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Příloha č. 1 Vrtačka 
 

Legislativa: 

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

Nařízení vlády 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

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

požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v platném znění. 

ČSN 49 6100 (496100) Dřevozpracující zařízení. Požadavky bezpečnosti na konstrukci strojů 

a zařízení. 

ČSN-EN-ISO-14121 (833010) Bezpečnost strojních zařízení - Posouzení rizika - Zásady 
 

POUŽÍVANÉ STROJE A ZAŘÍZENÍ: 

Název stroje: Vrtačka 

Typ: Nezjištěno 

Evidenční číslo: S136 

Výrobní číslo: TR 135 632 

Pracoviště: Stolárna 

Dokumentace: Není k dispozici 

 

 

 IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ, ODHAD A ZHODNOCENÍ RIZIKA 

 
číslo Identifikovaná nebezpečí 

nebezpečné situace a nebezpečné 

události  

1 
odborný 

odhad 
závažnosti 

škody 

2 
odborný 

odhad 
pravděpodo

bnosti 
škody 

3 
bodové 

ohodnocení 

odhadu 

rizika 

4 

zhodnocení rizika 

1 Riziko úrazu - mechanické 

1.1 
Přitlačení, přimáčknutí 

(části nebo celého těla)  1 2 2 Přijatelná úroveň 

1.2 Ustřižení, utržení části těla 2 1 2 Přijatelná úroveň 

1.3 Pořezání nebo oddělení části těla 2 1 2 Přijatelná úroveň 

1.4 
Navinutí vlasů, rukávu, blůzy, 
nohavic 3 3 9 Významné riziko 

1.5 
Vtažení, zachycení ruky, nohy  
nebo celého těla 2 1 2 Přijatelná úroveň 

1.6 Naražení 2 1 2 Přijatelná úroveň 

1.7 
Bodnutí, píchnutí, poškození oka,  
jiné části těla 3 3 9 Významné riziko 

1.8 
Vystříknutí nebo zasažení částmi  
roztrženého předmětu 3 3 9 Významné riziko 

1.9 
Roztržení nástroje a zranění  
střepinami 3 3 9 Významné riziko 

1.10 
Pád břemene, výrobku, materiálu  
na pracovníka 1 2 2 Přijatelná úroveň 

1.11 
Převrácení stroje, výrobku,  

materiálu na pracovníka 1 1 1 Přijatelná úroveň 

1.12 Pád na rovině, sklouznutí, klopýtnutí  2 3 6 Nežádoucí riziko 

1.13 
Pád z výšky, při výstupu, 

při sestupu  1 1 1 Přijatelná úroveň 
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2 Riziko úrazu elektrickým proudem 

2.1 
Dotykem neživých částí napětím, 
zkrat 2 2 4 Nežádoucí riziko 

2.2 
Možnost přiblížení k částem  
pod Vnějším el. výboje  1  1 1  Přijatelná úroveň 

3 Riziko úrazu při poruše dodávky el. energie 

3.1 
Riziko úrazu při poruše dodávky 
el. energie 3 2 6 Nežádoucí riziko 

4 Riziko úrazu při selhání zařízení 

4.1 
Riziko úrazu při poruše řídicího  
systému 3 2 6 Nežádoucí riziko 

4.2 
Riziko úrazu při mechanické  
poruše 2 2 4 Nežádoucí riziko 

4.3 
Riziko úrazem chybou při obsluze 
 2 2 4 Nežádoucí riziko 

4.4 
Riziko úrazem při výpadku  
el. proudu 3 2 6 Nežádoucí riziko 

4.5 
Riziko úrazem ostatními vnějšími  
vlivy 1 1 1 Nevyskytuje se 

5 Riziko úrazu při selhání ochranného zařízení 

5.1 
Riziko úrazu při selhání akustické  
signalizace nebezpečí 3 2 6 Nežádoucí riziko 

5.2 
Riziko úrazu při selhání  
ochranného zařízení 3 2  6 Nežádoucí riziko 

6 Riziko poškození zdraví teplem (žárem) nebo chladem  

6.1 

Riziko popálení, opaření vysokou 
teplotou nebo riziko omrzlin nízkou 
teplotou  2 3 6 Nežádoucí riziko 

6.2 
Rizika přehřátím nebo  

podchlazením  1 1 1 Přijatelná úroveň 

6.3 
Riziko ztráty tekutin (dehydratace)  
pocením 2 3 4 Nežádoucí riziko 

7 Riziko poškození zdraví hlukem 

7.1 Hlukem      3 kat. Významné riziko 

8 Riziko poškození zdraví vibracemi 

8.1 Na ruce působící  2 2 4 Nežádoucí riziko 

8.2 Na ostatní části těla    nevyskytuje se  

8.3 
V kombinaci s jinou škodlivou  
zátěží       nevyskytuje se  

9 Riziko poškození zdraví materiálem/látkami 

9.1 Prach/dráždivý prach 2 4 8 Nežádoucí riziko 

9.2 Aerosoly    nevyskytuje se 

9.3 Dýmy     nevyskytuje se 

9.4 Riziko poleptání louhem/kyselinou       nevyskytuje se  

9.5 Riziko ohrožení karcinogeny       nevyskytuje se 

9.6 
Riziko ohrožení toxickými 
chemickými látkami    nevyskytuje se 

9.7 
Riziko poškození zdraví  
mikroorganismy       nevyskytuje se 

10 Riziko poškození zdraví zářením  

10.1 
Infra/světelné záření 
/el.oblouk/UV        nevyskytuje se 

10.2 
Nízkofrekvenční/vysokofrekvenční 
/elektromagnetické záření       nevyskytuje se 
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11 Riziko ergonomické 

11.1 Práce v nepřirozené poloze  2 1 2 Přijatelná úroveň 

11.2 Nadměrně namáhavá práce  2 2 4 Nežádoucí riziko 

11.3 
Špatně přehlédnutelné  
pracoviště  2 2 4 Nežádoucí riziko 

11.4 Duševní zátěž, stres  3 2 6 Nežádoucí riziko 

11.5 
Práce v uzavřeném nebo  
stísněném prostoru       Nevyskytuje se 

12 Riziko znečištění A-velmi silné/B-silné/C-mírné A  

13 Riziko ohrožení havárií (explozí/požárem/únikem/jiné): 
13.1 Explozí    Nevyskytuje se 

13.2 Požárem 3 2 6 Nežádoucí riziko 

13.3 Únikem    Nevyskytuje se 

14 Další rizika výše nespecifikovaná 

      

 

 

 

Zjištěné závady, opatření a řešení. 

 

Příčiny rizika: Namotání vlasů, rukávu, blůzy na vrták nebo vřeteno stroje.  

    Roztržení vrtáku. 

 

1.4 
Navinutí vlasů, rukávu, blůzy, 
nohavic 3 3 9 Významné riziko 

1.7 
Bodnutí, píchnutí, poškození oka,  
jiné části těla 3 3 9 Významné riziko 

1.8 
Vystříknutí nebo zasažení částmi  
roztrženého předmětu 3 3 9 Významné riziko 

1.9 
Roztržení nástroje a zranění  
střepinami 3 3 9 Významné riziko 

 

Opatření: 

1. Nezasahovat do zařízení nebo stroje za chodu. 

2. Neodstraňovat bezpečnostní kryty, nevyřazovat bezpečnostní prvky stroje. 

3. Dodržovat bezpečnou vzdálenost od nezakrytých pohyblivých částí strojů. 

4. Při pohybu po provoze používat vyznačené přístupové cesty. 

5. Nezdržovat se v pracovních prostorech strojů jiných zaměstnanců. 

6. Provádění pravidelných školení k BOZP z bezpečnostních předpisů. 

7. Používat přidělené OOPP: 

 ochranný oděv, pracovní obuv - proti působení mechanických vlivů, 

 rukavice – slouží k ochraně rukou proti mechanickým vlivům, používat  při 

manipulaci s materiálem, při údržbě a čištění,  

Nikdy nepoužívat při vrtání nebo řezání! 

 ochrannou přilbu – slouží k ochraně hlavy proti působení  mechanických 

vlivů.  

 ochranné brýle – slouží k ochraně očí proti polétavému prachu při čištění a 

provozu zařízení. 

 ochranu sluchu - ušní špunty, sluchátka. 
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8. Plně se soustředit na prováděné činnosti. 

9. Při pohybu kolem strojního zařízení - řádné ustrojení zaměstnance tzn. upnutý 

pracovní oděv, ochranné rukavice, ochranné brýle. 

10. Výrobek nebo materiál musí být bezpečně uchycen před ručním opracováním. 

11.  Obsluha nesmí nosit vázanku, šálu, prstýnky a mít volně vlající části oděvu. 

 

 

Příčina rizika: Hluk na pracovišti, Pracoviště stolárna bylo v rámci Kategorizace 

prací zařazeno do kategorie rizika hluku „3“. 

 

 

7.1 Hlukem      3 kat. Významné riziko 

 

 

Opatření:  

 

1. Byla nařízena perioda opakovaného měření 1×za 3 roky. 

2. Byly nařízeny periody provádění LPP 1×za 2 roky (pracovníci mladší 21 let 1×ročně). 

3. Používat přidělené OOPP – chrániče sluchu. 

4. Dodržování klidových přestávek. 
 

 

Příčina rizika:  

 

1.12 Pád na rovině, sklouznutí, klopýtnutí  2 3 6 Nežádoucí riziko 

 

 

Opatření: 

1. Chodit jen po vyznačených trasách. 

2. Udržovat cesty venkovní i vnitřní suché a neklouzavé. 

3. Materiál, výrobek skladovat jen na určených místech. 

4. Nepřelézat uskladněný materiál nebo výrobek, bezpečně jej obejít. 

5. Při výstupu nebo sestupu ze schodů neběhat, přidržovat se zábradlí. 

 

 

Příčina rizika: Úraz elektrickým proudem, samovolné spuštění, pořezání při špatné obsluze. 

 

2.1 
Dotykem neživých částí napětím, 
zkrat 2 2 4 Nežádoucí riziko 

4.1 
Riziko úrazem při poruše řídícího  
systému 3 2 6 Nežádoucí riziko 

4.2 
Riziko úrazem při mechanické  
poruše 2 2 4 Nežádoucí riziko 

4.3 
Riziko úrazem chybou při obsluze 
 2 2 4 Nežádoucí riziko 

4.4 
Riziko úrazem při výpadku  

el.proudu 3 2 6 Nežádoucí riziko 
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Provedená opatření: 

1. Neprovádět jakékoliv opravy. 

2. Nevstupovat do nebezpečného prostoru stroje. 

3. Okamžitě informovat svého nadřízeného. 

4. Vyčkat příchodu opraváře. 

5. Držet se v bezpečné vzdálenosti od zařízení. 

6. V případě nebezpečí (neznámý hluk, vibrace, zadýmení z rozvodných skříní apod.) 

vypnout zařízení na hlavním vypínači a uvědomit nadřízeného. 

7. Rozvodná skříň je vybavena jističem, který v případě výpadku el. energie vypne 

přívod el. energie k zařízení. Vedoucí pracovník, který je vybaven klíčem pro vstup do 

rozvodny a zde obnoví přísun el. energie. Ostatní pracovníky o svém záměru uvědomí. 

8. Kovové neživé části, mohou být při poruše izolace pod napětím, elektro-údržba 

kontroluje a vede pravidelný dohled nad těmito riziky. Personál při vstupním školení 

proškolený dle vyhl.50/1978 Sb. odborná způsobilost v elektrotechnice §3. 

 

 

Příčiny rizika: Technická porucha zařízení 

5.1 
Riziko úrazu při selhání akustické  
signalizace nebezpečí 3 2 6 Nežádoucí riziko 

5.2 
Riziko úrazu při selhání  
ochranného zařízení 3 2  6 Nežádoucí riziko 

 

Opatření: 

1. Na začátku směny nebo před zahájením provozu provést kontrolu ochranných opatření a 

výstražné signalizace. V případě poruchy uvědomit nadřízeného a vyčkat opravy 

zařízení. 

2. Provádět pravidelné kontroly a revize zařízení odbornými pracovníky 

 

Příčiny rizika: Popáleniny o časti zařízení zahřáté třením. 

6.1 

Riziko popálení, opaření vysokou 
teplotou nebo riziko omrzlin nízkou 
teplotou  2 3 6 Nežádoucí riziko 

6.3 
Riziko ztráty tekutin (dehydratace)  
pocením  2 3 4 Nežádoucí riziko 

 

Opatření:  

1. Držet se v bezpečné vzdálenosti od zařízení. 

2. Při chodu stroje musí pracovník počítat s narůstající teplotou. 

3. V letních měsících zvýšený příjem tekutin. 

4. Střešní světlíky opatřit stíněním. 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Příčiny rizika: Piliny a prach  

9.1 Prach/dráždivý prach 2 4 8 Nežádoucí riziko 

 

Opatření:  

1. Prach a piliny jsou odsávaný do zásobníku pilin. 

2. Zajištění pravidelných kontrol odsávacího zařízení a pravidelné výměny filtračních 

vložek. 

3. Provádět v pravidelných lhůtách měření prašnosti s cílem monitorování přípustné 

expozice prachem. 

4. Pracoviště je po konci směny odklizeno a zameteno. 

5. Kontrolu úklidu provádí vedoucí směny. 

 

 

Příčiny rizika: Hluk, zvedání břemen a trojsměnný provoz. 

11.2 Nadměrně namáhavá práce  2 2 4 Nežádoucí riziko 

11.3 
Špatně přehlédnutelné  

pracoviště 2 2 4 Nežádoucí riziko 

11.4 Duševní zátěž, stres  3 2 6 Nežádoucí riziko 

 

Opatření:  
1. Dodržovat zásady bezpečné manipulace s materiálem. 

2. Při manipulaci s materiálem pomocí manipulátoru kontrolovat řádné uchopení 

materiálu, kontrolovat neporušenost (roztřepení) lana manipulátoru. 

3. Manipulovat s materiálem pouze pomocí manipulátorů, jeřábů atd. 

4. Dbát zvýšené opatrnosti, dodržovat systémy bezpečné práce. 

5. Provádění pravidelných LPP. 

 

Příčiny rizika: Ušpinění zaměstnance. 

 

12 Riziko znečištění A-velmi silné/B-silné/C-mírné A  
 

Provedená opatření: 

Používat přidělené OOPP-mycí a čisticí prostředky. 

Využívat podnikové prádelny k praní OOPP. 

 

 

Příčiny rizika: Vlivem vznícení pilin. 

 

13.2 Požárem 3 2 6 Nežádoucí riziko 
 

Provedená opatření: 

1. Dodržovat zásady požární ochrany a prevence. 

2. V případě požáru postupovat dle požárního řádu a požárních poplachových směrnic  

         vyvěšených na pracovišti. 
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Příloha č. 2 Formátovací pila 

 

Legislativa: 

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

Nařízení vlády 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

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

požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v platném znění. 

ČSN 49 6100 (496100) Dřevozpracující zařízení. Požadavky bezpečnosti na konstrukci strojů 

a zařízení. 

