců  je 

právě  v odvětví zpracování dřeva. Viz tabulka č. 1. 

 

6. Firma Truhlářství Krpec 

Truhlářská dílna Krpec je rodinná firma a nachází se v obci Lhotka v okrese Frýdek-

Místek. Ve firmě jsou hlavními výrobky: okna, dveře, lavice. Na práci na výrobcích se 

podílí otec se synem. 

 

6.1 Stávající popis firmy 

Výrobní budova je jednopodlažní objekt a je součástí rodinného domu. Výrobní prostor 

byl navržen pro řemeslnou výrobu.  Výrobní budova je tvořena obvodovými stěnami a 

valbovou střechou. Prostory jsou zpracovány dle technických požadavků na výstavbu. 
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Zaměstnanci jsou chráněni proti povětrnostním podmínkám obvodovými a střešními 

konstrukcemi. 

Vstupní dveře do budovy se otvírají do venkovního prostoru. 

Vrata od skladu materiálu se otvírají do venkovního prostoru, vrata jsou dřevěná, ručně 

ovladatelná se západkou proti otevření a pohybu při rozevření jednoho nebo obou křídel. 

Vrata nezasahují do příjezdové komunikace a nijak neohrožují nebo neomezují 

příjezdovou komunikaci. Vrata nejsou opatřena bezpečnostním značením. 

Nouzové dveře nejsou označeny bezpečnostními tabulkami, a za nouzové dveře jsou 

považovány dveře, které zaměstnanci požívají ke vstupu do výrobních prostorů. 

Přirozené osvětlení je vyhovující, velikost i typ oken je zvolen pro potřeby výroby. Okna 

jsou orientována v místech pro využití co největšího množství  přirozeného  osvětlení. 

Umělé osvětlení se nachází nad každým pracovním strojem, kde je nedostatečné přirozené 

osvětlení. Uměle osvětlení nijak neoslňuje zaměstnance, který na daném zařízení pracuje. 

Nouzové osvětlení se na pracovišti nenachází, pracoviště není vybaveno nouzovým 

osvětlením a pracovníci jsou vystaveni možnosti úrazu nebo poškození zdraví v důsledku 

výpadku proudu. 

Příjezdová komunikace je pouze jedna s malým betonovým prostranstvím před celou 

dílnou pro pohyb zákazníků včetně dvou parkovacích míst pro automobily. 

Vnitřní komunikace jsou dostačující pro pohyb zaměstnanců a manipulaci s materiálem 

V dílně není používáno zařízení na přemisťování objemnějšího materiálu. 

Podlahy na pracovišti jsou z části betonové a druhá část tvoří keramické dlaždičky. 

Podlahy skladovacích prostor jsou vybetonovány po celém prostoru. 

Pracovní prostory jsou dostatečné pro prováděnou práci na jednotlivých strojích a pro 

manipulaci se zpracovaným materiálem. Nejmenší šířka průchodu na pracovišti  

činí 1200 mm. Prostor pro údržbu, seřizování, úklid je dostatečný a pro zaměstnance firmy 

je bezpečný. V některých případech bývají stroje obloženy materiálem, takže před 

použitím musí být materiál přemístěn.   

Materiál je skladován v malém skladu, který se nachází vedle výrobního prostoru. Únikové 

cesty nejsou nijak označeny. Světlá výška objektu činí 3,5 m. Na pracovišti pracují dvě 

osoby, které nejsou vystaveny nadměrné fyzické a psychické zátěži.  
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Hluk na pracovišti je přijatelný a nepřekračuje normou stanovené limity.  

Při práci se používají najednou maximálně dva stroje. Ochranou proti prachu s obráběného 

materiálu je užívaná rouška. Prostorové požadavky jsou odpovídající pro danou výrobu. 

 

Prostory pro hygienu jsou vyřešeny umyvadlem ve vstupní hale, kde je přiváděna jak 

teplá voda, tak i studená voda. Toaleta se na pracovišti nenachází, je umístěna v rodinném 

domě, který je napojen na dílnu. Další místnosti pro převlékáni nejsou zřízeny. Oblečení je 

umístěno na věšácích v prostoru na stěně v hale.   

Pracovní pohyby jsou prováděny v poloze, která nevede k fyziologicky nevhodným 

pohybům. 

Úklid pracovní plochy je prováděn v termínech, které uzná majitel za vhodné. Ve většině 

případů, je pracovní prostor uklizen po skončení vykonané práce. 

