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Anotace 

Tomášek Jiří, Zajištění bezpečnosti práce v provozovnách komunálních služeb města 

Šumperk 

 

Bakalářská práce, Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2012, 51 stran 

Klíčová slova: BOZP, OOPP, rizikový faktor, bezpečnostní opatření, pracoviště, nebezpečí 

 

Cílem předkládané bakalářské práce je vytvoření manuálu BOZP pro vybrané činnosti, 

který dává vedoucím pracovníkům a zaměstnancům, kteří činnosti vykonávají, přehled           

o právech a povinnostech na ně kladených platnou legislativou, rizikových faktorech 

působících při výkonu práce, kvalifikačních požadavcích na pracovníky a navrhuje 

organizační, technická a náhradní opatření k zajištění bezpečnosti práce.  

 

 

Annotation 

Tomášek Jiří, Securing work safety in establishment of municipal services in the town of 

Šumperk 

 

Bachelor's thesis, Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2012, 51 pages 

Key words: safty and health protection at work, personal protetctive tools and devices, risk 

faktor, safety measures, work place, hazard, danger 

 

The goal of the presented bachelor's thesis is to create a handbook of safty and health 

protection at work for selected activities. The handbook will inform the supervisors and 

employees carrying out the activities about their rights and duties defined by the effective 

legislation as well as about the risk faktors having an effect while carrying out the work and 

about qualification requirements. It suggests organization, technical, and alternative measures 

to secure work safety. 
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1. ÚVOD 

 

 

V současné době, kdy je naše země již nedílnou součástí vyspělé Evropy a kdy 

dochází k postupné harmonizaci národního práva s právem evropským, by mělo být 

samozřejmostí snaha každé organizace o dosažení maximální úrovně v oblasti BOZP. 

Kvalitní pracovní podmínky a vyhovující pracovní prostředí jsou základem pro vysokou 

úroveň kultury práce a pracovní pohody. Jsou také základem k dosažení lepší ochrany zdraví, 

snížení počtu nemocí z povolání, pracovních úrazů a ztrát na životech a majetku. Vysoká 

úroveň BOZP je jedním ze základních pilířů stabilní a konkurenceschopné organizace. 

Bohužel je stále mnoho vedoucích pracovníků, kteří tyto souvislosti takto nevnímají.  

 Požadovaného stavu BOZP může organizace dosáhnout různými způsoby. V obecné 

rovině by měl management zvolit konkrétní záměr a zavázat se k jeho realizaci. Tento záměr 

plánovat, zavést a provozovat, provádět jeho kontrolu, měření a hodnocení, následné 

přezkoumání a vyhodnocení a jeho neustálé zlepšování.   

 Seznamovat zaměstnance s platnými právními předpisy v oblasti BOZP, z nichž 

vyplývají jejich práva a povinnosti v pracovněprávním vztahu, seznamovat je s rizikovými 

faktory působícími při výkonu práce, s organizačními, technickými a dalšími opatřeními 

zajišťujícími ochranu jejich života a zdraví a zajišťovat jejich pravidelné školení je základní 

povinností zaměstnavatele.   

 Cílem této bakalářské práce je vytvořit manuál BOZP pro konkrétní vybrané činnosti, 

který v souladu s platnou legislativou stanoví práva a povinnosti zaměstnavatele                     

a zaměstnanců, seznámí je s požadavky na vykonávané činnosti, rizikovými faktory, 

kvalifikačními požadavky a bezpečnostními pokyny, a který bude sloužit zaměstnavateli        

a zaměstnancům k vytváření a neustálému zlepšování vlastní politiky BOZP v podniku.  
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2. ZÁKLADNÍ LEGISLATIVA  

 

 

2. 1 Ústava České republiky 

 

Ústava České republiky, jako nejvyšší zákon státu, byla schválena dne 16. 12. 1992. 

Jedná se o ústavní zákon České národní rady, s účinností od 1. 1. 1993, který je součástí     

tzv. ústavního pořádku České republiky [ 1 ] 

 

2. 2 Listina základních práv a svobod 

 

Společně s Ústavou České republiky je součástí ústavního pořádku Listina základních 

práv a svobod. Jedná se o ústavní zákon číslo 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona číslo 

162/1998 Sb. Je v ní mimo jiné zakotveno základní právo na ochranu života a zdraví člověka. 