ČSN 49 6105 (496105) Dřevozpracující zařízení. Bezpečnostní požadavky pro kotoučové a 

válcové pily 

ČSN-EN-ISO-14121 (833010) Bezpečnost strojních zařízení - Posouzení rizika - Zásady 
 

POUŽÍVANÉ STROJE A ZAŘÍZENÍ: 

Název stroje: Formátovací pila 

Typ: Nezjištěno 

Evidenční číslo: S142 

Výrobní číslo: FR 78 65 27i 

Pracoviště: Stolárna 

Dokumentace: Není k dispozici 

 

IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ, ODHAD A ZHODNOCENÍ RIZIKA 
číslo Identifikovaná nebezpečí  1 

odborný 
odhad 

závažnosti 

škody 

2 
odborný 
odhad 

pravděpodo

bnosti 
škody 

3 
bodové 

ohodnocení 

odhadu 

rizika 

4 

zhodnocení rizika 

1 Riziko úrazu - mechanické 

1.1 
Přitlačení, přimáčknutí 
(části nebo celého těla)  1 2 2 Přijatelná úroveň 

1.2 Ustřižení, utržení části těla 2 1 2 Přijatelná úroveň 

1.3 Pořezání nebo oddělení části těla 3 3 9 Významné riziko 

1.4 
Navinutí vlasů, rukávu, blůzy, 
nohavic 3 3 9 Významné riziko 

1.5 
Vtažení, zachycení ruky, nohy  

nebo celého těla 3 2 6 Nežádoucí riziko 

1.6 Naražení 2 1 2 Přijatelná úroveň 

1.7 
Bodnutí, píchnutí, poškození oka,  
jiné části těla 3 3 9 Významné riziko 

1.8 
Vystříknutí nebo zasažení částmi  
roztrženého předmětu 3 3 9 Významné riziko 

1.9 
Roztržení nástroje a zranění  

střepinami 3 3 9 Významné riziko 

1.10 
Pád břemene, výrobku, materiálu  
na pracovníka 2 2 4 Nežádoucí riziko 

1.11 
Převrácení stroje, výrobku,  
materiálu na pracovníka 1 1 1 Přijatelná úroveň 

1.12 Pád na rovině, sklouznutí, klopýtnutí  2 3 6 Nežádoucí riziko 

1.13 
Pád z výšky, při výstupu, 
při sestupu  1 1 1 Přijatelná úroveň 
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2 Riziko úrazu elektrickým proudem 

2.1 
Dotykem neživých částí pod napětím, 
zkrat 2 2 4 Nežádoucí riziko 

2.2 
Možnost přiblížení k částem  
pod vnějším el.výboje  1  1 1  Přijatelná úroveň 

3 Riziko úrazu při poruše dodávky el. energie 

3.1 
Riziko úrazu při poruše dodávky 
el.energie 3 2 6 Nežádoucí riziko 

4 Riziko úrazu při selhání zařízení 

4.1 
Riziko úrazem při poruše řídicího  
systému 3 2 6 Nežádoucí riziko 

4.2 
Riziko úrazem při mechanické  
poruše 3 2 6 Nežádoucí riziko 

4.3 
Riziko úrazem chybou při obsluze 
 2 2 4 Nežádoucí riziko 

4.4 
Riziko úrazem při výpadku  
el. proudu 3 2 6 Nežádoucí riziko 

5 Riziko úrazu při selhání ochranného zařízení 

5.1 
Riziko úrazu při selhání akustické  

signalizace nebezpečí 3 2 6 Nežádoucí riziko 

5.2 
Riziko úrazu při selhání  
ochranného zařízení 3 2  6 Nežádoucí riziko 

6 Riziko poškození zdraví teplem (žárem) nebo chladem  

6.1 

Riziko popálení, opaření vysokou 

teplotou nebo riziko omrzlin nízkou 
teplotou  2 2 4 Nežádoucí riziko 

6.2 
Rizika přehřátím nebo  
podchlazením  1 1 1 Přijatelná úroveň 

6.3 
Riziko ztráty tekutin (dehydratace)  

pocením  2 3 6 Nežádoucí riziko 

7 Riziko poškození zdraví hlukem 

7.1 Hlukem      3 kat. Významné riziko 

8 Riziko poškození zdraví vibracemi 

8.1 Na ruce působící  2 2 4 Nežádoucí riziko 

9 Riziko poškození zdraví materiálem/látkami 

9.1 Prach/dráždivý prach 2 3 6 Nežádoucí riziko 

11 Riziko ergonomické 

11.1 Práce v nepřirozené poloze  2 1 2 Přijatelná úroveň 

11.2 Nadměrně namáhavá práce 3 2 4 Nežádoucí riziko 

11.3 
Špatně přehlédnutelné  
pracoviště 2 2 4 Nežádoucí riziko 

11.4 Duševní zátěž, stres 3 2 6 Nežádoucí riziko 

12 Riziko znečištění A-velmi silné/B-silné/C-mírné A  

13 Riziko ohrožení havárií (explozí/požárem/únikem/jiné): 

13.2 Požárem 3 2 6 Nežádoucí riziko 

 

 

Poznámka: Nevyskytující-se faktory (rizika) byly s tabulky odstraněny. 
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Zjištěné závady, opatření a řešení. 

 

Příčiny rizika: Namotání vlasů, rukávu, blůzy na vrták nebo vřeteno stroje. Vystřelené 

úlomky poškozeného kotouče nebo obráběného materiálu. 

 

1.3 Pořezání nebo oddělení části těla 3 3 9 Významné riziko 

1.4 
Navinutí vlasů, rukávu, blůzy, 
nohavic 3 3 9 Významné riziko 

1.7 
Bodnutí, píchnutí, poškození oka,  

jiné části těla 3 3 9 Významné riziko 

1.8 
Vystříknutí nebo zasažení částmi  
roztrženého předmětu 3 3 9 Významné riziko 

1.9 
Roztržení nástroje a zranění  
střepinami 3 3 9 Významné riziko 

 

 

Opatření: 

1. Nezasahovat do zařízení nebo stroje za chodu. 

2. Neodstraňovat bezpečnostní kryty, nevyřazovat bezpečnostní prvky stroje. 

3. Dodržovat bezpečnou vzdálenost od nezakrytých pohyblivých částí strojů. 

4. Při pohybu po provoze používat vyznačené přístupové cesty. 

5. Nezdržovat se v pracovních prostorech strojů jiných zaměstnanců. 

6. Provádění pravidelných školení k BOZP z bezpečnostních předpisů. 

7. Používat přidělené OOPP: 

 ochranný oděv, pracovní obuv - proti působení mechanických vlivů, 

 rukavice – slouží k ochraně rukou proti mechanickým vlivům, používat  při 

manipulaci s materiálem, při údržbě a čištění,  

Nikdy nepoužívat při vrtání nebo řezání! 

 ochrannou přilbu – slouží k ochraně hlavy proti působení  mechanických 

vlivů.  

 ochranné brýle – slouží k ochraně očí proti polétavému prachu při čištění a 

provozu zařízení. 

8. Plně se soustředit na prováděné činnosti. 

9. Provádění pravidelných LPP. 

10. Při pohybu kolem strojního zařízení - řádné ustrojení zaměstnance tzn. upnutý 

pracovní oděv, ochranné rukavice, ochranné brýle. 

11. Obsluha nesmí nosit vázanku, šálu, prstýnky a mít volně vlající části oděvu. 

12. Neprovádět jakékoliv úpravy pilového kotouče (navrtávání atd.). 

13. Při řezání dlouhých desek zajistit, aby při posuvu nedocházelo k namáhání 

pilového kotouče na ohyb. 

14. Odstraňovat piliny, zbytky dřeva nebo pryskyřicový odpad jen tehdy, pokud není 

stroj v chodu. 

15. S ohledem na nebezpečí zpětného vrhu musí obsluha všech forem kotoučových pil 

používat krátké vyztužené zástěry pro ochranu zpětného vrhu. 

16. Po vypnutí stroje nebrzdit doběh pohybujících se části rukou nebo působením 

jiného předmětu na část stroje. 

17. Nebezpečí zpětného vrhu, doporučují použití vyztužené zástěry na ochranu břišní 

části těla. 
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Příčina rizika: Hluk na pracovišti, Pracoviště stolárna bylo v rámci Kategorizace prací 

zařazeno do kategorie rizika hluku „3“. 

 

 

7.1 Hlukem     3 kat. Významné riziko 

 

 

Opatření:  

1. Byla nařízena perioda opakovaného měření 1×za 3 roky. 

2. Byly nařízeny periody provádění LPP 1×za 2 roky (pracovníci mladší 21 let 

1×ročně). 

3. Používat přidělené OOPP – chrániče sluchu. 

4. Dodržování klidových přestávek. 

 

 

Příčina rizika: Pád řezaného materiálu. 

1.10 
Pád břemene, výrobku, materiálu  

na pracovníka 2 2 4 Nežádoucí riziko 

 

Opatření:  

Při obrábění většího materiálu než je pracovní stůl je třeba použít opěrné stojánky.  

 

Příčina rizika: Pád na rovině, sklouznutí, klopýtnutí 

 

1.12 Pád na rovině, sklouznutí, klopýtnutí  2 3 6 Nežádoucí riziko 

 

 

 

Opatření: 

1. Chodit jen po vyznačených trasách. 

2. Udržovat cesty venkovní i vnitřní suché a neklouzavé. 

3. Materiál, výrobek skladovat jen na určených místech. 

4. Nepřelézat uskladněný materiál nebo výrobek, bezpečně jej obejít. 

5. Při výstupu nebo sestupu ze schodů neběhat, přidržovat se zábradlí. 
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Příčina rizika: Úraz elektrickým proudem, samovolné spuštění, pořezání při špatné obsluze. 

 

2.1 
Dotykem neživých částí napětím, 
zkrat 2 2 4 Nežádoucí riziko 

3.1 
Riziko úrazu při poruše dodávky 
el.energie 3 2 6 Nežádoucí riziko 

4.1 
Riziko úrazem při poruše řídícího  

systému 3 2 6 Nežádoucí riziko 

4.2 
Riziko úrazem při mechanické  
poruše 3 2 4 Nežádoucí riziko 

4.3 
Riziko úrazem chybou při obsluze 
 2 2 4 Nežádoucí riziko 

4.4 
Riziko úrazem při výpadku  
el.proudu 3 2 6 Nežádoucí riziko 

 

 

 

Provedená opatření: 

1. Neprovádět jakékoliv opravy. 

2. Nevstupovat do nebezpečného prostoru stroje. 

3. Okamžitě informovat svého nadřízeného. 

4. Vyčkat příchodu opraváře. 

5. Držet se v bezpečné vzdálenosti od zařízení. 

6. V případě nebezpečí (neznámý hluk, vibrace, zadýmení z rozvodných skříní apod.) 

vypnout zařízení na hlavním vypínači a uvědomit nadřízeného. 

7. Rozvodná skříň je vybavena jističem, který v případě výpadku el. energie vypne 

přívod el. energie k zařízení. Vedoucí pracovník, který je vybaven klíčem pro vstup do 

rozvodny a zde obnoví přísun el. energie. Ostatní pracovníky o svém záměru uvědomí 

ostatní pracovníky. 

8. Kovové neživé části, mohou být při poruše izolace pod napětím, elektro-údržba 

kontroluje a vede pravidelný dohled nad těmito riziky. Personál při vstupním školení 

proškolený dle vyhl. 50/1978 Sb. odborná způsobilost v elektrotechnice §3. 

 

 

Příčiny rizika: Technická porucha zařízení 

5.1 
Riziko úrazu při selhání akustické  
signalizace nebezpečí 3 2 6 Nežádoucí riziko 

5.2 
Riziko úrazu při selhání  
ochranného zařízení 3 2  6 Nežádoucí riziko 

 

Opatření: 

1. Na začátku směny nebo před zahájením provozu provést kontrolu ochranných opatření 

a výstražné signalizace. V případě poruchy uvědomit nadřízeného a vyčkat opravy 

zařízení. 

2. Provádět pravidelné kontroly a revize zařízení odbornými pracovníky 

 

 

 



14 

 

Příčiny rizika: Riziko ztráty tekutin (dehydratace) pocením 

6.3 
Riziko ztráty tekutin (dehydratace)  
pocením  2 3 6 Nežádoucí riziko 

 

Opatření:  

1. Při chodu stroje musí pracovník počítat s narůstající teplotou. 

2. V letních měsících zvýšený příjem tekutin. 

3. Střešní světlíky opatřit stíněním. 

 

 

Příčiny rizika: Piliny a prach  

9.1 Prach/dráždivý prach 2 4 8 Nežádoucí riziko 

 

Opatření:  

1. Prach a piliny jsou odsávaný do zásobníku pilin. 

2. Zajištění pravidelných kontrol odsávacího zařízení a pravidelné výměny filtračních 

vložek. 

3. Provádět v pravidelných lhůtách měření prašnosti s cílem monitorování přípustné 

expozice prachem. 

4. Pracoviště je po konci směny odklizeno a zameteno. 

5. Kontrolu úklidu provádí vedoucí směny. 

 

Příčiny rizika: Hluk, zvedání břemen a trojsměnný provoz. 

11.2 Nadměrně namáhavá práce  2 2 4 Nežádoucí riziko 

11.3 
Špatně přehlédnutelné  
pracoviště 2 2 4 Nežádoucí riziko 

11.4 Duševní zátěž, stres  3 2 6 Nežádoucí riziko 

 

Opatření:  

1. Dodržovat zásady bezpečné manipulace s materiálem. 

2. Při manipulaci s materiálem pomocí manipulátoru kontrolovat řádné uchopení 

materiálu, kontrolovat neporušenost (roztřepení) lana manipulátoru. 

3. Manipulovat s materiálem pouze pomocí manipulátorů, jeřábů atd. 

4. Dbát zvýšené opatrnosti, dodržovat systémy bezpečné práce. 

 

Příčiny rizika: Ušpinění zaměstnance. 

 

12 Riziko znečištění A-velmi silné/B-silné/C-mírné A  
 

Provedená opatření: 

1. Používat přidělené OOPP-mycí a čisticí prostředky 

2. Využívat podnikové prádelny k praní OOPP. 

 

 

 

 

 

 



15 

 

Příčiny rizika: Vlivem vznícení pilin. 

 

13.2 Požárem 3 2 6 Nežádoucí riziko 
 

Provedená opatření: 

1. Dodržovat zásady požární ochrany a prevence. 

2. V případě požáru postupovat dle požárního řádu a požárních poplachových 

směrnic vyvěšených na pracovišti. 
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Příloha č. 3 Pásová pila 

 

Legislativa: 

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

Nařízení vlády 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

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

požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v platném znění. 

ČSN 49 6100 (496100) Dřevozpracující zařízení. Požadavky bezpečnosti na konstrukci strojů 

a zařízení. 