 

6.2  Dřevoobráběcí stroje 

  

Obecně dle NV č. 378/2001 Sb. je stroj  chápán jako výrobek sestavený ze součástí nebo 

částí, z nichž alespoň jedna je pohyblivá, příslušných pohonných jednotek, ovládacích 

(řídicích) a silových obvodů a jiných částí, vzájemně spojených za účelem přesně 

stanoveného použití, především zpracování, úpravy, dopravy nebo balení materiálu. [2] 

 

 

6.3 Druhy dřevoobráběcích strojů, používané v dílně 

6.3.1 Spodní svislá frézka - je dřevoobráběcí stroj, sloužící ke tvarování materiálu 

pomocí vřetene, frézovacích hlav a frézami, které se pravidelně otáčejí a 

opracovávají materiál na požadovaný tvar. [14] 

 

Příklady nebezpečí a nebezpečných událostí, které mohou nastat u daného stroje: 

 Nebezpečí navinutí. 

 Nebezpečí pořezání. 

 Nebezpečí střihu. 

 Elektrická nebezpečí:  

- Přímý dotek (dotykem osob s živými částmi).    

- Nepřímý dotek (dotykem osob s živými částmi z důvodu vadných podmínek).   
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 Nebezpečí vytvářena materiálem. 

 

6.3.2 Vrtací dlabačka - Je to stroj, který je vybaven kotoučovou frézou a slouží 

k řezání drážek, žlabů a otvorů. Jeho hlavní směr je kolmý na opracovaný 

materiál. [8] 

 

Příklady nebezpečí a nebezpečných událostí, které mohou nastat u daného stroje: 

 Při vyšších než jmenovitých otáčkách může dojít k rozlomení a zranění. 

 Při práci na stroji může dojít k odlétávání třísek a může dojit k poškození zraku. 

 

6.3.3 Hranová bruska - Stroj určen k odstranění nežádoucího materiálu na povrchu 

zpracovaného obrobku. Bruska je opatřena nekonečným brousícím pásem, který 

neustále rotuje po svém obvodu. Brousící deska nářadí musí být vždy 

orientována vodorovně. [7] 

 

Příklady nebezpečí a nebezpečných událostí, které mohou nastat u daného stroje: 

 Nebezpečí hrozící z neoznačení směru otáčení pásu a k možnému zranění díky 

nevědomosti obsluhy. 

 

6.3.4 Formátovací pila - Jedná se o stroj, který je určen pro přesné dělení materiálu 

pomocí pilového kotouče. [10] 

 

Příklady nebezpečí a nebezpečných událostí, které mohou nastat u daného stroje: 

 Hlavní nebezpečí hrozí od pilového kotouče, kde při tlačení materiálu může dojít ke 

kontaktu s řezným kotoučem. 

 Špatně nastavený, případně poškozený rozvírací klín. 

 Nebezpečí dotyku s živými části vedení kabelů. 

 Chybějící ochranný kryt na pilovém kotouči a ostatních pohonných mechanizmů. 

 

6.3.5 Srovnávací frézka (Srovnávačka) - Se používá k opracování hrubých 

řezaných ploch. K zarovnání neopracovaných konců, vytváření pravých úhlů, 

zarovnání spojovaných spár. Materiál je frézován ze spodní částí výrobku. [2] 
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Příklady nebezpečí a nebezpečných událostí, které mohou nastat u daného stroje: 

 Nečekané spuštění díky poruchovému selhání panele. 

 Nečekaný výpadek elektrické energie. 

 Nezakrytí nástroje vhodným pohyblivým ochranným krytem. 

 Nezakrytí ostatních pohonných mechanizmů. 

 

6.3.6 Pásová bruska - Stroj na úpravu materiálu broušením. Na stojanu jsou válce 

výškově nastavitelné s nekonečně dlouhým brusným pásem. Motor pohání 

jeden ze dvou válců, druhý válec slouží k napnutí pásu. [2] 

 

Příklady nebezpečí a nebezpečných událostí, které mohou nastat u daného stroje: 

 Nevhodně upnutý obrobek. 

 Nesprávně napnutý pás. 

 Natrhnutý nebo jinak poškozený pás. 

 Nezakrytí, v místě kde pás nabíhá na pásovnici. 

 Nesprávně nastavená výška pásu. 

 Neodsátý prach. 

 

6.3.7 Tloušťkovací frézka (Protahovačka) - Jedná se o stroj, který frézuje daný 

materiál z vrchní části a slouží k úpravě tloušťky materiálu. Opracování je 

vedeno proti směru otáčení nožového válce. Nožový hřídel je nepřímo poháněn 

nepřímo klínovaným řemenem od motoru. [2] 

 

Příklady nebezpečí a nebezpečných událostí, které mohou nastat u daného stroje: 

 Vkládání výrobku blízko za sebou. 