Článek 28 stanovuje právo zaměstnanců na uspokojivé pracovní podmínky, článek 29 právo 

na zvýšenou ochranu zdraví při práci a na zvláštní pracovní podmínky pro ženy, mladistvé     

a osoby zdravotně postižené. Článek 31 uvádí, že každý má právo na ochranu zdraví [ 2 ]. 

 

2. 3 Zákoník práce 

 

Základním právním předpisem upravujícím oblast pracovně právních vztahů mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnancem je zákoník práce. Problematice BOZP je věnována část 

pátá, dělená dále do tří hlav.  

V osmi paragrafech jsou zde upraveny základní požadavky na prevenci ohrožení 

života a zdraví zaměstnanců při práci, základní povinnosti zaměstnavatele, zaměstnanců, 

jejich práva. Je zde řešena oblast týkající se OOPP, úrazů a nemocí z povolání [ 3 ].  

 

2. 4 Zákon o ochraně veřejného zdraví 

 

Obsahem toho zákona je především kategorizace prací. Stanovují se čtyři kategorie     

a jednotlivé zařazení do kategorií se provádí podle míry výskytu faktorů, které mohou ovlivnit 

zdraví zaměstnanců [ 4 ]. 
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2. 5 Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 

V návaznosti na zákoník práce upravuje další požadavky na BOZP. Stanoví bližší 

požadavky na pracoviště, pracovní prostředí, požadavky na výrobní prostředky, pracovní 

prostředky, požadavky na organizaci práce, pracovní postupy, bezpečnostní značky, značení, 

signály, rizikové faktory pracovních podmínek, kontrolovaná pásma, zákaz výkonu některých 

prací nebo požadavky na odbornou způsobilost [ 5 ]. 

 

2. 6 Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

  

Obsahem tohoto nařízení jsou především činnosti spojené s používáním zařízení. 

Definuje nebezpečný prostor, ochranná zařízení pro zaměstnance, kdo je obsluha zařízení. 

Dále stanoví, co je průvodní dokumentací, co provozní dokumentací, jejich obsah a co 

upravuje místní provozní bezpečnostní předpis. [ 6 ].  

 

2. 7 Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci 

 

 V důsledku působení mikroklimatických podmínek vznikají nejrůznější rizikové 

faktory pracovních podmínek. Jejich členění, hodnocení, způsoby zjišťování, stejně jako 

minimální rozsah ochrany zaměstnanců, podmínky pro poskytování OOPP a ochranných 

nápojů jsou upraveny tímto nařízením vlády. Jsou zde uvedeny základní hygienické 

požadavky na pracoviště, způsob organizace práce, způsob organizace pracovních postupů     

a opatření ke zdolávání mimořádné události [ 7 ]. 

 

2. 8 Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

 

Tímto nařízením se upravuje oblast hluk a vibrace, vyskytující se na pracovišti. 

Definuje, co je hluk, vibrace, jejich druhy, stanovuje jejich hygienické limity, způsoby jejich 

zjišťování, hodnocení a opatření k ochraně zdraví zaměstnanců. Stanovuje také hygienické 

limity pro vnitřní a vnější prostory staveb, pro denní a noční směnu. Uvádí druhy hluku          

a vibrací na něž se toto nařízení nevztahuje [ 8 ]. 
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3. POŽADAVKY NA VEDOUCÍ PRACOVNÍKY A ZAMĚSTNANCE 

 

 

 Po konzultaci s vedoucím pracovníkem bylo dohodnuto, že kromě počtu pracovníků, 

vykonávaných činností a druhů a typů malé stavební mechanizace nebudou zveřejňovány 

žádné další bližší informace týkající se společnosti.  

 Na území města je prostřednictvím dvaceti stálých zaměstnanců vykonáváno několik 

činností, při nichž dochází především k opravám a údržbě městského majetku. Při všech 

těchto činnostech dochází k pohybu zaměstnanců ve venkovním prostředí. Pracovištěm       

pro zaměstnance jsou tedy veřejně přístupná místa, kde může dojít k poškození zdraví nejen 

zaměstnanců, ale i cizích osob. Proto musí být zajištění BOZP věnována velká pozornost jak 

ze strany vedoucích pracovníků, tak ze strany zaměstnanců.  

 

Vykonávané činnosti jsou: 

 asfaltování, 

 dlaždičské práce, 

 dopravní značení, 

 budování uličních vpustí a kanalizačních přípojek, 

 opravy mostů a zábradlí, 

 údržba komunikací – kropicí a zametací vozy, 

 ruční zametací a úklidové práce, 

 svoz odpadkových košů, 

 údržba zeleně – práce s křovinořezem, 

 úklid sněhu – plužení a posyp komunikací. 