ČSN-EN-ISO-14121 (833010) Bezpečnost strojních zařízení - Posouzení rizika - Zásady 

ČSN EN 1870+A1 (496130) Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Pásové pily  

POUŽÍVANÉ STROJE A ZAŘÍZENÍ: 

Název stroje: Pásová pila 

Typ: Nezjištěno 

Evidenční číslo: S165 

Výrobní číslo: 245 87i 65 

Pracoviště: Stolárna 

Dokumentace: Není k dispozici 

 

IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ, ODHAD A ZHODNOCENÍ RIZIKA 
číslo Identifikovaná nebezpečí   1 

odborný 
odhad 

závažnosti 
škody 

2 
odborný 
odhad 

pravděpodo
bnosti 
škody 

3 
bodové 

ohodnocení 
odhadu 

rizika 

4 

zhodnocení rizika 

1 Riziko úrazu - mechanické 

1.1 
Přitlačení, přimáčknutí 
(části nebo celého těla)  1 2 2 Přijatelná úroveň 

1.2 Ustřižení, utržení části těla 2 1 2 Přijatelná úroveň 

1.3 Pořezání nebo oddělení části těla 3 3 9 Významné riziko 

1.4 
Navinutí vlasů, rukávu, blůzy, 
nohavic 3 3 9 Významné riziko 

1.5 
Vtažení, zachycení ruky, nohy  
nebo celého těla 3 2 6 Nežádoucí riziko 

1.6 Naražení 2 1 2 Přijatelná úroveň 

1.7 
Bodnutí, píchnutí, poškození oka,  
jiné části těla 3 3 9 Významné riziko 

1.8 
Vystříknutí nebo zasažení částmi  
roztrženého předmětu 3 3 9 Významné riziko 

1.9 
Roztržení nástroje a zranění  
střepinami 3 3 9 Významné riziko 

1.10 
Pád břemene, výrobku, materiálu  

na pracovníka 2 1 4 Přijatelná úroveň 

1.11 
Převrácení stroje, výrobku,  
materiálu na pracovníka 1 1 1 Přijatelná úroveň 

1.12 Pád na rovině, sklouznutí, klopýtnutí  2 3 6 Nežádoucí riziko 

1.13 
Pád z výšky, při výstupu, 
při sestupu  1 1 1 Přijatelná úroveň 
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2 Riziko úrazu elektrickým proudem 

2.1 
Dotykem neživých částí pod napětím, 
zkrat 2 2 4 Nežádoucí riziko 

2.2 
Možnost přiblížení k částem  
pod vnějším el. výboje  1  1  1 Přijatelná úrověn 

3 Riziko úrazu při poruše dodávky el. energie 

3.1 
Riziko úrazu při poruše dodávky 
el. energie 3 2 6 Nežádoucí riziko 

4 Riziko úrazu při selhání zařízení 

4.1 
Riziko úrazu při poruše řídícího  
systému 3 2 8 Nežádoucí riziko 

4.2 
Riziko úrazu při mechanické  
poruše 3 2 6 Nežádoucí riziko 

4.3 Riziko úrazem chybou při obsluze 2 2 4 Nežádoucí riziko 

4.4 
Riziko úrazem při výpadku  
el. proudu 3 2 6 Nežádoucí riziko 

5 Riziko úrazu při selhání ochranného zařízení 

5.1 
Riziko úrazu při selhání akustické  
signalizace nebezpečí 3 2 6 Nežádoucí riziko 

5.2 
Riziko úrazu při selhání  
ochranného zařízení 3 2  6 Nežádoucí riziko 

6 Riziko poškození zdraví teplem (žárem) nebo chladem  

6.1 

Riziko popálení, opaření vysokou 
teplotou nebo riziko omrzlin nízkou 
teplotou  2 2 4 Nežádoucí riziko 

6.2 
Rizika přehřátím nebo  
podchlazením 1 1 1 Přijatelná úroveň 

6.3 
Riziko ztráty tekutin (dehydratace)  
pocením  2 3 6 Nežádoucí riziko 

7 Riziko poškození zdraví hlukem 

7.1 Hlukem     3 kat. Významné riziko 

8 Riziko poškození zdraví vibracemi 

8.1 Na ruce působící  2 2 4 Nežádoucí riziko 

9 Riziko poškození zdraví materiálem/látkami 

9.1 Prach/dráždivý prach 2 3 6 Nežádoucí riziko 

11 Riziko ergonomické 

11.1 Práce v nepřirozené poloze  2 1 2 Přijatelná úroveň 

11.2 Nadměrně namáhavá práce  3 2 4 Nežádoucí riziko 

11.3 
Špatně přehlédnutelné  
pracoviště 2 2 4 Nežádoucí riziko 

11.4 Duševní zátěž, stres 3 2 6 Nežádoucí riziko 

12 Riziko znečištění A-velmi silné/B-silné/C-mírné A  

13 Riziko ohrožení havárií (explozí/požárem/únikem/jiné): 

13.2 Požárem 3 2 6 Nežádoucí riziko 

 

 

Poznámka: Nevyskytující-se faktory (rizika) byly s tabulky odstraněny. 
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Zjištěné závady, opatření a řešení. 

 

Příčiny rizika: Namotání vlasů, rukávu, blůzy na pás stroje. Pořezání pilovým pásem. 

 

1.3 Pořezání nebo oddělení části těla 3 3 9 Významné riziko 

1.4 
Navinutí vlasů, rukávu, blůzy, 
nohavic 3 3 9 Významné riziko 

1.7 
Bodnutí, píchnutí, poškození oka,  
jiné části těla 3 3 9 Významné riziko 

1.8 
Vystříknutí nebo zasažení částmi  
roztrženého předmětu 3 3 9 Významné riziko 

1.9 
Roztržení nástroje a zranění  
střepinami 3 3 9 Významné riziko 

 

Opatření: 

1. Nezasahovat do zařízení nebo stroje za chodu. 

2. Neodstraňovat bezpečnostní kryty, nevyřazovat bezpečnostní prvky stroje. 

3. Dodržovat bezpečnou vzdálenost od nezakrytých pohyblivých částí strojů. 

4. Při pohybu po provoze používat vyznačené přístupové cesty. 

5. Nezdržovat se v pracovních prostorech strojů jiných zaměstnanců. 

6. Provádění pravidelných školení k BOZP z bezpečnostních předpisů. 

7. Používat přidělené OOPP: 

 ochranný oděv, pracovní obuv - proti působení mechanických vlivů, 

 rukavice – slouží k ochraně rukou proti mechanickým vlivům, používat  při 

manipulaci s materiálem, při údržbě a čištění,  

Nikdy nepoužívat při vrtání nebo řezání! 

 ochrannou přilbu – slouží k ochraně hlavy proti působení  mechanických 

vlivů.  

 ochranné brýle – slouží k ochraně očí proti polétavému prachu při čištění a 

provozu zařízení. 

8. Plně se soustředit na prováděné činnosti. 

9. Provádění pravidelných LPP. 

10. Při pohybu kolem strojního zařízení - řádné ustrojení zaměstnance tzn. upnutý 

pracovní oděv, ochranné rukavice, ochranné brýle. 

11. Obsluha nesmí nosit vázanku, šálu, prstýnky a mít volně vlající části oděvu. 

12. Při řezání dlouhých desek zajistit, aby při posuvu nedocházelo k namáhání 

pilového pásu na ohyb. 

13. Odstraňovat piliny, zbytky dřeva nebo pryskyřicový odpad jen tehdy, pokud není 

stroj v chodu. 
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Příčina rizika: Hluk na pracovišti, Pracoviště stolárna bylo v rámci Kategorizace prací 

zařazeno do kategorie rizika hluku „3“. 

 

 

7.1 Hlukem      3 kat. Významné riziko 

 

 

Opatření:  

1. Byla nařízena perioda opakovaného měření 1×za 3 roky. 

2. Byly nařízeny periody provádění LPP 1×za 2 roky (pracovníci mladší 21 let 

1×ročně). 

3. Používat přidělené OOPP – chrániče sluchu. 

4. Dodržování klidových přestávek. 

 

Příčina rizika: Pád na rovině, sklouznutí, klopýtnutí 

 

1.12 Pád na rovině, sklouznutí, klopýtnutí  2 3 6 Nežádoucí riziko 

 

 

 

Opatření: 

1. Chodit jen po vyznačených trasách. 

2. Udržovat cesty venkovní i vnitřní suché a neklouzavé. 

3. Materiál, výrobek skladovat jen na určených místech. 

4. Nepřelézat uskladněný materiál nebo výrobek, bezpečně jej obejít. 

5. Při výstupu nebo sestupu ze schodů neběhat, přidržovat se zábradlí. 

 

 

 

Příčina rizika: Úraz elektrickým proudem, samovolné spuštění, pořezání při špatné obsluze. 

 

 

2.1 
Dotykem neživých částí pod napětím, 
zkrat 2 2 4 Nežádoucí riziko 

3.1 
Riziko úrazu při poruše dodávky 
el. energie 3 2 6 Nežádoucí riziko 

4.1 
Riziko úrazu při poruše řídícího  
systému 3 2 8 Nežádoucí riziko 

4.2 
Riziko úrazu při mechanické  
poruše 3 2 6 Nežádoucí riziko 

4.3 
Riziko úrazem chybou při obsluze 
 2 2 4 Nežádoucí riziko 

4.4 
Riziko úrazem při výpadku  
el. proudu 3 2 6 Nežádoucí riziko 
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Provedená opatření: 

1. Neprovádět jakékoliv opravy. 

2. Nevstupovat do nebezpečného prostoru stroje. 

3. Okamžitě informovat svého nadřízeného. 

4. Vyčkat příchodu opraváře. 

5. Držet se v bezpečné vzdálenosti od zařízení. 

6. V případě nebezpečí (neznámý hluk, vibrace, zadýmení z rozvodných skříní apod.) 

vypnout zařízení na hlavním vypínači a uvědomit nadřízeného. 

7. Rozvodná skříň je vybavena jističem, který v případě výpadku el. energie vypne 

přívod el. energie k zařízení. Vedoucí pracovník, který je vybaven klíčem pro 

vstup do rozvodny a zde obnoví přísun el. energie. Ostatní pracovníky o svém 

záměru uvědomí ostatní pracovníky. 

8. Kovové neživé části, mohou být při poruše izolace pod napětím, elektro-údržba 

kontroluje a vede pravidelný dohled nad těmito riziky. Personál při vstupním 

školení proškolený dle vyhl. 50/1978 Sb. odborná způsobilost v elektrotechnice 

§3. 

 

 

 

Příčiny rizika: Riziko ztráty tekutin (dehydratace) pocením 

6.3 
Riziko ztráty tekutin (dehydratace)  
pocením  2 3 6 Nežádoucí riziko 

 

Opatření:  

1. Při chodu stroje musí pracovník počítat s narůstající teplotou. 

2. V letních měsících zvýšený příjem tekutin. 

3. Střešní světlíky opatřit stíněním. 

 

 

Příčiny rizika: Piliny a prach  

9.1 Prach/dráždivý prach 2 4 8 Nežádoucí riziko 

 

Opatření:  

1. Prach a piliny jsou odsávaný do zásobníku pilin. 

2. Zajištění pravidelných kontrol odsávacího zařízení a pravidelné výměny filtračních 

vložek. 

3. Provádět v pravidelných lhůtách měření prašnosti s cílem monitorování přípustné 

expozice prachem. 

4. Pracoviště je po konci směny odklizeno a zameteno. 

5. Kontrolu úklidu provádí vedoucí směny. 
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Příčiny rizika: Hluk, zvedání břemen a trojsměnný provoz. 

11.2 Nadměrně namáhavá práce  2 2 4 Nežádoucí riziko 

11.3 
Špatně přehlédnutelné  

pracoviště 2 2 4 Nežádoucí riziko 

11.4 Duševní zátěž, stres  3 2 6 Nežádoucí riziko 

 

Opatření:  
1. Dodržovat zásady bezpečné manipulace s materiálem. 

2. Při manipulaci s materiálem pomocí manipulátoru kontrolovat řádné uchopení 

materiálu, kontrolovat neporušenost (roztřepení) lana manipulátoru. 

3. Manipulovat s materiálem pouze pomocí manipulátorů, jeřábů atd. 

4. Dbát zvýšené opatrnosti, dodržovat systémy bezpečné práce. 

 

 

Příčiny rizika: Ušpinění zaměstnance. 

 

12 Riziko znečištění A-velmi silné/B-silné/C-mírné A  
 

 

Provedená opatření: 

1. Používat přidělené OOPP-mycí a čistící prostředky 

2. Využívat podnikové prádelny k praní OOPP. 

 

 

 

 

Příčiny rizika: Vlivem vznícení pilin. 

 

13.2 Požárem 3 2 6 Nežádoucí riziko 
 

Provedená opatření: 

1. Dodržovat zásady požární ochrany a prevence. 

2. V případě požáru postupovat dle požárního řádu a požárních poplachových 

směrnic vyvěšených na pracovišti. 
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Příloha č. 4 Čepovací stroj 

 

Legislativa: 

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

Nařízení vlády 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

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

požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v platném znění. 

ČSN 49 6100 (496100) Dřevozpracující zařízení. Požadavky bezpečnosti na konstrukci strojů 

a zařízení. 

ČSN-EN-ISO-14121 (833010) Bezpečnost strojních zařízení - Posouzení rizika - Zásady 

ČSN EN 1218-1 (496124) Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Čepovací stroje  

POUŽÍVANÉ STROJE A ZAŘÍZENÍ: 

Název stroje: Čepovací stroj 

Typ: Nezjištěno 

Evidenční číslo: S122 

Výrobní číslo: 7653 

Pracoviště: Stolárna 

Dokumentace: Není k dispozici 

  

 IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ, ODHAD A ZHODNOCENÍ RIZIKA 
číslo Identifikovaná nebezpečí  1 

odborný 
odhad 

závažnosti 
škody 

2 
odborný 
odhad 

pravděpodo
bnosti 
škody 

3 
bodové 

ohodnocení 

odhadu 

rizika 

4 

zhodnocení rizika 

1 Riziko úrazu - mechanické 

1.1 
Přitlačení, přimáčknutí 
(části nebo celého těla)  1 2 2 Přijatelná úroveň 

1.2 Ustřižení, utržení části těla 2 1 2 Přijatelná úroveň 

1.3 Pořezání nebo oddělení části těla 2 1 2 Přijatelná úroveň 

1.4 
Navinutí vlasů, rukávu, blůzy, 
nohavic 3 3 9 Významné riziko 

1.5 
Vtažení, zachycení ruky, nohy  
nebo celého těla 2 1 2 Přijatelná úroveň 

1.6 Naražení 2 1 2 Přijatelná úroveň 

1.7 
Bodnutí, píchnutí, poškození oka,  
jiné části těla 3 3 9 Významné riziko 

1.8 
Vystříknutí nebo zasažení částmi  
roztrženého předmětu 3 3 9 Významné riziko 

1.9 
Roztržení nástroje a zranění  
střepinami 3 3 9 Významné riziko 

1.10 
Pád břemene, výrobku, materiálu  
na pracovníka 1 2 2 Přijatelná úroveň 

1.11 
Převrácení stroje, výrobku,  
materiálu na pracovníka 1 1 1 Přijatelná úroveň 

1.12 Pád na rovině, sklouznutí, klopýtnutí  2 3 6 Nežádoucí riziko 

1.13 
Pád z výšky, při výstupu, 
při sestupu  1 1 1 Přijatelná úroveň 
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2 Riziko úrazu elektrickým proudem 

2.1 
Dotykem neživých částí napětím, 
zkrat 2 2 4 Nežádoucí riziko 

2.2 
Možnost přiblížení k částem  
pod Vnějším el. výboje  1  1 1  Přijatelná úroveň 

3 Riziko úrazu při poruše dodávky el. energie 

3.1 
Riziko úrazu při poruše dodávky 
el. energie 3 2 6 Nežádoucí riziko 

4 Riziko úrazu při selhání zařízení 

4.1 
Riziko úrazu při poruše řídicího  
systému 3 2 6 Nežádoucí riziko 

4.2 
Riziko úrazu při mechanické  
poruše 2 2 4 Nežádoucí riziko 

4.3 Riziko úrazem chybou při obsluze 2 2 4 Nežádoucí riziko 

4.4 
Riziko úrazem při výpadku  
el. proudu 3 2 6 Nežádoucí riziko 

5 Riziko úrazu při selhání ochranného zařízení 

5.1 
Riziko úrazu při selhání akustické  
signalizace nebezpečí 3 2 6 Nežádoucí riziko 

5.2 
Riziko úrazu při selhání  
ochranného zařízení 3 2  6 Nežádoucí riziko 

6 Riziko poškození zdraví teplem (žárem) nebo chladem  

6.1 

Riziko popálení, opaření vysokou 
teplotou nebo riziko omrzlin nízkou 
teplotou  2 3 6 Nežádoucí riziko 

6.2 
Rizika přehřátím nebo  
podchlazením  1 1 1 Přijatelná úroveň 

6.3 
Riziko ztráty tekutin (dehydratace)  
pocením 2 3 4 Nežádoucí riziko 

7 Riziko poškození zdraví hlukem 

7.1 Hlukem      3 kat. Významné riziko 

8 Riziko poškození zdraví vibracemi 

8.1 Na ruce působící  2 2 4 Nežádoucí riziko 

9 Riziko poškození zdraví materiálem/látkami 

9.1 Prach/dráždivý prach 2 4 8 Nežádoucí riziko 

11 Riziko ergonomické 

11.1 Práce v nepřirozené poloze  2 1 2 Přijatelná úroveň 

11.2 Nadměrně namáhavá práce  2 2 4 Nežádoucí riziko 

11.3 
Špatně přehlédnutelné  
pracoviště  2 2 4 Nežádoucí riziko 

11.4 Duševní zátěž, stres  3 2 6 Nežádoucí riziko 

12 Riziko znečištění A-velmi silné/B-silné/C-mírné A  

13 Riziko ohrožení havárií (explozí/požárem/únikem/jiné): 

13.2 Požárem 3 2 6 Nežádoucí riziko 

 

 

Poznámka: Nevyskytující-se faktory (rizika) byly s tabulky odstraněny. 
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Zjištěné závady, opatření a řešení. 