 Při zaklínění obrobku ve stroji nutné nejdříve vyřadit posun a následně stroj. 

 Nedívat se do vstupního otvoru běžícího stroje. 

 Nebezpečí zpětného rázu a vymrštění materiálu. 

 Nesprávný postoj u stroje - vždy stát stranou.         

                                                                                         

7. Základní bezpečnostní pokyny pro obsluhu u dřevoobráběcích strojů 

V této kapitole stanovím základní bezpečnostní pokyny pro jednotlivé stroje, kterýma by 

se měla obsluha řídit, aby předešla případnému poškození života a zdraví. 
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Spodní svislá frézka 

Obrázek 1: spodní svislá frézka 

 

 

 

 

Bezpečnostní pokyny pro obsluhu: 

 Před spuštěním frézky: zkontrolovat stav vodícího pravítka a přítlačného zařízení, 

jimž musí být každý stroj vybaven. 

 Dále je nutné zkontrolovat nastavené otáčky stroje a tyto porovnat s dovoleným 

počtem otáček použitého nástroje. 

 Používání fréz, které se skládají ze dvou kotoučů, mezi kterými jsou umístěny 

ploché nože, je zakázáno. Stejně tak je zakázáno požívání plochých nožů upnutých 

do upínacího trnu s podélným otvorem. 

 Používání trnů s poškozeným nebo zdeformovaným upínacím kuželem, popř. 

poškozeným upínacím zařízením je zakázáno. 
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 Před každým upnutím nástroje a trnu je nutno řádně očistit dosedací plochy a po 

upnutí nástroje ověřit, zdali všechny závity matice jsou v záběru. 

 Při frézování zakřivených a nepravidelných kusů je nutno na vedení obrobku 

používat trny s vodícími kroužky a šablony na upínání obrobku. 

 Po skončení práce je nutno řádně očistit nástroj, upínací zařízení a další 

příslušenství. 

 

Vrtací dlabačka 

Obrázek 2: Vrtací dlabačka 

 

 

Vrtací dlabačka  

 Zákaz práce na stroji osobám neoprávněným a jen podle návodu výrobce. 

 Vyvrtávačka smí být používána výhradně pro práci, pro kterou je určena a která 

odpovídá jejímu typu, velikosti a výkonu. 

 Před zahájením práce musí obsluha zkontrolovat jednotlivé části, zejména její 

ochranná a ovládací zařízení. 

 Každé poškození nebo závada musí být neprodleně odstraněna. 

 Nesmí být přetěžována nad stanovenou hodnotu, kterou udává výrobce. 
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 Při výměně nástrojů, kontrole jakosti obrábění, měření, upínání a snímání 

obrobkům se musí zastavit vřeteno a stroj se musí odsunout do bezpečné 

vzdálenosti. 

 Je zakázáno vyřazovat ochranná zařízení vyvrtávačky z provozu. 

 K odstranění třísek za provozu a při úklidu se musí používat podle potřeby háčky 

s rukojeti nebo chrániči rukou, smetáky, škrabky apod. 

 Při opuštěním pracoviště musí být stroj zastaven hlavním vypínačem. 

 Po skončení práce je nutno řádně očistit nástroj, upínací zařízení a další 

příslušenství. 

 Vyvrtávačka se nesmí přetěžovat nad stanovené hodnoty. 

 Při každé závadě musí být dlabačka opravena a do té doby nesmí být užívána. 

Hranová Bruska 

Obrázek 3: Hranová bruska 

 

 

 

Zjištění: Levá strana hranové brusky není v místě nabíhání na pásovnici opatřena 

ochranným krytem 

Návrh na technické opatření: 

Navrhuji, aby místo, kde nabíhá pás na pásovnici, byl opatřen krytem. 
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Hranová bruska 

 Zkontrolovat upnutí brusného pásu, zda pás není poškozen a stav krytu pásovnice. 

 Volný manipulační prostor v okolí brusky minimálně 1 m. 

 Použití ochrany sluchu, respirátor a ochranné brýle. 

 Nikdy nenechávat běžet stroj bez dozoru. 

 Je zakázáno odstraňovat prach za chodu stroje. 

 Nepoužívat poškozený nebo špatně spojený brusný pás. 

 Pracovní podlaha musí být rovná, nepoškozená, nesmí být kluzká a nesmí být 

v prostoru žádné překážky, o které je možno zakopnout. 

 Brusný pás k materiálu se nesmí přitlačit do záběru příliš rychle. 