 

Z těchto činností byly vybrány dvě (dlaždičská práce a práce s křovinořezem), u nichž 

budou stanoveny bezpečnostní pokyny a na základě zjištěných nedostatků navržena 

organizační a technická opatření. 
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3. 1 Základní povinnosti vedoucích pracovníků a zaměstnanců vyplývající z legislativy 

 

3. 1. 1 Požadavky zákoníku práce 

 

Noví zaměstnanci 

 

Základní zásadou v pracovněprávních vztazích je zajistit uspokojivé a bezpečné 

pracovní podmínky pro výkon práce (§ 1a b)). Zaměstnavatel je povinen nové zaměstnance 

při nástupu do práce seznámit s pracovním řádem a s právními a ostatními předpisy nutnými 

k zajištění BOZP, které musí při své práci zaměstnanci dodržovat (§ 37 (5)) [ 3 ].  

 

Stávající zaměstnanci 

 

Povinnosti zaměstnavatele: 

 vytvářet zaměstnancům podmínky pro plnění pracovních úkolů (§ 38 (1) a)), 

 zajistit BOZP s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců    

při výkonu práce (§ 101 (1)), 

 dochází-li na stejném pracovišti k plnění úkolů zaměstnanců dalšího zaměstnavatele, 

popř. dalších zaměstnavatelů, musí se zaměstnavatelé vzájemně písemně informovat  

o rizicích a o opatřeních přijatých k ochraně před jejich působením (§ 101 (3), (4)),  

 zajistit BOZP pro všechny osoby, které se s vědomím zaměstnavatele zdržují na jeho 

pracovišti (§ 101 (5)), 

 zajišťovat prevenci rizik – tzn. předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat 

působení neodstranitelných rizik (§ 102 (2)), 

 vyhledávat příčiny a zdroje rizik a přijímat opatření k jejich odstraňování (§ 102 (3)), 

 nelze-li rizika odstranit, musí být jejich působení minimalizováno (§ 102 (4)), 

 při přijímání a provádění opatření k prevenci rizik postupovat podle všeobecných 

preventivních zásad (omezovat vznik rizika; odstraňovat rizika u zdroje jejich původu; 

přizpůsobit pracovní podmínky zaměstnancům; nahrazovat fyzicky namáhavé práce 

novými technologiemi a postupy; nahrazovat nebezpečné technologie, postupy            

a zdroje méně nebezpečnými – v závislosti na nejnovějších poznatcích vědy                

a techniky; omezovat počet zaměstnanců vystavených působení nebezpečných rizik  
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na nejnižší úroveň nutnou k zajištění provozu; uplatňovat prostředky kolektivní 

ochrany před prostředky individuální ochrany) (§ 102 (5)), 

 přijmout opatření ke zdolávání mimořádných událostí, zajistit v těchto případech 

zastavení práce, okamžité opuštění pracoviště a prostřednictvím určených 

zaměstnanců poskytnout první pomoc, organizovat evakuaci a přivolat základní složky 

Integrovaného záchranného systému (§ 102 (6)), 

 nepřipustit vykonávání zakázaných prací (§ 103 (1) a)), 

 provést kategorizaci prací a informovat zaměstnance, do jaké kategorie byla jím 

vykonávaná práce zařazena (§ 103 (1) b)), 

 informovat zaměstnance o tom, které zařízení závodní preventivní péče jim bude 

poskytovat péči a kterým očkováním a preventivním prohlídkám jsou povinni            

se podrobit (§ 103 (1) d)), 

 zajistit zaměstnancům v pracovním poměru na dobu určitou a mladistvým 

zaměstnancům dostatečné pokyny a informace o BOZP (§ 103 (1) f)), 

 informovat zaměstnankyně o poškození plodu v těle matky při expozici rizikovým 

faktorům, seznámit těhotné zaměstnankyně, zaměstnankyně, které kojí                         

a zaměstnankyně – matky, do konce devátého měsíce po porodu s riziky, jejich 

možnými účinky na jejich zdraví, těhotenství, kojení a učinit opatření ke snížení rizika 

jejich psychické a fyzické únavy při práci (§ 103 (1) h)) [ 3 ]. 