 

Příčiny rizika: Namotání vlasů, rukávu, blůzy na vrták nebo vřeteno stroje.  

1.4 
Navinutí vlasů, rukávu, blůzy, 
nohavic 3 3 9 Významné riziko 

1.7 
Bodnutí, píchnutí, poškození oka,  
jiné části těla 3 3 9 Významné riziko 

1.8 
Vystříknutí nebo zasažení částmi  
roztrženého předmětu 3 3 9 Významné riziko 

1.9 
Roztržení nástroje a zranění  
střepinami 3 3 9 Významné riziko 

 

Opatření: 

1. Nezasahovat do zařízení nebo stroje za chodu. 

2. Neodstraňovat bezpečnostní kryty, nevyřazovat bezpečnostní prvky stroje. 

3. Dodržovat bezpečnou vzdálenost od nezakrytých pohyblivých částí strojů. 

4. Při pohybu po provoze používat vyznačené přístupové cesty. 

5. Nezdržovat se v pracovních prostorech strojů jiných zaměstnanců. 

6. Provádění pravidelných školení k BOZP z bezpečnostních předpisů. 

7. Používat přidělené OOPP: 

 ochranný oděv, pracovní obuv - proti působení mechanických vlivů, 

 rukavice – slouží k ochraně rukou proti mechanickým vlivům, používat  při 

manipulaci s materiálem, při údržbě a čištění,  

Nikdy nepoužívat při vrtání nebo řezání! 

 ochrannou přilbu – slouží k ochraně hlavy proti působení  mechanických 

vlivů.  

 ochranné brýle – slouží k ochraně očí proti polétavému prachu při čištění a 

provozu zařízení. 

8. Plně se soustředit na prováděné činnosti. 

9. Provádění pravidelných LPP. 

10. Při pohybu kolem strojního zařízení - řádné ustrojení zaměstnance tzn. upnutý 

pracovní oděv, ochranné rukavice, ochranné brýle. 

11. Výrobek nebo materiál musí být bezpečně uchycen před ručním opracováním. 

12. Obsluha nesmí nosit vázanku, šálu, prstýnky a mít volně vlající části oděvu. 

 

 

Příčina rizika: Hluk na pracovišti, Pracoviště stolárna bylo v rámci Kategorizace prací 

zařazeno do kategorie rizika hluku „3“. 

 

 

7.1 Hlukem     3 kat. Významné riziko 

 

 

Opatření:  

1. Byla nařízena perioda opakovaného měření 1×za 3 roky. 

2. Byly nařízeny periody provádění LPP 1×za 2 roky (pracovníci mladší 21 let 

1×ročně). 

3. Používat přidělené OOPP – chrániče sluchu. 

4. Dodržování klidových přestávek. 
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Příčina rizika: Pád na rovině, klopýtnutí 

 

1.12 Pád na rovině, sklouznutí, klopýtnutí  2 3 6 Nežádoucí riziko 

 

 

 

Opatření: 

1. Chodit jen po vyznačených trasách. 

2. Udržovat cesty venkovní i vnitřní suché a neklouzavé. 

3. Materiál, výrobek skladovat jen na určených místech. 

4. Nepřelézat uskladněný materiál nebo výrobek, bezpečně jej obejít. 

5. Při výstupu nebo sestupu ze schodů neběhat, přidržovat se zábradlí. 

 

 

Příčina rizika: Úraz elektrickým proudem, samovolné spuštění, pořezání při špatné obsluze. 

 

2.1 
Dotykem neživých částí napětím, 
zkrat 2 2 4 Nežádoucí riziko 

4.1 
Riziko úrazem při poruše řídícího  
systému 3 2 6 Nežádoucí riziko 

4.2 
Riziko úrazem při mechanické  
poruše 2 2 4 Nežádoucí riziko 

4.3 
Riziko úrazem chybou při obsluze 
 2 2 4 Nežádoucí riziko 

4.4 
Riziko úrazem při výpadku  

el.proudu 3 2 6 Nežádoucí riziko 

 

 

 

Provedená opatření: 

1. Neprovádět jakékoliv opravy. 

2. Nevstupovat do nebezpečného prostoru stroje. 

3. Okamžitě informovat svého nadřízeného. 

4. Vyčkat příchodu opraváře. 

5. Držet se v bezpečné vzdálenosti od zařízení. 

6. V případě nebezpečí (neznámý hluk, vibrace, zadýmení z rozvodných skříní apod.) 

vypnout zařízení na hlavním vypínači a uvědomit nadřízeného. 

7. Rozvodná skříň je vybavena jističem, který v případě výpadku el. energie vypne 

přívod el. energie k zařízení. Vedoucí pracovník, který je vybaven klíčem pro 

vstup do rozvodny a zde obnoví přísun el. energie. Ostatní pracovníky o svém 

záměru uvědomí. 

8. Kovové neživé části, mohou být při poruše izolace pod napětím, elektro-údržba 

kontroluje a vede pravidelný dohled nad těmito riziky. Personál při vstupním 

školení  proškolený dle vyhl.50/1978 Sb. odborná způsobilost v elektrotechnice 

§3. 
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Příčiny rizika: Technická porucha zařízení 

5.1 
Riziko úrazu při selhání akustické  
signalizace nebezpečí 3 2 6 Nežádoucí riziko 

5.2 
Riziko úrazu při selhání  
ochranného zařízení 3 2  6 Nežádoucí riziko 

 

Opatření: 

1. Na začátku směny nebo před zahájením provozu provést kontrolu ochranných 

opatření a výstražné signalizace. V případě poruchy uvědomit nadřízeného a vyčkat 

opravy zařízení. 

2. Provádět pravidelné kontroly a revize zařízení odbornými pracovníky 

 

Příčiny rizika: Popáleniny o časti zařízení zahřáté třením. 

6.1 

Riziko popálení, opaření vysokou 
teplotou nebo riziko omrzlin nízkou 
teplotou  2 3 6 Nežádoucí riziko 

6.3 
Riziko ztráty tekutin (dehydratace)  
pocením  2 3 4 Nežádoucí riziko 

 

Opatření:  

1. Držet se v bezpečné vzdálenosti od zařízení. 

2. Při chodu stroje musí pracovník počítat s narůstající teplotou. 

3. V letních měsících zvýšený příjem tekutin. 

4. Střešní světlíky opatřit stíněním. 

 

 

Příčiny rizika: Piliny a prach  

9.1 Prach/dráždivý prach 2 4 8 Nežádoucí riziko 

 

Opatření:  

1. Prach a piliny jsou odsávaný do zásobníku pilin. 

2. Zajištění pravidelných kontrol odsávacího zařízení a pravidelné výměny filtračních 

vložek. 

3. Provádět v pravidelných lhůtách měření prašnosti s cílem monitorování přípustné 

expozice prachem. 

4. Pracoviště je po konci směny odklizeno a zameteno. 

5. Kontrolu úklidu provádí vedoucí směny. 
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Příčiny rizika: Hluk, zvedání břemen a trojsměnný provoz. 

11.2 Nadměrně namáhavá práce  2 2 4 Nežádoucí riziko 

11.3 
Špatně přehlédnutelné  

pracoviště 2 2 4 Nežádoucí riziko 

11.4 Duševní zátěž, stres  3 2 6 Nežádoucí riziko 

 

Opatření:  
1. Dodržovat zásady bezpečné manipulace s materiálem. 

2. Při manipulaci s materiálem pomocí manipulátoru kontrolovat řádné uchopení 

materiálu, kontrolovat neporušenost (roztřepení) lana manipulátoru. 

3. Manipulovat s materiálem pouze pomocí manipulátorů, jeřábů atd. 

4. Dbát zvýšené opatrnosti, dodržovat systémy bezpečné práce. 

 

Příčiny rizika: Ušpinění zaměstnance. 

 

12 Riziko znečištění A-velmi silné/B-silné/C-mírné A  
 

Provedená opatření: 

1. Používat přidělené OOPP-mycí a čistící prostředky 

2. Využívat podnikové prádelny k praní OOPP. 

 

 

Příčiny rizika: Vlivem vznícení pilin. 

 

13.2 Požárem 3 2 6 Nežádoucí riziko 
 

Provedená opatření: 

1. Dodržovat zásady požární ochrany a prevence. 

2. V případě požáru postupovat dle požárního řádu a požárních poplachových 

směrnic vyvěšených na pracovišti. 
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Příloha č. 5 Pokosová pila 

Legislativa: 

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

Nařízení vlády 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

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

požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v platném znění. 

ČSN 49 6100 (496100) Dřevozpracující zařízení. Požadavky bezpečnosti na konstrukci strojů 

a zařízení. 

ČSN-EN-ISO-14121 (833010) Bezpečnost strojních zařízení - Posouzení rizika - Zásady 

ČSN 49 6105 (496105) Dřevozpracující zařízení. Bezpečnostní požadavky pro kotoučové a 

válcové pily. 

POUŽÍVANÉ STROJE A ZAŘÍZENÍ: 

Název stroje: Pokosová pila 

Typ: Nezjištěno 

Evidenční číslo: S876 

Výrobní číslo: 34 234 54 

Pracoviště: Stolárna 

Dokumentace: Není k dispozici 

 

IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ, ODHAD A ZHODNOCENÍ RIZIKA 
číslo Identifikovaná nebezpečí  1 

odborný 
odhad 

závažnosti 
škody 

2 
odborný 
odhad 

pravděpodo
bnosti 
škody 

3 
bodové 

ohodnocení 

odhadu 

rizika 

4 

zhodnocení rizika 

1 Riziko úrazu - mechanické 

1.1 
Přitlačení, přimáčknutí 
(části nebo celého těla)  1 2 2 Přijatelná úroveň 

1.2 Ustřižení, utržení části těla 2 1 2 Přijatelná úroveň 

1.3 Pořezání nebo oddělení části těla 3 3 9 Významné riziko 

1.4 
Navinutí vlasů, rukávu, blůzy, 
nohavic 3 3 9 Významné riziko 

1.5 
Vtažení, zachycení ruky, nohy  
nebo celého těla 3 2 6 Nežádoucí riziko 

1.6 Naražení 2 1 2 Přijatelná úroveň 

1.7 
Bodnutí, píchnutí, poškození oka,  
jiné části těla 3 3 9 Významné riziko 

1.8 
Vystříknutí nebo zasažení částmi  
roztrženého předmětu 3 3 9 Významné riziko 

1.9 
Roztržení nástroje a zranění  
střepinami 3 3 9 Významné riziko 

1.10 
Pád břemene, výrobku, materiálu  
na pracovníka 2 2 4 Nežádoucí riziko 

1.11 
Převrácení stroje, výrobku,  
materiálu na pracovníka 1 1 1 Přijatelná úroveň 

1.12 Pád na rovině, sklouznutí, klopýtnutí  2 3 6 Nežádoucí riziko 

1.13 
Pád z výšky, při výstupu, 
při sestupu  1 1 1 Přijatelná úroveň 
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2 Riziko úrazu elektrickým proudem 

2.1 
Dotykem neživých částí pod napětím, 
zkrat 2 2 4 Nežádoucí riziko 

2.2 
Možnost přiblížení k částem  
pod vnějším el. výboje  1  1 1  Přijatelná úroveň 

3 Riziko úrazu při poruše dodávky el. energie 

3.1 
Riziko úrazu při poruše dodávky 
el. energie 3 2 6 Nežádoucí riziko 

4 Riziko úrazu při selhání zařízení 

4.1 
Riziko úrazem při poruše řídicího  
systému 3 2 6 Nežádoucí riziko 

4.2 
Riziko úrazem při mechanické  
poruše 3 2 6 Nežádoucí riziko 

4.3 
Riziko úrazem chybou při obsluze 
 2 2 4 Nežádoucí riziko 

4.4 
Riziko úrazem při výpadku  
el. proudu 3 2 6 Nežádoucí riziko 

5 Riziko úrazu při selhání ochranného zařízení 

5.1 
Riziko úrazu při selhání akustické  

signalizace nebezpečí 3 2 6 Nežádoucí riziko 

5.2 
Riziko úrazu při selhání  
ochranného zařízení 3 2  6 Nežádoucí riziko 

6 Riziko poškození zdraví teplem (žárem) nebo chladem  

6.1 

Riziko popálení, opaření vysokou 

teplotou nebo riziko omrzlin nízkou 
teplotou  2 2 4 Nežádoucí riziko 

6.2 
Rizika přehřátím nebo  
podchlazením  1 1 1 Přijatelná úroveň 

6.3 
Riziko ztráty tekutin (dehydratace)  

pocením  2 3 6 Nežádoucí riziko 

7 Riziko poškození zdraví hlukem 

7.1 Hlukem      3 kat. Významné riziko 

8 Riziko poškození zdraví vibracemi 

8.1 Na ruce působící  2 2 4 Nežádoucí riziko 

9 Riziko poškození zdraví materiálem/látkami 

9.1 Prach/dráždivý prach 2 3 6 Nežádoucí riziko 

11 Riziko ergonomické 

11.1 Práce v nepřirozené poloze  2 1 2 Přijatelná úroveň 

11.2 Nadměrně namáhavá práce 3 2 4 Nežádoucí riziko 

11.3 
Špatně přehlédnutelné  
pracoviště 2 2 4 Nežádoucí riziko 

11.4 Duševní zátěž, stres 3 2 6 Nežádoucí riziko 

12 Riziko znečištění A-velmi silné/B-silné/C-mírné A  

13 Riziko ohrožení havárií (explozí/požárem/únikem/jiné): 

13.2 Požárem 3 2 6 Nežádoucí riziko 

 

 

Poznámka: Nevyskytující-se faktory (rizika) byly s tabulky odstraněny. 
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Zjištěné závady, opatření a řešení. 

 

Příčiny rizika: Namotání vlasů, rukávu, blůzy na vrták nebo vřeteno stroje. Vystřelené 

úlomky poškozeného kotouče nebo obráběného materiálu. 

 

1.3 Pořezání nebo oddělení části těla 3 3 9 Významné riziko 

1.4 
Navinutí vlasů, rukávu, blůzy, 
nohavic 3 3 9 Významné riziko 

1.7 
Bodnutí, píchnutí, poškození oka,  

jiné části těla 3 3 9 Významné riziko 

1.8 
Vystříknutí nebo zasažení částmi  
roztrženého předmětu 3 3 9 Významné riziko 

1.9 
Roztržení nástroje a zranění  
střepinami 3 3 9 Významné riziko 

 

 

Opatření: 

1. Nezasahovat do zařízení nebo stroje za chodu. 

2. Neodstraňovat bezpečnostní kryty, nevyřazovat bezpečnostní prvky stroje. 

3. Dodržovat bezpečnou vzdálenost od nezakrytých pohyblivých částí strojů. 

4. Při pohybu po provoze používat vyznačené přístupové cesty. 

5. Nezdržovat se v pracovních prostorech strojů jiných zaměstnanců. 

6. Provádění pravidelných školení k BOZP z bezpečnostních předpisů. 

7. Používat přidělené OOPP: 

 ochranný oděv, pracovní obuv - proti působení mechanických vlivů, 

 rukavice – slouží k ochraně rukou proti mechanickým vlivům, používat  při 

manipulaci s materiálem, při údržbě a čištění,  

Nikdy nepoužívat při vrtání nebo řezání! 

 ochrannou přilbu – slouží k ochraně hlavy proti působení  mechanických 

vlivů.  

 ochranné brýle – slouží k ochraně očí proti polétavému prachu při čištění a 

provozu zařízení. 

8. Plně se soustředit na prováděné činnosti. 

9. Provádění pravidelných LPP. 

10. Při pohybu kolem strojního zařízení - řádné ustrojení zaměstnance tzn. upnutý 

pracovní oděv, ochranné rukavice, ochranné brýle. 

11. Obsluha nesmí nosit vázanku, šálu, prstýnky a mít volně vlající části oděvu. 

12. Neprovádět jakékoliv úpravy pilového kotouče (navrtávání atd.). 

13. Při řezání dlouhých desek zajistit, aby při posuvu nedocházelo k namáhání 

pilového kotouče na ohyb. 