 

Formátovácí pila 

Obrázek 4: Formátovací pila 

 

 

Zjištění: 

Na obrázku je formátovací pila, jejíž pilový kotouč není opatřen ochranným krytem. 

Technické opatření: 

Pilový kotouč s ochranným krytem, aby bylo zamezeno styku obsluhy s pilovým 

kotoučem. 
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Formátovací pila 

 Zkontrolovat stav pilového kotouče, nastavení ochranného krytu a rozvíracích 

klínů. 

 Zkontrolovat řádné, pevné upnutí pilového kotouče. 

 Při práci na stroji používat ochranné brýle, štít, vyztuženou zástěru, ochranu sluchu 

a respirátor. 

 Kontrola materiálu zda se nevyskytují cizí předměty v řezaném materiálu. 

 Při řezání materiálu, který obsahuje např. pryskyřici je nutno pravidelně sledovat 

stav kotouče a čistit ho. 

 Pravidelně odstraňovat prach z vnějších částí stroje. 

 Při dořezávání materiálu musí být použitá vhodná pomůcka, aby bylo zabráněno 

zranění. 

 Při řezání válcovitého materiálu je nutno užít vhodný pomocný prostředek pro 

pohyb materiálu. 

Srovnávací frézka (Srovnávačka) 

Obrázek 5: Srovnávací frézka 

 

Zjištění: 

Neoznačené ovládače  
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Návrh na technické opatření: 

Navrhuji označit ovládače u srovnávačky z hlediska jejich funkcí. 

Přesvědčit se zda ve směru obrábění materiálu nestojí osoby, které by mohly být zraněny 

v důsledku zpětného vržení materiálu.  

 

Srovnávací frézka (Srovnávačka) 

 Je nutné zkontrolovat stav vodícího pravítka, zda je řádné zajištěn nožový hřídel. 

 Dále je nutné zkontrolovat nastavení nožů, nesmí přečnívat 2 až 3 mm. 

 Prohlédnout materiál, zda neobsahuje částice kovu (hřebíky šroubky). 

 Obráběný materiál je nutné posouvat pomalu, plynule ve směru hřídele s noži. 

 Ruce se musí pohybovat pouze nad krytem čepele. 

 Nepoužívat poškozené, popraskané nebo jinak poškozené nože. 

 V prostoru obrábění se nesmí vyskytovat předměty, které by mohly zapříčinit 

zakopnutí, uklouznutí nebo pád. 

 Nikdy neodstraňovat hobliny za chodu stroje. 

 Nikdy nenechávat stroj zapnutý a bez dozoru. 

Pásová bruska 

Obrázek 6: Pásová bruska 

 

Pásová bruska 

 Zkontrolovat upnutí brusného pásu, zda pás není poškozen a stav krytu pásovnice 

 Prohlédnout materiál, zda neobsahuje kovové součásti. 
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 Pokud není dostatečné přirozené osvětlení, je nutno zapnout dodatečné osvětlení 

aby byla plocha dokonale osvětlena. 

 Zkontrolovat pracovní oděv zda se na něm nevyskytují volné konce, které by mohly 

být namotány.  

 Pracovat bez náramků, řetízků, hodinek a jiných šperků. 

 Použití ochranu sluchu, respirátor a ochranné brýle. 

 Materiál nesmí být na brusném pásu zpracováván, pokud pás nedosáhl pracovní 

hodnoty. 

 Je zakázáno odstraňovat prach za chodu stroje. 

 Nepoužívat poškozený nebo špatně spojený brusný pás. 

 Materiál, který nesplňuje požadavky na spolehlivé držení materiálu ze spodní 

strany materiálu, může být obráběn pouze za zvláštních bezpečnostních opatření. 

 Po ukončení práce musí být stůl i pracovní plocha řádně uklizena. 

Tloušťkovací frézka (Protahovačka) 

Obrázek 7: Tloušťkovací frézka 

 

 

Tloušťkovací frézka 

 Zkontrolovat stav vodícího pravítka. 

 Správné zajištění nožů ochrannými kryty. 

 Správné seřízení klínového řemene, nastavení výšky hoblovacích nožů (nesmí 

přečnívat o více jak 2 až 3 mm). 
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 Správné seřízení klínového řemene, výšky hoblovacích nožů. 

 Kontrola vůle mezi nožem a stolem. 

 Obráběné kusy nesmějí být kratší, než je vzdálenost mezi předním a zadním 

válcem. 

 Současné obrábění více kusů materiálu nestejné tloušťky je zakázáno. 

 Na přední vstupní straně musí být zachycovače proti zpětnému vrhu obráběného 

materiálu. 

 Zpracovaný materiál nesmí obsahovat kovové součásti. 