 

Povinnosti zaměstnanců: 

 dodržovat povinnosti, jež jim z pracovního poměru vyplývají (§ 38 (1) b)),  

 dbát o své zdraví, svou bezpečnost, o zdraví a bezpečnost všech, kterých se jejich 

jednání dotýká (§ 106 (4)), 

 účast na školení BOZP včetně ověření znalostí (§ 106 (4) a)), 

 podrobit se vyšetření, očkování, preventivním prohlídkám (§ 106 (4) b)), 

 řídit se předpisy a pokyny k zajištění BOZP (§ 106 (4) c)), 

 dodržovat stanovené pracovní postupy, používat stanovené pracovní prostředky          

a OOPP (§ 106 (4) d)), 

 nekouřit na pracovišti, nepožívat alkoholické nápoje ani jiné návykové látky, pod 

jejich vlivem nevstupovat na pracoviště (§ 106 (4) e)), 

 hlásit veškeré nedostatky, závady a poruchy, které by mohly závažným způsobem 

ohrozit BOZP (§ 106 (4) f)), 
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 ohlásit neprodleně svůj pracovní úraz, pracovní úraz jiného zaměstnance nebo jiné 

fyzické osoby, jehož byl svědkem, podílet se na vyšetřování (§ 106 (4) h)), 

 podrobit se na výzvu zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo pod vlivem jiných 

návykových látek (§ 106 (4) i)), 

 řádně pracovat dle svých sil, znalostí a schopností, spolupracovat s ostatními 

zaměstnanci a v souladu s předpisy plnit pokyny nadřízených (§ 301 a)), 

 plnit včas a kvalitně pracovní úkoly a to s využitím výrobních prostředků a pracovní 

doby (§ 301 b)), 

 při práci jím vykonávané dodržovat vztahující se právní a ostatní předpisy (§ 301 c)), 

 jednat v zájmu zaměstnavatele, řádně hospodařit se svěřenými prostředky, chránit je 

proti ztrátě, zničení, zneužití (§ 301 d)) [ 3 ]. 

 

Práva zaměstnanců:  

 právo na zajištění BOZP a na srozumitelné informace o rizicích, která zaměstnanci 

hrozí při výkonu práce a o opatřeních před jejich působením (§ 106 (1)), 

 právo odmítnou vykonat práci, která může závažně ohrozit jeho život a zdraví, 

případně život a zdraví ostatních zaměstnanců (§ 106 (2)) [ 3 ]. 

 

3. 1. 2 Požadavky zákona, kterým se zajišťují další podmínky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci 

 

Povinnosti zaměstnavatele: 

 zajistit správné uspořádání a vybavení pracoviště a to tak, aby pracovní podmínky 

z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům vztahujícím 

se k pracovišti a pracovnímu prostředí (§ 2 (1)), 

 zajistit, aby prostory pro práci měly odpovídající rozměry a aby byly vybaveny        

pro práci, která zde bude vykonávána (§ 2 (1) a)), 

 zajistit vyhovující mikroklimatické podmínky (§ 2 (1) b)), 

 zajistit prostory pro převlékání, odkládání věcí, osobní hygienu, odpočinek, 

stravování, tyto prostory mají mít patřičné rozměry a vybavení (§ 2 (1) c)), 

 zajistit úklid prostor zmiňovaných v písmenech a) až d) (§ 2 (1) c)), 

 zajistit vybavení pracovišť prostředky pro poskytnutí první pomoci a přivolání pomoci 

(§ 2 (1) f)), 
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 zajistit používání vhodného nářadí, strojů, technických zařízení, dopravních 

prostředků (§ 4 (1)), 

 zajistit aby nářadí, stroje, technická zařízení, dopravní prostředky, byly vybaveny 

ochrannými zařízeními chránícími zdraví a život zaměstnanců, aby odpovídaly 

ergonomickým požadavkům, byly řádně a pravidelně udržovány, kontrolovány, 

revidovány (§ 4 (1) a), b), c)), 

 organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby zaměstnanci nebyli 

jednostranně zatěžováni, nebyli ohroženi vymrštěnými nebo padajícími předměty, byli 

chráněni proti zřícení a pádu, nebyli na pracovišti ohroženi dopravou, na daných 

pracovištích nepracovali samostatně a nedocházelo k ruční manipulaci s břemeny, kdy 

může dojít k poškození páteře (§ 5, (1) a), b), c), d), f)),  

 tam, kde se na pracovišti vyskytují rizikové faktory (např. fyzikální – hluk, vibrace,    

a dále prach, zraková zátěž, fyzická zátěž, psychická zátěž a nepříznivé 

mikroklimatické podmínky – extrémní chlad, vlhkost, teplo), zjišťovat měřením           

a kontrolou jejich hodnoty, zajistit jejich vyloučení nebo omezení na nejmenší 

dosažitelnou míru (§ 7 (1)) [ 5 ]. 