14. Odstraňovat piliny, zbytky dřeva nebo pryskyřicový odpad jen tehdy, pokud není 

stroj v chodu. 
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Příčina rizika: Hluk na pracovišti, Pracoviště stolárna bylo v rámci Kategorizace prací 

zařazeno do kategorie rizika hluku „3“. 

 

 

7.1 Hlukem      3 kat. Významné riziko 

 

 

Opatření:  

1. Byla nařízena perioda opakovaného měření 1×za 3 roky. 

2. Byly nařízeny periody provádění LPP 1×za 2 roky (pracovníci mladší 21 let 

1×ročně). 

3. Používat přidělené OOPP – chrániče sluchu. 

4. Dodržování klidových přestávek. 

 

 

Příčina rizika: Pád řezaného materiálu. 

1.10 
Pád břemene, výrobku, materiálu  

na pracovníka 2 2 4 Nežádoucí riziko 

 

Opatření:  

Při obrábění většího materiálu než je pracovní stůl je třeba použít opěrné stojánky. 

 

Příčina rizika: Pád na rovině, sklouznutí, klopýtnutí 

 

1.12 Pád na rovině, sklouznutí, klopýtnutí  2 3 6 Nežádoucí riziko 

 

 

 

Opatření: 

1. Chodit jen po vyznačených trasách. 

2. Udržovat cesty venkovní i vnitřní suché a neklouzavé. 

3. Materiál, výrobek skladovat jen na určených místech. 

4. Nepřelézat uskladněný materiál nebo výrobek, bezpečně jej obejít. 

5. Při výstupu nebo sestupu ze schodů neběhat, přidržovat se zábradlí. 
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Příčina rizika: Úraz elektrickým proudem, samovolné spuštění, pořezání při špatné obsluze. 

 

2.1 
Dotykem neživých částí napětím, 
zkrat 2 2 4 Nežádoucí riziko 

3.1 
Riziko úrazu při poruše dodávky 
el.energie 3 2 6 Nežádoucí riziko 

4.1 
Riziko úrazem při poruše řídícího  

systému 3 2 6 Nežádoucí riziko 

4.2 
Riziko úrazem při mechanické  
poruše 3 2 4 Nežádoucí riziko 

4.3 
Riziko úrazem chybou při obsluze 
 2 2 4 Nežádoucí riziko 

4.4 
Riziko úrazem při výpadku  
el.proudu 3 2 6 Nežádoucí riziko 

 

 

 

Provedená opatření: 

1. Neprovádět jakékoliv opravy. 

2. Nevstupovat do nebezpečného prostoru stroje. 

3. Okamžitě informovat svého nadřízeného. 

4. Vyčkat příchodu opraváře. 

5. Držet se v bezpečné vzdálenosti od zařízení. 

6. V případě nebezpečí (neznámý hluk, vibrace, zadýmení z rozvodných skříní apod.) 

vypnout zařízení na hlavním vypínači a uvědomit nadřízeného. 

7. Rozvodná skříň je vybavena jističem, který v případě výpadku el. energie vypne 

přívod el. energie k zařízení. Vedoucí pracovník, který je vybaven klíčem pro 

vstup do rozvodny a zde obnoví přísun el. energie. Ostatní pracovníky o svém 

záměru uvědomí ostatní pracovníky. 

8. Kovové neživé části, mohou být při poruše izolace pod napětím, elektro-údržba 

kontroluje a vede pravidelný dohled nad těmito riziky. Personál při vstupním 

školení proškolený dle vyhl. 50/1978 Sb. odborná způsobilost v elektrotechnice 

§3. 

 

 

Příčiny rizika: Technická porucha zařízení 

5.1 
Riziko úrazu při selhání akustické  

signalizace nebezpečí 3 2 6 Nežádoucí riziko 

5.2 
Riziko úrazu při selhání  
ochranného zařízení 3 2  6 Nežádoucí riziko 

 

Opatření: 

1. Na začátku směny nebo před zahájením provozu provést kontrolu ochranných 

opatření a výstražné signalizace. V případě poruchy uvědomit nadřízeného a vyčkat 

opravy zařízení. 

2. Provádět pravidelné kontroly a revize zařízení odbornými pracovníky. 
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Příčiny rizika: Riziko ztráty tekutin (dehydratace) pocením 

6.3 
Riziko ztráty tekutin (dehydratace)  
pocením  2 3 6 Nežádoucí riziko 

 

Opatření:  

1. Při chodu stroje musí pracovník počítat s narůstající teplotou. 

2. V letních měsících zvýšený příjem tekutin. 

3. Střešní světlíky opatřit stíněním. 

 

 

Příčiny rizika: Piliny a prach  

9.1 Prach/dráždivý prach 2 4 8 Nežádoucí riziko 

 

Opatření:  

1. Prach a piliny jsou odsávaný do zásobníku pilin. 

2. Zajištění pravidelných kontrol odsávacího zařízení a pravidelné výměny filtračních 

vložek. 

3. Provádět v pravidelných lhůtách měření prašnosti s cílem monitorování přípustné 

expozice prachem. 

4. Pracoviště je po konci směny odklizeno a zameteno. 

5. Kontrolu úklidu provádí vedoucí směny. 

 

Příčiny rizika: Hluk, zvedání břemen a trojsměnný provoz. 

11.2 Nadměrně namáhavá práce  2 2 4 Nežádoucí riziko 

11.3 
Špatně přehlédnutelné  
pracoviště 2 2 4 Nežádoucí riziko 

11.4 Duševní zátěž, stres  3 2 6 Nežádoucí riziko 

 

Opatření:  

1. Dodržovat zásady bezpečné manipulace s materiálem. 

2. Při manipulaci s materiálem pomocí manipulátoru kontrolovat řádné uchopení 

materiálu, kontrolovat neporušenost (roztřepení) lana manipulátoru. 

3. Manipulovat s materiálem pouze pomocí manipulátorů, jeřábů atd. 

4. Dbát zvýšené opatrnosti, dodržovat systémy bezpečné práce. 

 

Příčiny rizika: Ušpinění zaměstnance. 

 

12 Riziko znečištění A-velmi silné/B-silné/C-mírné A  
 

Provedená opatření: 

1. Používat přidělené OOPP-mycí a čisticí prostředky 

2. Využívat podnikové prádelny k praní OOPP. 
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Příčiny rizika: Vlivem vznícení pilin. 

 

13.2 Požárem 3 2 6 Nežádoucí riziko 
 

Provedená opatření: 

1. Dodržovat zásady požární ochrany a prevence. 

2. V případě požáru postupovat dle požárního řádu a požárních poplachových 

směrnic vyvěšených na pracovišti. 
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Příloha č. 6 Pásová bruska 
 

Legislativa: 

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

Nařízení vlády 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

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

požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v platném znění. 

ČSN 49 6100 (496100) Dřevozpracující zařízení. Požadavky bezpečnosti na konstrukci strojů 

a zařízení. 

ČSN-EN-ISO-14121 (833010) Bezpečnost strojních zařízení - Posouzení rizika - Zásady 

 

POUŽÍVANÉ STROJE A ZAŘÍZENÍ: 

Název stroje: Pásová bruska 

Typ: Nezjištěno 

Evidenční číslo: S155 

Výrobní číslo: PRX543765 

Pracoviště: Stolárna 

Dokumentace: Není k dispozici 

 

 

IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ, ODHAD A ZHODNOCENÍ RIZIKA 
číslo Identifikovaná nebezpečí  1 

odborný 

odhad 
závažnosti 

škody 

2 
odborný 

odhad 
pravděpodo

bnosti 
škody 

3 
bodové 

ohodnocení 

odhadu 

rizika 

4 

zhodnocení rizika 

1 Riziko úrazu - mechanické 

1.1 
Přitlačení, přimáčknutí 

(části nebo celého těla)  1 2 2 Přijatelná úroveň 

1.2 Ustřižení, utržení části těla 2 1 2 Přijatelná úroveň 

1.3 Pořezání nebo oddělení části těla 2 1 2 Přijatelná úroveň 

1.4 
Navinutí vlasů, rukávu, blůzy, 
nohavic 3 3 9 Významné riziko 

1.5 
Vtažení, zachycení ruky, nohy  
nebo celého těla 2 1 2 Přijatelná úroveň 

1.6 Naražení 2 1 2 Přijatelná úroveň 

1.7 
Bodnutí, píchnutí, poškození oka,  
jiné části těla 3 3 9 Významné riziko 

1.8 
Vystříknutí nebo zasažení částmi  
roztrženého předmětu 3 2 6 Nežádoucí riziko 

1.9 
Roztržení nástroje a zranění  
střepinami 2 1 2 Přijatelná úroveň 

1.10 
Pád břemene, výrobku, materiálu  
na pracovníka 1 2 2 Přijatelná úroveň 

1.11 
Převrácení stroje, výrobku,  

materiálu na pracovníka 1 1 1 Přijatelná úroveň 

1.12 Pád na rovině, sklouznutí, klopýtnutí  2 3 6 Nežádoucí riziko 

1.13 
Pád z výšky, při výstupu, 

při sestupu  1 1 1 Přijatelná úroveň 
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2 Riziko úrazu elektrickým proudem 

2.1 
Dotykem neživých částí pod napětím, 
zkrat 2 2 4 Nežádoucí riziko 

2.2 
Možnost přiblížení k částem  
pod vnějším el. výbojem  1 1  1  Přijatelná úroveň 

3 Riziko úrazu při poruše dodávky el. energie 

3.1 
Riziko úrazu při poruše dodávky 
el.energie 3 2 6 Nežádoucí riziko 

4 Riziko úrazu při selhání zařízení 

4.1 
Riziko úrazem při poruše řídícího  
systému 3 2 6 Nežádoucí riziko 

4.2 
Riziko úrazem při mechanické  
poruše 2 2 4 Nežádoucí riziko 

4.3 
Riziko úrazem chybou při obsluze 
 2 2 4 Nežádoucí riziko 

4.4 
Riziko úrazem při výpadku  
el.proudu 3 2 6 Nežádoucí riziko 

5 Riziko úrazu při selhání ochranného zařízení 

5.1 
Riziko úrazu při selhání akustické  

signalizace nebezpečí 3 2 6 Nežádoucí riziko 

5.2 
Riziko úrazu při selhání  
ochranného zařízení 3 2  6 Nežádoucí riziko 

6 Riziko poškození zdraví teplem (žárem) nebo chladem  

6.1 

Riziko popálení, opaření vysokou 

teplotou nebo riziko omrzlin nízkou 
teplotou  2 3 6 Nežádoucí riziko 

6.2 
Rizika přehřátím nebo  
podchlazením  1 1 1 Přijatelná úroveň 

6.3 
Riziko ztráty tekutin (dehydratace)  

pocením  2 3 4 Nežádoucí riziko 

7 Riziko poškození zdraví hlukem 

7.1 Hlukem      3 kat. Významné riziko 

8 Riziko poškození zdraví vibracemi 

8.1 Na ruce působící  2 2 4 Nežádoucí riziko 

9 Riziko poškození zdraví materiálem/látkami 

9.1 Prach/dráždivý prach 2 4 8 Nežádoucí riziko 

11 Riziko ergonomické 

11.1 Práce v nepřirozené poloze  2 1 2 Přijatelná úroveň 

11.2 Nadměrně namáhavá práce  2 2 4 Nežádoucí riziko 

11.3 
Špatně přehlédnutelné  
pracoviště 2 2 4 Nežádoucí riziko 

11.4 Duševní zátěž, stres  3 2 6 Nežádoucí riziko 

12 Riziko znečištění A-velmi silné/B-silné/C-mírné A  

13 Riziko ohrožení havárií (explozí/požárem/únikem/jiné): 

13.2 Požárem 3 2 6 Nežádoucí riziko 

 

 

Poznámka: Nevyskytující-se faktory (rizika) byly s tabulky odstraněny. 
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Zjištěné závady, opatření a řešení.  

 

Příčiny rizika: Namotání vlasů, rukávu, blůzy na vrták nebo vřeteno stroje. Vystřelené 

úlomky poškozeného kotouče nebo obráběného materiálu. 

 

1.3 Pořezání nebo oddělení části těla 3 3 9 Významné riziko 

1.4 
Navinutí vlasů, rukávu, blůzy, 

nohavic 3 3 9 Významné riziko 

1.7 
Bodnutí, píchnutí, poškození oka,  
jiné části těla 3 3 9 Významné riziko 

1.8 
Vystříknutí nebo zasažení částmi  
roztrženého předmětu 3 2 6 Nežádoucí riziko 

 

 

Opatření: 

1. Nezasahovat do zařízení nebo stroje za chodu. 

2. Neodstraňovat bezpečnostní kryty, nevyřazovat bezpečnostní prvky stroje. 

3. Dodržovat bezpečnou vzdálenost od nezakrytých pohyblivých částí strojů. 

4. Při pohybu po provoze používat vyznačené přístupové cesty. 

5. Nezdržovat se v pracovních prostorech strojů jiných zaměstnanců. 

6. Provádění pravidelných školení k BOZP z bezpečnostních předpisů. 

7. Používat přidělené OOPP: 

 ochranný oděv, pracovní obuv - proti působení mechanických vlivů, 

 rukavice – slouží k ochraně rukou proti mechanickým vlivům, používat  při 

manipulaci s materiálem, při údržbě a čištění,  

Nikdy nepoužívat při vrtání nebo řezání! 

 ochrannou přilbu – slouží k ochraně hlavy proti působení  mechanických 

vlivů.  

 ochranné brýle – slouží k ochraně očí proti polétavému prachu při čištění a 

provozu zařízení. 

8. Plně se soustředit na prováděné činnosti. 

9. Provádění pravidelných LPP. 

10. Při pohybu kolem strojního zařízení - řádné ustrojení zaměstnance tzn. upnutý 

pracovní oděv, ochranné rukavice, ochranné brýle. 

11. Obsluha nesmí nosit vázanku, šálu, prstýnky a mít volně vlající části oděvu. 

12. Neprovádět jakékoliv úpravy pilového kotouče (navrtávání atd.). 

13. Při řezání dlouhých desek zajistit, aby při posuvu nedocházelo k namáhání 

pilového kotouče na ohyb. 

14. Odstraňovat piliny, zbytky dřeva nebo pryskyřicový odpad jen tehdy, pokud není 

stroj v chodu. 
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Příčina rizika: Hluk na pracovišti, Pracoviště stolárna bylo v rámci Kategorizace prací 

zařazeno do kategorie rizika hluku „3“. 

 

 

7.1 Hlukem      3 kat. Významné riziko 

 

 

Opatření:  

1. Byla nařízena perioda opakovaného měření 1×za 3 roky. 

2. Byly nařízeny periody provádění LPP 1×za 2 roky (pracovníci mladší 21 let 

1×ročně). 

3. Používat přidělené OOPP – chrániče sluchu. 

4. Dodržování klidových přestávek. 

 

 

 

Příčina rizika: Pád broušeného materiálu. 

1.10 
Pád břemene, výrobku, materiálu  
na pracovníka 2 2 4 Nežádoucí riziko 

 

Opatření:  

Při obrábění většího materiálu než je pracovní stůl je třeba použít opěrné stojánky.  

 

Příčina rizika: Pád na rovině, sklouznutí, klopýtnutí 

 

1.12 Pád na rovině, sklouznutí, klopýtnutí  2 3 6 Nežádoucí riziko 

 

 

 

Opatření: 

1. Chodit jen po vyznačených trasách. 

2. Udržovat cesty venkovní i vnitřní suché a neklouzavé. 

3. Materiál, výrobek skladovat jen na určených místech. 

4. Nepřelézat uskladněný materiál nebo výrobek, bezpečně jej obejít. 

5. Při výstupu nebo sestupu ze schodů neběhat, přidržovat se zábradlí. 
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Příčina rizika: Úraz elektrickým proudem, samovolné spuštění, pořezání při špatné obsluze. 