 Zamezit přístupu osob do prostoru obrábění, aby nestály v prostoru otáčení nože. 

 Materiál posunujeme až v okamžiku, kdy materiál dosáhne obráběcí rychlosti. 

 Materiál do záběru netlačit násilím, může vzniknout zpětný ráz. 

Odsávač prachu a pilin 

Obrázek 8: Odsávač prachu a pilin 

 

 

Zařízení na odsávání slouží k odvádění dřevěného odpadu a prachu v truhlářských dílnách. 

Nasáty odpad je přiváděn do mobilního zásobníku, který je možno demontovat. Minimální 

rychlost v odsávacím potrubí je 20m.s
-1.
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Obsah provedeného školení: 

Zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

Zák. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce 

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

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

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)  

NV č. 201/2010 Sb. o hlášení PÚ 

NV č. 495/2001 Sb. o OOPP 

NV č. 378/2001 Sb. o bezpečném provozu a používání strojů 

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

NV č. 148/2006 Sb. před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

Vyhl. č. 48/82 Sb. základní požadavky k zajištění BOZP 

 

EN, ČSN, týkající se dřevoobráběcích strojů, zejména ČSN EN 1807 Bezpečnost 

dřevoobráběcích strojů, ČSN EN 1870-3+A1 Kotoučové pily, ČSN EN 60745 Pásové pily 

ČSN EN 848-2,1 Bezpečnost dřevozpracujících strojů 

 seznámení s místními podmínkami na pracovišti (zejména při vstupní instruktáži), 

 seznámení s riziky, kterým je zaměstnanec vystaven a vyhodnocení rizik a 

opatřeními zaměstnavatele k odstranění nebo snížení těchto rizik, 

 seznámení s opatřeními pro případ zdolávání mimořádných událostí jako jsou 

havárie, požáry a povodně, jiné vážné nebezpečí a evakuace zaměstnanců, 

organizací první pomoci, 

 poskytování první pomoci v rozsahu odpovídajícím rizikům, 

 s umístěním prostředků pro poskytování první pomoci (lékárnička), 

 s umístěním prostředků požární ochrany (hasicí přístroje, požární hydranty atd.), 

 a pracovními postupy, které musí při své práci dodržovat, návody pro bezpečnou 

obsluhu strojů a zařízení, 
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Závěr: 

 

V této bakalářské práci byly zpracována data, která nám poskytla dostatek informací pro 

bližší pohled na problematiku týkající se dřevoobráběcích strojů. Při práci na 

dřevoobráběcích strojích je každoročně velké množství úrazů a některé také končí smrtí. 

Každým rokem je na preventivní opatření brán mnohem větší důraz, což vede ke stále se 

snižujícímu počtu případu zranění a smrti. Proto je nezbytně nutné věnovat zvýšenou                                                                  

pozornost bezpečnosti strojů, podmínkám práce, pravidelnému školení zaměstnanců, 

seznámení zaměstnanců se základními bezpečnostními pokyny pro obsluhu strojů. Ve 

většině případů bývá důvodem zranění nebo úmrtí zaměstnance neodpovídající technický 

stav strojů a nedodržování základních bezpečnostních podmínek.              

Firma Krpec mi poskytla vstupní informace pro bližší seznámení s funkčností a riziky na 

jednotlivých dřevoobráběcích strojích. Ve firmě se nevyskytovala žádná výrobní ani 

provozní dokumentace k jednotlivým strojům, také zde nebylo provedeno žádné školení při 

zaměstnávání rodinného příslušníka. K celkovému zlepšení úrovně bezpečnosti práce, jsem 

pro firmu navrhl základní bezpečností pokyny pro obsluhu jednotlivých dřevoobráběcích 

strojů, včetně osnovy školení zaměstnanců, kde jsem doporučil termíny školení. Také jsem 

pro firmu Krpec identifikoval hlavní zdroje rizika, které mohou vzniknout při obrábění 

materiálu. K docílení bezpečné práce na dřevoobráběcích strojích nebude nikdy možné, 

pokud nebude věnovaná patřičná pozornost všem faktorům s oblasti bezpečnosti práce. Při 

komplexním dodržování bezpečnostních pokynů bude pravděpodobnost vzniku zranění 

nebo úmrtí minimalizována.          

Doporučil jsem firmě Krpec, aby si výrobní dokumentaci zajistila u firmy, která se zabývá 

stejnou problematikou. Na závěr jsem navrhl místní bezpečnostní pokyny pro jednotlivé 

stroje, které jsou ve firmě používány. Tyto pokyny jsou součástí moji bakalářské práce.              
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