 

2.1 
Dotykem neživých částí napětím, 
zkrat 2 2 4 Nežádoucí riziko 

3.1 
Riziko úrazu při poruše dodávky 
el.energie 3 2 6 Nežádoucí riziko 

4.1 
Riziko úrazem při poruše řídícího  

systému 3 2 6 Nežádoucí riziko 

4.2 
Riziko úrazem při mechanické  
poruše 3 2 4 Nežádoucí riziko 

4.3 
Riziko úrazem chybou při obsluze 
 2 2 4 Nežádoucí riziko 

4.4 
Riziko úrazem při výpadku  
el.proudu 3 2 6 Nežádoucí riziko 

 

 

 

Provedená opatření: 

1. Neprovádět jakékoliv opravy. 

2. Nevstupovat do nebezpečného prostoru stroje. 

3. Okamžitě informovat svého nadřízeného. 

4. Vyčkat příchodu opraváře. 

5. Držet se v bezpečné vzdálenosti od zařízení. 

6. V případě nebezpečí (neznámý hluk, vibrace, zadýmení z rozvodných skříní apod.) 

vypnout zařízení na hlavním vypínači a uvědomit nadřízeného. 

7. Rozvodná skříň je vybavena jističem, který v případě výpadku el. energie vypne 

přívod el. energie k zařízení. Vedoucí pracovník, který je vybaven klíčem pro 

vstup do rozvodny a zde obnoví přísun el. energie. Ostatní pracovníky o svém 

záměru uvědomí ostatní pracocníky. 

8. Kovové neživé části, mohou být při poruše izolace pod napětím, elektro-údržba 

kontroluje a vede pravidelný dohled nad těmito riziky. Personál při vstupním 

školení proškolený dle vyhl. 50/1978 Sb. odborná způsobilost v elektrotechnice 

§3. 

 

 

Příčiny rizika: Technická porucha zařízení 

5.1 
Riziko úrazu při selhání akustické  

signalizace nebezpečí 3 2 6 Nežádoucí riziko 

5.2 
Riziko úrazu při selhání  
ochranného zařízení 3 2  6 Nežádoucí riziko 

 

Opatření: 

1. Na začátku směny nebo před zahájením provozu provést kontrolu ochranných 

opatření a výstražné signalizace. V případě poruchy uvědomit nadřízeného a vyčkat 

opravy zařízení. 

2. Provádět pravidelné kontroly a revize zařízení odbornými pracovníky 

 

 



40 

 

Příčiny rizika: Riziko ztráty tekutin (dehydratace) pocením 

6.3 
Riziko ztráty tekutin (dehydratace)  
pocením  2 3 6 Nežádoucí riziko 

 

Opatření:  

1. Při chodu stroje musí pracovník počítat s narůstající teplotou. 

2. V letních měsících zvýšený příjem tekutin. 

3. Střešní světlíky opatřit stíněním. 

 

 

Příčiny rizika: Piliny a prach  

9.1 Prach/dráždivý prach 2 4 8 Nežádoucí riziko 

 

Opatření:  

1. Prach a piliny jsou odsávaný do zásobníku pilin. 

2. Zajištění pravidelných kontrol odsávacího zařízení a pravidelné výměny filtračních 

vložek. 

3. Provádět v pravidelných lhůtách měření prašnosti s cílem monitorování přípustné 

expozice prachem. 

4. Pracoviště je po konci směny odklizeno a zameteno. 

5. Kontrolu úklidu provádí vedoucí směny. 

 

Příčiny rizika: Hluk, zvedání břemen a trojsměnný provoz. 

11.2 Nadměrně namáhavá práce  2 2 4 Nežádoucí riziko 

11.3 
Špatně přehlédnutelné  
pracoviště 2 2 4 Nežádoucí riziko 

11.4 Duševní zátěž, stres  3 2 6 Nežádoucí riziko 

 

Opatření:  

1. Dodržovat zásady bezpečné manipulace s materiálem. 

2. Při manipulaci s materiálem pomocí manipulátoru kontrolovat řádné uchopení 

materiálu, kontrolovat neporušenost (roztřepení) lana manipulátoru. 

3. Manipulovat s materiálem pouze pomocí manipulátorů, jeřábů atd. 

4. Dbát zvýšené opatrnosti, dodržovat systémy bezpečné práce. 

 

Příčiny rizika: Ušpinění zaměstnance. 

 

12 Riziko znečištění A-velmi silné/B-silné/C-mírné A  
 

Provedená opatření: 

1. Používat přidělené OOPP-mycí a čisticí prostředky 

2. Využívat podnikové prádelny k praní OOPP. 
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Příčiny rizika: Vlivem vznícení pilin. 

 

13.2 Požárem 3 2 6 Nežádoucí riziko 
 

Provedená opatření: 

1. Dodržovat zásady požární ochrany a prevence. 

2. V případě požáru postupovat dle požárního řádu a požárních poplachových 

směrnic vyvěšených na pracovišti. 
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Příloha č. 7 Srovnávačka 

 

Legislativa: 

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

Nařízení vlády 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

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

požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v platném znění. 

ČSN 49 6100 (496100) Dřevozpracující zařízení. Požadavky bezpečnosti na konstrukci strojů 

a zařízení. 

ČSN-EN-ISO-14121 (833010) Bezpečnost strojních zařízení - Posouzení rizika – Zásady 

 

POUŽÍVANÉ STROJE A ZAŘÍZENÍ: 

Název stroje: Srovnávačka 

Typ: Nezjištěno 

Evidenční číslo: S124 

Výrobní číslo: PR987752 

Pracoviště: Stolárna 

Dokumentace: Není k dispozici 

 

 IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ, ODHAD A ZHODNOCENÍ RIZIKA 
číslo Identifikovaná nebezpečí  1 

odborný 
odhad 

závažnosti 
škody 

2 
odborný 
odhad 

pravděpodo
bnosti 
škody 

3 
bodové 

ohodnocení 

odhadu 

rizika 

4 

zhodnocení rizika 

1 Riziko úrazu - mechanické 

1.1 
Přitlačení, přimáčknutí 
(části nebo celého těla)  1 2 2 Přijatelná úroveň 

1.2 Ustřižení, utržení části těla 3 2 6 Nežádoucí riziko 

1.3 Pořezání nebo oddělení části těla 2 1 2 Přijatelná úroveň 

1.4 
Navinutí vlasů, rukávu, blůzy, 
nohavic 3 3 9 Významné riziko 

1.5 
Vtažení, zachycení ruky, nohy  
nebo celého těla 2 1 2 Přijatelná úroveň 

1.6 Naražení 2 1 2 Přijatelná úroveň 

1.7 
Bodnutí, píchnutí, poškození oka,  
jiné části těla 3 3 9 Významné riziko 

1.8 
Vystříknutí nebo zasažení částmi  
roztrženého předmětu 3 3 9 Významné riziko 

1.9 
Roztržení nástroje a zranění  
střepinami 3 3 9 Významné riziko 

1.10 
Pád břemene, výrobku, materiálu  
na pracovníka 1 2 2 Přijatelná úroveň 

1.11 
Převrácení stroje, výrobku,  
materiálu na pracovníka 1 1 1 Přijatelná úroveň 

1.12 Pád na rovině, sklouznutí, klopýtnutí 2 3 6 Nežádoucí riziko 

1.13 
Pád z výšky, při výstupu, 
při sestupu 1 1 1 Přijatelná úroveň 
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2 Riziko úrazu elektrickým proudem 

2.1 
Dotykem neživých částí pod napětím, 
zkrat 2 2 4 Nežádoucí riziko 

2.2 
Možnost přiblížení k částem  
pod vnějším el. výbojem 1  1   1 Přijatelná úroveň 

3 Riziko úrazu při poruše dodávky el. energie 

3.1 
Riziko úrazu při poruše dodávky 
el. energie 3 2 6 Nežádoucí riziko 

4 Riziko úrazu při selhání zařízení 

4.1 
Riziko úrazem při poruše řídícího  
systému 3 2 6 Nežádoucí riziko 

4.2 
Riziko úrazem při mechanické  
poruše 2 2 4 Nežádoucí riziko 

4.3 
Riziko úrazem chybou při obsluze 
 2 2 4 Nežádoucí riziko 

4.4 
Riziko úrazem při výpadku  
el. proudu 3 2 6 Nežádoucí riziko 

5 Riziko úrazu při selhání ochranného zařízení 

5.1 
Riziko úrazu při selhání akustické  

signalizace nebezpečí 3 2 6 Nežádoucí riziko 

5.2 
Riziko úrazu při selhání  
ochranného zařízení 3 2  6 Nežádoucí riziko 

6 Riziko poškození zdraví teplem (žárem) nebo chladem  

6.1 

Riziko popálení, opaření vysokou 

teplotou nebo riziko omrzlin nízkou 
teplotou 2 3 6 Nežádoucí riziko 

6.2 
Rizika přehřátím nebo  
podchlazením 1 1 1 Přijatelná úroveň 

6.3 
Riziko ztráty tekutin (dehydratace)  

pocením 2 3 4 Nežádoucí riziko 

7 Riziko poškození zdraví hlukem 

7.1 Hlukem      3 kat. Významné riziko 

8 Riziko poškození zdraví vibracemi 

8.1 Na ruce působící  2 1 2 Přijatelná úroveň 

9 Riziko poškození zdraví materiálem/látkami 

9.1 Prach/dráždivý prach 2 4 8 Nežádoucí riziko 

11 Riziko ergonomické 

11.1 Práce v nepřirozené poloze 2 1 2 Přijatelná úroveň 

11.2 Nadměrně namáhavá práce 2 2 4 Nežádoucí riziko 

11.3 
Špatně přehlédnutelné  
pracoviště 2 2 4 Nežádoucí riziko 

11.4 Duševní zátěž, stres 3 2 6 Nežádoucí riziko 

12 Riziko znečištění A-velmi silné/B-silné/C-mírné A  

13 Riziko ohrožení havárií (explozí/požárem/únikem/jiné): 

13.2 Požárem 3 2 6 Nežádoucí riziko 

 

Poznámka: Nevyskytující-se faktory (rizika) byly s tabulky odstraněny. 
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Zjištěné závady, opatření a řešení. 

 

Příčiny rizika: Namotání vlasů, rukávu, blůzy na vrták nebo vřeteno stroje. Vystřelené 

úlomky poškozeného kotouče nebo obráběného materiálu. 

 

1.4 
Navinutí vlasů, rukávu, blůzy, 

nohavic 3 3 9 Významné riziko 

1.7 
Bodnutí, píchnutí, poškození oka,  
jiné části těla 3 3 9 Významné riziko 

1.8 
Vystříknutí nebo zasažení částmi  
roztrženého předmětu 3 3 9 Významné riziko 

 

 

Opatření: 

1. Nezasahovat do zařízení nebo stroje za chodu. 

2. Neodstraňovat bezpečnostní kryty, nevyřazovat bezpečnostní prvky stroje. 

3. Dodržovat bezpečnou vzdálenost od nezakrytých pohyblivých částí strojů. 

4. Při pohybu po provoze používat vyznačené přístupové cesty. 

5. Nezdržovat se v pracovních prostorech strojů jiných zaměstnanců. 

6. Provádění pravidelných školení k BOZP z bezpečnostních předpisů. 

7. Používat přidělené OOPP: 

 ochranný oděv, pracovní obuv - proti působení mechanických vlivů, 

 rukavice – slouží k ochraně rukou proti mechanickým vlivům, používat  při 

manipulaci s materiálem, při údržbě a čištění,  

Nikdy nepoužívat při vrtání nebo řezání! 

 ochrannou přilbu – slouží k ochraně hlavy proti působení  mechanických 

vlivů.  

 ochranné brýle – slouží k ochraně očí proti polétavému prachu při čištění a 

provozu zařízení. 

8. Plně se soustředit na prováděné činnosti. 

9. Provádění pravidelných LPP. 

10. Při pohybu kolem strojního zařízení - řádné ustrojení zaměstnance tzn. upnutý 

pracovní oděv, ochranné rukavice, ochranné brýle. 

11. Obsluha nesmí nosit vázanku, šálu, prstýnky a mít volně vlající části oděvu. 

12. Neprovádět jakékoliv úpravy pilového kotouče (navrtávání atd.). 

13. Při řezání dlouhých desek zajistit, aby při posuvu nedocházelo k namáhání 

pilového kotouče na ohyb. 

14. Odstraňovat piliny, zbytky dřeva nebo pryskyřicový odpad jen tehdy, pokud není 

stroj v chodu. 

15. S ohledem na nebezpečí zpětného vrhu musí obsluha všech forem kotoučových pil 

používat krátké vyztužené zástěry pro ochranu zpětného vrhu. 
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Příčina rizika: Hluk na pracovišti, Pracoviště stolárna bylo v rámci Kategorizace prací 

zařazeno do kategorie rizika hluku „3“. 

 

7.1 Hlukem      3 kat. Významné riziko 

 

 

Opatření:  

1. Byla nařízena perioda opakovaného měření 1×za 3 roky. 

2. Byly nařízeny periody provádění LPP 1×za 2 roky (pracovníci mladší 21 let 

1×ročně). 

3. Používat přidělené OOPP – chrániče sluchu. 

4. Dodržování klidových přestávek. 

 
 

 

Příčina rizika: Pád broušeného materiálu. 

1.10 
Pád břemene, výrobku, materiálu  
na pracovníka 2 2 4 Nežádoucí riziko 

 

Opatření:  

Při obrábění většího materiálu než je pracovní stůl je třeba použít opěrné stojánky. 

 

Příčina rizika: Pád na rovině, sklouznutí, klopýtnutí 

 

1.12 Pád na rovině, sklouznutí, klopýtnutí  2 3 6 Nežádoucí riziko 

 

 

 

Opatření: 

1. Chodit jen po vyznačených trasách. 

2. Udržovat cesty venkovní i vnitřní suché a neklouzavé. 

3. Materiál, výrobek skladovat jen na určených místech. 

4. Nepřelézat uskladněný materiál nebo výrobek, bezpečně jej obejít. 

5. Při výstupu nebo sestupu ze schodů neběhat, přidržovat se zábradlí. 
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Příčina rizika: Úraz elektrickým proudem, samovolné spuštění, pořezání při špatné obsluze. 

 

2.1 
Dotykem neživých částí napětím, 
zkrat 2 2 4 Nežádoucí riziko 

3.1 
Riziko úrazu při poruše dodávky 
el.energie 3 2 6 Nežádoucí riziko 

4.1 
Riziko úrazem při poruše řídícího  

systému 3 2 6 Nežádoucí riziko 

4.2 
Riziko úrazem při mechanické  
poruše 3 2 4 Nežádoucí riziko 

4.3 
Riziko úrazem chybou při obsluze 
 2 2 4 Nežádoucí riziko 

4.4 
Riziko úrazem při výpadku  
el.proudu 3 2 6 Nežádoucí riziko 

 

 

 

Provedená opatření: 

1. Neprovádět jakékoliv opravy. 

2. Nevstupovat do nebezpečného prostoru stroje. 

3. Okamžitě informovat svého nadřízeného. 

4. Vyčkat příchodu opraváře. 

5. Držet se v bezpečné vzdálenosti od zařízení. 

6. V případě nebezpečí (neznámý hluk, vibrace, zadýmení z rozvodných skříní apod.) 

vypnout zařízení na hlavním vypínači a uvědomit nadřízeného. 

7. Rozvodná skříň je vybavena jističem, který v případě výpadku el. energie vypne 

přívod el. energie k zařízení. Vedoucí pracovník, který je vybaven klíčem pro 

vstup do rozvodny a zde obnoví přísun el. energie. Ostatní pracovníky o svém 

záměru uvědomí ostatní pracocníky. 

8. Kovové neživé části, mohou být při poruše izolace pod napětím, elektro-údržba 

kontroluje a vede pravidelný dohled nad těmito riziky. Personál při vstupním 

školení proškolený dle vyhl. 50/1978 Sb. odborná způsobilost v elektrotechnice 

§3. 

 

 

Příčiny rizika: Technická porucha zařízení 

5.1 
Riziko úrazu při selhání akustické  

signalizace nebezpečí 3 2 6 Nežádoucí riziko 

5.2 
Riziko úrazu při selhání  
ochranného zařízení 3 2  6 Nežádoucí riziko 

 

Opatření: 

1. Na začátku směny nebo před zahájením provozu provést kontrolu ochranných 

opatření a výstražné signalizace. V případě poruchy uvědomit nadřízeného a vyčkat 

opravy zařízení. 

2. Provádět pravidelné kontroly a revize zařízení odbornými pracovníky 
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Příčiny rizika: Riziko ztráty tekutin (dehydratace) pocením 

6.3 
Riziko ztráty tekutin (dehydratace)  
pocením  2 3 6 Nežádoucí riziko 

 

Opatření:  

1. Při chodu stroje musí pracovník počítat s narůstající teplotou. 

2. V letních měsících zvýšený příjem tekutin. 

3. Střešní světlíky opatřit stíněním. 

 

 

Příčiny rizika: Piliny a prach  

9.1 Prach/dráždivý prach 2 4 8 Nežádoucí riziko 

 

Opatření:  

1. Prach a piliny jsou odsávaný do zásobníku pilin. 

2. Zajištění pravidelných kontrol odsávacího zařízení a pravidelné výměny filtračních 

vložek. 

3. Provádět v pravidelných lhůtách měření prašnosti s cílem monitorování přípustné 

expozice prachem. 

4. Pracoviště je po konci směny odklizeno a zameteno. 

5. Kontrolu úklidu provádí vedoucí směny. 

 

Příčiny rizika: Hluk, zvedání břemen a trojsměnný provoz. 

11.2 Nadměrně namáhavá práce  2 2 4 Nežádoucí riziko 

11.3 
Špatně přehlédnutelné  
pracoviště 2 2 4 Nežádoucí riziko 

11.4 Duševní zátěž, stres  3 2 6 Nežádoucí riziko 

 

Opatření:  

1. Dodržovat zásady bezpečné manipulace s materiálem. 

2. Při manipulaci s materiálem pomocí manipulátoru kontrolovat řádné uchopení 

materiálu, kontrolovat neporušenost (roztřepení) lana manipulátoru. 

3. Manipulovat s materiálem pouze pomocí manipulátorů, jeřábů atd. 

4. Dbát zvýšené opatrnosti, dodržovat systémy bezpečné práce. 

 

Příčiny rizika: Ušpinění zaměstnance. 

 

12 Riziko znečištění A-velmi silné/B-silné/C-mírné A  
 

Provedená opatření: 

1. Používat přidělené OOPP-mycí a čisticí prostředky 

2. Využívat podnikové prádelny k praní OOPP. 
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Příčiny rizika: Vlivem vznícení pilin. 

 

13.2 Požárem 3 2 6 Nežádoucí riziko 
 

Provedená opatření: 

1. Dodržovat zásady požární ochrany a prevence. 

2. V případě požáru postupovat dle požárního řádu a požárních poplachových 

směrnic vyvěšených na pracovišti. 

 

 

  



49 

 

Příloha č. 8 Stolová kotoučová pila 

 

Legislativa: 

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

Nařízení vlády 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

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

požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v platném znění. 

ČSN 49 6100 (496100) Dřevozpracující zařízení. Požadavky bezpečnosti na konstrukci strojů 

a zařízení. 

ČSN-EN-ISO-14121 (833010) Bezpečnost strojních zařízení - Posouzení rizika - Zásady 

ČSN 49 6105 (496105) Dřevozpracující zařízení. Bezpečnostní požadavky pro kotoučové a 

válcové pily. 

 

POUŽÍVANÉ STROJE A ZAŘÍZENÍ: 

Název stroje: Stolová kotoučová pila 

Typ: Nezjištěno 

Evidenční číslo: S543 

Výrobní číslo: 8965435 

Pracoviště: Stolárna 

Dokumentace: Není k dispozici 

 

IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ, ODHAD A ZHODNOCENÍ RIZIKA 
číslo Identifikovaná nebezpečí  1 

odborný 
odhad 

závažnosti 
škody 

2 
odborný 
odhad 

pravděpodo
bnosti 
škody 

3 
bodové 

ohodnocení 

odhadu 

rizika 

4 

zhodnocení rizika 

1 Riziko úrazu - mechanické 

1.1 
Přitlačení, přimáčknutí 
(části nebo celého těla)  1 2 2 Přijatelná úroveň 

1.2 Ustřižení, utržení části těla 2 1 2 Přijatelná úroveň 

1.3 Pořezání nebo oddělení části těla 3 3 9 Významné riziko 

1.4 
Navinutí vlasů, rukávu, blůzy, 

nohavic 3 3 9 Významné riziko 

1.5 
Vtažení, zachycení ruky, nohy  
nebo celého těla 3 2 6 Nežádoucí riziko 

1.6 
Naražení 
 2 1 2 Přijatelná úroveň 

1.7 
Bodnutí, píchnutí, poškození oka,  
jiné části těla 3 3 9 Významné riziko 

1.8 
Vystříknutí nebo zasažení částmi  
roztrženého předmětu 3 3 9 Významné riziko 

1.9 
Roztržení nástroje a zranění  
střepinami 3 3 9 Významné riziko 

1.10 
Pád břemene, výrobku, materiálu  
na pracovníka 2 2 4 Nežádoucí riziko 

1.11 Převrácení stroje, výrobku,  1 1 1 Přijatelná úroveň 
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materiálu na pracovníka 

1.12 Pád na rovině, sklouznutí, klopýtnutí  2 3 6 Nežádoucí riziko 

1.13 
Pád z výšky, při výstupu, 
při sestupu  1 1 1 Přijatelná úroveň 

2 Riziko úrazu elektrickým proudem 

2.1 
Dotykem neživých částí pod napětím, 
zkrat 2 2 4 Nežádoucí riziko 

2.2 
Možnost přiblížení k částem  
pod vnějším el.výboje  1  1 1  Přijatelná úroveň 

3 Riziko úrazu při poruše dodávky el. energie 

3.1 
Riziko úrazu při poruše dodávky 

el.energie 3 2 6 Nežádoucí riziko 

4 Riziko úrazu při selhání zařízení 

4.1 
Riziko úrazem při poruše řídicího  
systému 3 2 6 Nežádoucí riziko 

4.2 
Riziko úrazem při mechanické  

poruše 3 2 6 Nežádoucí riziko 

4.3 
Riziko úrazem chybou při obsluze 
 2 2 4 Nežádoucí riziko 

4.4 
Riziko úrazem při výpadku  
el. proudu 3 2 6 Nežádoucí riziko 

5 Riziko úrazu při selhání ochranného zařízení 

5.1 
Riziko úrazu při selhání akustické  
signalizace nebezpečí 3 2 6 Nežádoucí riziko 

5.2 
Riziko úrazu při selhání  
ochranného zařízení 3 2  6 Nežádoucí riziko 

6 Riziko poškození zdraví teplem (žárem) nebo chladem  

6.1 

Riziko popálení, opaření vysokou 
teplotou nebo riziko omrzlin nízkou 
teplotou  2 2 4 Nežádoucí riziko 

6.2 
Rizika přehřátím nebo  
podchlazením  1 1 1 Přijatelná úroveň 

6.3 
Riziko ztráty tekutin (dehydratace)  
pocením  2 3 6 Nežádoucí riziko 

7 Riziko poškození zdraví hlukem 

7.1 Hlukem      3 kat. Významné riziko 

8 Riziko poškození zdraví vibracemi 

8.1 Na ruce působící  2 2 4 Nežádoucí riziko 

9 Riziko poškození zdraví materiálem/látkami 

9.1 Prach/dráždivý prach 2 3 6 Nežádoucí riziko 

11 Riziko ergonomické 

11.1 Práce v nepřirozené poloze  2 1 2 Přijatelná úroveň 

11.2 Nadměrně namáhavá práce 3 2 4 Nežádoucí riziko 

11.3 
Špatně přehlédnutelné  
pracoviště 2 2 4 Nežádoucí riziko 

11.4 Duševní zátěž, stres 3 2 6 Nežádoucí riziko 

12 Riziko znečištění A-velmi silné/B-silné/C-mírné A  

13 Riziko ohrožení havárií (explozí/požárem/únikem/jiné): 

13.2 Požárem 3 2 6 Nežádoucí riziko 

 

 

Poznámka: Nevyskytující-se faktory (rizika) byly s tabulky odstraněny. 
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Příčiny rizika: Namotání vlasů, rukávu, blůzy na vrták nebo vřeteno stroje. Vystřelené 

úlomky poškozeného kotouče nebo obráběného materiálu. 

 

1.3 Pořezání nebo oddělení části těla 3 3 9 Významné riziko 

1.4 
Navinutí vlasů, rukávu, blůzy, 
nohavic 3 3 9 Významné riziko 

1.7 
Bodnutí, píchnutí, poškození oka,  
jiné části těla 3 3 9 Významné riziko 

1.8 
Vystříknutí nebo zasažení částmi  
roztrženého předmětu 3 3 9 Významné riziko 

1.9 
Roztržení nástroje a zranění  

střepinami 3 3 9 Významné riziko 

 

 

Opatření: 

1. Nezasahovat do zařízení nebo stroje za chodu. 

2. Neodstraňovat bezpečnostní kryty, nevyřazovat bezpečnostní prvky stroje. 

3. Dodržovat bezpečnou vzdálenost od nezakrytých pohyblivých částí strojů. 

4. Při pohybu po provoze používat vyznačené přístupové cesty. 

5. Nezdržovat se v pracovních prostorech strojů jiných zaměstnanců. 

6. Provádění pravidelných školení k BOZP z bezpečnostních předpisů. 

7. Používat přidělené OOPP: 

 ochranný oděv, pracovní obuv - proti působení mechanických vlivů, 

 rukavice – slouží k ochraně rukou proti mechanickým vlivům, používat  při 

manipulaci s materiálem, při údržbě a čištění,  

Nikdy nepoužívat při vrtání nebo řezání! 

 ochrannou přilbu – slouží k ochraně hlavy proti působení  mechanických 

vlivů.  

 ochranné brýle – slouží k ochraně očí proti polétavému prachu při čištění a 

provozu zařízení. 

8. Plně se soustředit na prováděné činnosti. 

9. Provádění pravidelných LPP. 

10. Při pohybu kolem strojního zařízení - řádné ustrojení zaměstnance tzn. upnutý 

pracovní oděv, ochranné rukavice, ochranné brýle. 

11. Obsluha nesmí nosit vázanku, šálu, prstýnky a mít volně vlající části oděvu. 

12. Neprovádět jakékoliv úpravy pilového kotouče (navrtávání atd.). 

13. Při řezání dlouhých desek zajistit, aby při posuvu nedocházelo k namáhání 

pilového kotouče na ohyb. 

14. Odstraňovat piliny, zbytky dřeva nebo pryskyřicový odpad jen tehdy, pokud není 

stroj v chodu. 

15. S ohledem na nebezpečí zpětného vrhu musí obsluha všech forem kotoučových pil 

používat krátké vyztužené zástěry pro ochranu zpětného vrhu. 

16. Po vypnutí stroje nebrzdit doběh pohybujících se části rukou nebo působením 

jiného předmětu na část stroje. 
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Příčina rizika: Hluk na pracovišti, Pracoviště stolárna bylo v rámci Kategorizace prací 

zařazeno do kategorie rizika hluku „3“. 

 

 

7.1 Hlukem      3 kat. Významné riziko 

 

 

Opatření:  

1. Byla nařízena perioda opakovaného měření 1×za 3 roky. 

2. Byly nařízeny periody provádění LPP 1×za 2 roky (pracovníci mladší 21 let 

1×ročně). 

3. Používat přidělené OOPP – chrániče sluchu. 

4. Dodržování klidových přestávek. 

 

 

Příčina rizika: Pád řezaného materiálu. 

1.10 
Pád břemene, výrobku, materiálu  

na pracovníka 2 2 4 Nežádoucí riziko 

 

Opatření:  

Při obrábění většího materiálu než je pracovní stůl je třeba použít opěrné stojánky.  

 

Příčina rizika: Pád na rovině, sklouznutí, klopýtnutí 

 

1.12 Pád na rovině, sklouznutí, klopýtnutí  2 3 6 Nežádoucí riziko 

 

 

 

Opatření: 

1. Chodit jen po vyznačených trasách. 

2. Udržovat cesty venkovní i vnitřní suché a neklouzavé. 

3. Materiál, výrobek skladovat jen na určených místech. 

4. Nepřelézat uskladněný materiál nebo výrobek, bezpečně jej obejít. 

5. Při výstupu nebo sestupu ze schodů neběhat, přidržovat se zábradlí. 
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Příčina rizika: Úraz elektrickým proudem, samovolné spuštění, pořezání při špatné obsluze. 

 

2.1 
Dotykem neživých částí napětím, 
zkrat 2 2 4 Nežádoucí riziko 

3.1 
Riziko úrazu při poruše dodávky 
el.energie 3 2 6 Nežádoucí riziko 

4.1 
Riziko úrazem při poruše řídícího  

systému 3 2 6 Nežádoucí riziko 

4.2 
Riziko úrazem při mechanické  
poruše 3 2 4 Nežádoucí riziko 

4.3 
Riziko úrazem chybou při obsluze 
 2 2 4 Nežádoucí riziko 

4.4 
Riziko úrazem při výpadku  
el.proudu 3 2 6 Nežádoucí riziko 

 

 

 

Provedená opatření: 

1. Neprovádět jakékoliv opravy. 

2. Nevstupovat do nebezpečného prostoru stroje. 

3. Okamžitě informovat svého nadřízeného. 

4. Vyčkat příchodu opraváře. 

5. Držet se v bezpečné vzdálenosti od zařízení. 

6. V případě nebezpečí (neznámý hluk, vibrace, zadýmení z rozvodných skříní apod.) 

vypnout zařízení na hlavním vypínači a uvědomit nadřízeného. 

7. Rozvodná skříň je vybavena jističem, který v případě výpadku el. energie vypne 

přívod el. energie k zařízení. Vedoucí pracovník, který je vybaven klíčem pro 

vstup do rozvodny a zde obnoví přísun el. energie. Ostatní pracovníky o svém 

záměru uvědomí ostatní pracocníky. 

8. Kovové neživé části, mohou být při poruše izolace pod napětím, elektro-údržba 

kontroluje a vede pravidelný dohled nad těmito riziky. Personál při vstupním 

školení proškolený dle vyhl. 50/1978 Sb. odborná způsobilost v elektrotechnice 

§3. 

 

 

Příčiny rizika: Technická porucha zařízení 

5.1 
Riziko úrazu při selhání akustické  

signalizace nebezpečí 3 2 6 Nežádoucí riziko 

5.2 
Riziko úrazu při selhání  
ochranného zařízení 3 2  6 Nežádoucí riziko 

 

Opatření: 

1. Na začátku směny nebo před zahájením provozu provést kontrolu ochranných 

opatření a výstražné signalizace. V případě poruchy uvědomit nadřízeného a vyčkat 

opravy zařízení. 

2. Provádět pravidelné kontroly a revize zařízení odbornými pracovníky 
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Příčiny rizika: Riziko ztráty tekutin (dehydratace) pocením 

6.3 
Riziko ztráty tekutin (dehydratace)  
pocením  2 3 6 Nežádoucí riziko 

 

Opatření:  

1. Při chodu stroje musí pracovník počítat s narůstající teplotou. 

2. V letních měsících zvýšený příjem tekutin. 

3. Střešní světlíky opatřit stíněním. 

 

 

Příčiny rizika: Piliny a prach  

9.1 Prach/dráždivý prach 2 4 8 Nežádoucí riziko 

 

Opatření:  

1. Prach a piliny jsou odsávaný do zásobníku pilin. 

2. Zajištění pravidelných kontrol odsávacího zařízení a pravidelné výměny filtračních 

vložek. 

3. Provádět v pravidelných lhůtách měření prašnosti s cílem monitorování přípustné 

expozice prachem. 

4. Pracoviště je po konci směny odklizeno a zameteno. 

5. Kontrolu úklidu provádí vedoucí směny. 

 

Příčiny rizika: Hluk, zvedání břemen a trojsměnný provoz. 

11.2 Nadměrně namáhavá práce  2 2 4 Nežádoucí riziko 

11.3 
Špatně přehlédnutelné  
pracoviště 2 2 4 Nežádoucí riziko 

11.4 Duševní zátěž, stres  3 2 6 Nežádoucí riziko 

 

Opatření:  

1. Dodržovat zásady bezpečné manipulace s materiálem. 

2. Při manipulaci s materiálem pomocí manipulátoru kontrolovat řádné uchopení 

materiálu, kontrolovat neporušenost (roztřepení) lana manipulátoru. 

3. Manipulovat s materiálem pouze pomocí manipulátorů, jeřábů atd. 

4. Dbát zvýšené opatrnosti, dodržovat systémy bezpečné práce. 

 

Příčiny rizika: Ušpinění zaměstnance. 

 

12 Riziko znečištění A-velmi silné/B-silné/C-mírné A  
 

Provedená opatření: 

1. Používat přidělené OOPP-mycí a čisticí prostředky 

2. Využívat podnikové prádelny k praní OOPP. 
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Příčiny rizika: Vlivem vznícení pilin. 

 

13.2 Požárem 3 2 6 Nežádoucí riziko 
 

Provedená opatření: 

1. Dodržovat zásady požární ochrany a prevence. 

2. V případě požáru postupovat dle požárního řádu a požárních poplachových 

směrnic vyvěšených na pracovišti. 
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Příloha č.9 Frézka svislá spodní 
 

Legislativa: 

 

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

Nařízení vlády 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

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

požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v platném znění. 

ČSN 49 6100 Dřevozpracující zařízení. Požadavky bezpečnosti na konstrukci strojů a 

zařízení. 

ČSN-EN-ISO-14121 (833010) Bezpečnost strojních zařízení - Posouzení rizika - Zásady 
 

 

POUŽÍVANÉ STROJE A ZAŘÍZENÍ: 

Název stroje: Svislá spodní frézka 

Typ: Nezjištěno 

Evidenční číslo: S6533i 

Výrobní číslo: 9087000 

Pracoviště: Stolárna 

Dokumentace: Není k dispozici 

 

 

II. IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ, ODHAD A ZHODNOCENÍ RIZIKA 
číslo Identifikovaná nebezpečí  1 

odborný 
odhad 

závažnosti 
škody 

2 
odborný 
odhad 

pravděpodo
bnosti 
škody 

3 
bodové 

ohodnocení 

odhadu 

rizika 

4 

zhodnocení rizika 

1 Riziko úrazu - mechanické 

1.1 
Přitlačení, přimáčknutí 
(části nebo celého těla)  1 2 2 Přijatelná úroveň 

1.2 Ustřižení, utržení části těla 2 1 2 Přijatelná úroveň 

1.3 Pořezání nebo oddělení části těla 2 1 2 Přijatelná úroveň 

1.4 
Navinutí vlasů, rukávu, blůzy, 
nohavic 3 3 9 Významné riziko 

1.5 
Vtažení, zachycení ruky, nohy  
nebo celého těla 2 1 2 Přijatelná úroveň 

1.6 Naražení 2 1 2 Přijatelná úroveň 

1.7 
Bodnutí, píchnutí, poškození oka,  
jiné části těla 3 3 9 Významné riziko 

1.8 
Vystříknutí nebo zasažení částmi  
roztrženého předmětu 3 3 9 Významné riziko 

1.9 
Roztržení nástroje a zranění  
střepinami 3 3 9 Významné riziko 

1.10 
Pád břemene, výrobku, materiálu  
na pracovníka 1 2 2 Přijatelná úroveň 

1.11 
Převrácení stroje, výrobku,  
materiálu na pracovníka 1 1 1 Přijatelná úroveň 

1.12 Pád na rovině, sklouznutí, klopýtnutí 2 3 6 Nežádoucí riziko 

1.13 
Pád z výšky, při výstupu, 
při sestupu  1 1 1 Přijatelná úroveň 
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2 Riziko úrazu elektrickým proudem 

2.1 
Dotykem neživých částí pod napětím,   
zkrat 2 2 4 Nežádoucí riziko 

2.2 
Možnost přiblížení k částem  
pod vnějším el.výbojem  1   1 1  Přijatelná úroveň 

3 Riziko úrazu při poruše dodávky el. energie 

3.1 
Riziko úrazu při poruše dodávky 
el. energie 3 2 6 Nežádoucí riziko 

4 Riziko úrazu při selhání zařízení 

4.1 
Riziko úrazem při poruše řídicího  
systému 3 2 6 Nežádoucí riziko 

4.2 
Riziko úrazem při mechanické  
poruše 2 2 4 Nežádoucí riziko 

4.3 
Riziko úrazem chybou při obsluze 
 2 2 4 Nežádoucí riziko 

4.4 
Riziko úrazem při výpadku  
el. proudu 3 2 6 Nežádoucí riziko 

5 Riziko úrazu při selhání ochranného zařízení 

5.1 
Riziko úrazu při selhání akustické  

signalizace nebezpečí 3 2 6 Nežádoucí riziko 

5.2 
Riziko úrazu při selhání  
ochranného zařízení 3 2  6 Nežádoucí riziko 

6 Riziko poškození zdraví teplem (žárem) nebo chladem  

6.1 

Riziko popálení, opaření vysokou 

teplotou nebo riziko omrzlin nízkou 
teplotou  2 3 6 Nežádoucí riziko 

6.2 
Rizika přehřátím nebo  
podchlazením 1 1 1 Přijatelná úroveň 

6.3 
Riziko ztráty tekutin (dehydratace)  

pocením 2 3 4 Nežádoucí riziko 

7 Riziko poškození zdraví hlukem 

7.1 Hlukem      3 kat. Významné riziko 

8 Riziko poškození zdraví vibracemi 

8.1 Na ruce působící  2 2 4 Nežádoucí riziko 

9 Riziko poškození zdraví materiálem/látkami 

9.1 
Prach/dráždivý prach, působící 
trvale v roce/nárazově 2 4 8 Nežádoucí riziko 

11 Riziko ergonomické 

11.1 Práce v nepřirozené poloze 2 1 2 Přijatelná úroveň 

11.2 Nadměrně namáhavá práce  2 2 4 Nežádoucí riziko 

11.3 
Špatně přehlédnutelné  
pracoviště 2 2 4 Nežádoucí riziko 

11.4 Duševní zátěž, stres  3 2 6 Nežádoucí riziko 

12 Riziko znečištění A-velmi silné/B-silné/C-mírné A  

13 Riziko ohrožení havárií (explozí/požárem/únikem/jiné): 

13.2 Požárem 3 2 6 Nežádoucí riziko 

 

 

 

 

Poznámka: Nevyskytující-se faktory (rizika) byly s tabulky odstraněny. 
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Příčiny rizika: Namotání vlasů, rukávu, blůzy na vrták nebo vřeteno stroje. Vystřelené 

úlomky poškozeného kotouče nebo obráběného materiálu. 

 

1.3 Pořezání nebo oddělení části těla 3 3 9 Významné riziko 

1.4 
Navinutí vlasů, rukávu, blůzy, 
nohavic 3 3 9 Významné riziko 

1.7 
Bodnutí, píchnutí, poškození oka,  
jiné části těla 3 3 9 Významné riziko 

1.8 
Vystříknutí nebo zasažení částmi  
roztrženého předmětu 3 3 9 Významné riziko 

1.9 
Roztržení nástroje a zranění  

střepinami 3 3 9 Významné riziko 

 

 

Opatření: 

1. Nezasahovat do zařízení nebo stroje za chodu. 

2. Neodstraňovat bezpečnostní kryty, nevyřazovat bezpečnostní prvky stroje. 

3. Dodržovat bezpečnou vzdálenost od nezakrytých pohyblivých částí strojů. 

4. Při pohybu po provoze používat vyznačené přístupové cesty. 

5. Nezdržovat se v pracovních prostorech strojů jiných zaměstnanců. 

6. Provádění pravidelných školení k BOZP z bezpečnostních předpisů. 

7. Používat přidělené OOPP: 

 ochranný oděv, pracovní obuv - proti působení mechanických vlivů, 

 rukavice – slouží k ochraně rukou proti mechanickým vlivům, používat  při 

manipulaci s materiálem, při údržbě a čištění,  

Nikdy nepoužívat při vrtání nebo řezání! 

 ochrannou přilbu – slouží k ochraně hlavy proti působení  mechanických 

vlivů.  

 ochranné brýle – slouží k ochraně očí proti polétavému prachu při čištění a 

provozu zařízení. 

8. Plně se soustředit na prováděné činnosti. 

9. Provádění pravidelných LPP. 

10. Při pohybu kolem strojního zařízení - řádné ustrojení zaměstnance tzn. upnutý 

pracovní oděv, ochranné rukavice, ochranné brýle. 

11. Obsluha nesmí nosit vázanku, šálu, prstýnky a mít volně vlající části oděvu. 

12. Neprovádět jakékoliv úpravy pilového kotouče (navrtávání atd.). 

13. Při řezání dlouhých desek zajistit, aby při posuvu nedocházelo k namáhání pilového 

kotouče na ohyb. 

14. Odstraňovat piliny, zbytky dřeva nebo pryskyřicový odpad jen tehdy, pokud není stroj 

v chodu. 

15. S ohledem na nebezpečí zpětného vrhu musí obsluha všech forem frézek používat 

krátké vyztužené zástěry pro ochranu zpětného vrhu. 
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Příčina rizika: Hluk na pracovišti, Pracoviště stolárna bylo v rámci Kategorizace prací 

zařazeno do kategorie rizika hluku „3“.  

 

7.1 Hlukem      3 kat. Významné riziko 

 

 

Opatření:  

1. Byla nařízena perioda opakovaného měření 1×za 3 roky. 

2. Byly nařízeny periody provádění LPP 1×za 2 roky (pracovníci mladší 21 let 

1×ročně). 

3. Používat přidělené OOPP – chrániče sluchu. 

4. Dodržování klidových přestávek. 

 
 

Příčina rizika: Pád řezaného materiálu. 

1.10 
Pád břemene, výrobku, materiálu  
na pracovníka 2 2 4 Nežádoucí riziko 

 

Opatření:  

Při obrábění většího materiálu než je pracovní stůl je třeba použít opěrné stojánky. 

 

Příčina rizika: Pád na rovině, sklouznutí, klopýtnutí 

 

1.12 Pád na rovině, sklouznutí, klopýtnutí  2 3 6 Nežádoucí riziko 

 

 

 

Opatření: 

1. Chodit jen po vyznačených trasách. 

2. Udržovat cesty venkovní i vnitřní suché a neklouzavé. 

3. Materiál, výrobek skladovat jen na určených místech. 

4. Nepřelézat uskladněný materiál nebo výrobek, bezpečně jej obejít. 

5. Při výstupu nebo sestupu ze schodů neběhat, přidržovat se zábradlí. 
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Příčina rizika: Úraz elektrickým proudem, samovolné spuštění, pořezání při špatné obsluze. 

 

2.1 
Dotykem neživých částí napětím, 
zkrat 2 2 4 Nežádoucí riziko 

3.1 
Riziko úrazu při poruše dodávky 
el.energie 3 2 6 Nežádoucí riziko 

4.1 
Riziko úrazem při poruše řídícího  

systému 3 2 6 Nežádoucí riziko 

4.2 
Riziko úrazem při mechanické  
poruše 3 2 4 Nežádoucí riziko 

4.3 
Riziko úrazem chybou při obsluze 
 2 2 4 Nežádoucí riziko 

4.4 
Riziko úrazem při výpadku  
el.proudu 3 2 6 Nežádoucí riziko 

 

 

 

Provedená opatření: 

1. Neprovádět jakékoliv opravy. 

2. Nevstupovat do nebezpečného prostoru stroje. 

3. Okamžitě informovat svého nadřízeného. 

4. Vyčkat příchodu opraváře. 

5. Držet se v bezpečné vzdálenosti od zařízení. 

6. V případě nebezpečí (neznámý hluk, vibrace, zadýmení z rozvodných skříní apod.) 

vypnout zařízení na hlavním vypínači a uvědomit nadřízeného. 

7. Rozvodná skříň je vybavena jističem, který v případě výpadku el. energie vypne 

přívod el. energie k zařízení. Vedoucí pracovník, který je vybaven klíčem pro 

vstup do rozvodny a zde obnoví přísun el. energie. Ostatní pracovníky o svém 

záměru uvědomí ostatní pracocníky. 

8. Kovové neživé části, mohou být při poruše izolace pod napětím, elektro-údržba 

kontroluje a vede pravidelný dohled nad těmito riziky. Personál při vstupním 

školení proškolený dle vyhl. 50/1978 Sb. odborná způsobilost v elektrotechnice 

§3. 

 

 

Příčiny rizika: Technická porucha zařízení 

5.1 
Riziko úrazu při selhání akustické  

signalizace nebezpečí 3 2 6 Nežádoucí riziko 

5.2 
Riziko úrazu při selhání  
ochranného zařízení 3 2  6 Nežádoucí riziko 

 

Opatření: 

1. Na začátku směny nebo před zahájením provozu provést kontrolu ochranných 

opatření a výstražné signalizace. V případě poruchy uvědomit nadřízeného a vyčkat 

opravy zařízení. 

2. Provádět pravidelné kontroly a revize zařízení odbornými pracovníky 
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Příčiny rizika: Riziko ztráty tekutin (dehydratace) pocením 

6.3 
Riziko ztráty tekutin (dehydratace)  
pocením  2 3 6 Nežádoucí riziko 

 

Opatření:  

1. Při chodu stroje musí pracovník počítat s narůstající teplotou. 

2. V letních měsících zvýšený příjem tekutin. 

3. Střešní světlíky opatřit stíněním. 

 

 

Příčiny rizika: Piliny a prach  

9.1 Prach/dráždivý prach 2 4 8 Nežádoucí riziko 

 

Opatření:  

1. Prach a piliny jsou odsávaný do zásobníku pilin. 

2. Zajištění pravidelných kontrol odsávacího zařízení a pravidelné výměny filtračních 

vložek. 

3. Provádět v pravidelných lhůtách měření prašnosti s cílem monitorování přípustné 

expozice prachem. 

4. Pracoviště je po konci směny odklizeno a zameteno. 

5. Kontrolu úklidu provádí vedoucí směny. 

 

Příčiny rizika: Hluk, zvedání břemen a trojsměnný provoz. 

11.2 Nadměrně namáhavá práce  2 2 4 Nežádoucí riziko 

11.3 
Špatně přehlédnutelné  
pracoviště 2 2 4 Nežádoucí riziko 

11.4 Duševní zátěž, stres  3 2 6 Nežádoucí riziko 

 

Opatření:  

1. Dodržovat zásady bezpečné manipulace s materiálem. 

2. Při manipulaci s materiálem pomocí manipulátoru kontrolovat řádné uchopení 

materiálu, kontrolovat neporušenost (roztřepení) lana manipulátoru. 

3. Manipulovat s materiálem pouze pomocí manipulátorů, jeřábů atd. 

4. Dbát zvýšené opatrnosti, dodržovat systémy bezpečné práce. 

 

Příčiny rizika: Ušpinění zaměstnance. 

 

12 Riziko znečištění A-velmi silné/B-silné/C-mírné A  
 

Provedená opatření: 

1. Používat přidělené OOPP-mycí a čisticí prostředky 

2. Využívat podnikové prádelny k praní OOPP. 
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Příčiny rizika: Vlivem vznícení pilin. 

 

13.2 Požárem 3 2 6 Nežádoucí riziko 
 

Provedená opatření: 

1. Dodržovat zásady požární ochrany a prevence. 

2. V případě požáru postupovat dle požárního řádu a požárních poplachových 

směrnic vyvěšených na pracovišti. 
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Příloha č. 10  

Bezpečnostní pokyny pro práci na frézce. 
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Příloha č. 11  

Bezpečnostní pokyny pro práci na srovnávačce. 

 

Příloha č. 12 
Bezpečnostní pokyny pro práci na kotoučové pile. 
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Příloha č. 13  

Bezpečnostní pokyny pro prácí na pásové pile. 

 