 

3. 1. 3 Požadavky na zařazení jednotlivých prací do kategorií 

 

Dle zákona [ 4 ] je povinností zaměstnavatele zajistit prostřednictvím akreditované 

nebo autorizované osoby, nebo pokud má osvědčení o akreditaci nebo autorizaci 

zaměstnavatel sám, měření a vyšetření pro účely zařazení jednotlivých prací do kategorií. 

Za práce kategorie první se považují takové práce, které nebudou zařazeny                

do kategorie druhé až čtvrté. Do kategorie druhé zařazuje práce zaměstnavatel sám, pokud 

orgán ochrany veřejného zdraví nerozhodne o zařazení práce do kategorie třetí, nebo čtvrté. 

Návrh na zařazení práce do kategorie musí obsahovat zákonem stanovené náležitosti. 

O zařazení práce do kategorie třetí a čtvrté rozhoduje na základě návrhu orgán ochrany 

veřejného zdraví.  

Rizikovou prací je taková práce, při níž hrozí nebezpečí vzniku nemoci z povolání 

nebo další nemoci s prací související, a je to práce zařazená do kategorie třetí, čtvrté, a také  

do kategorie druhé, pokud o tom rozhodl příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. Tam, kde 

je na pracovištích vykonávána riziková práce, je zaměstnavatel povinen vést patřičnou 

evidenci (§ 40). 
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Přesné podmínky zařazování prací do kategorií stanoví vyhláška o podmínkách        

pro zařazování prací do kategorií, hodnoty biologických testů [ 19 ]. Vyhláška stanoví přesná 

kritéria, faktory a limity. 

Do první kategorie se zařazují takové práce, které nemají nepříznivý vliv na zdraví. 

Do kategorie druhé patří práce, u nichž je nepříznivý vliv na zdraví patrný u vnímavějších 

jedinců. V třetí kategorii dochází k překračování stanovených hygienických limitů, přičemž 

není spolehlivě technickými opatřeními snížena expozice fyzických osob, které jí jsou 

vystaveny. Proto musí být nezbytně používány OOPP, zajištěna organizační a jiná účinná 

ochranná opatření. Práce zařazené do čtvrté kategorie mají vysoké riziko ohrožení zdraví, 

které nelze zcela odstranit používáním dostupných ochranných opatření.  

Pokud jde o práci vystavenou působení více faktorů, práce se zařadí do kategorie 

podle faktoru, který je hodnocen nejméně příznivě. 

 

3. 2 Rizikové faktory pracovních podmínek 

 

 Jejich členění, hygienické limity, způsoby a metody jejich zjišťování, hodnocení 

pracovního rizika, opatření k ochraně zdraví zaměstnance, poskytování OOPP, poskytování 

ochranných nápojů, požadavky na pracoviště, zátěž teplem nebo chladem, prachem, fyzickou 

zátěží a minimální požadavky na obsah školení je upraveno nařízením vlády, kterým             

se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci [ 11 ].    

 

3. 2. 1 Zátěž teplem a chladem  

 

Pro výpočet přípustné hodnoty a hodnocení zátěže teplem a chladem, dlouhodobě       

a krátkodobě únosné doby práce, výpočet režimu práce a výpočet bezpečnostních přestávek  

se vychází z přílohy číslo 1 nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci [ 11 ]. 

 Zátěž teplem na venkovním pracovišti se hodnotí na základě výsledné hodnoty 

kulového teploměru. Ztráta tekutin při zátěži teplem se stanoví buď z třídy práce (příloha  

číslo 1), která je určená z příslušného energetického výdeje, nebo měřením, pokud jde o práci 

vykonávanou v prostředí s relativní vlhkostí vyšší než 80 % nebo ve speciálním reflexním 

ochranném oděvu, v oděvu s aktivním chlazením a větráním nebo v oděvu, který omezuje 

odpar potu (§ 4a).  
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 Zátěž chladem na venkovním pracovišti se hodnotí dle teploty vzduchu upravené 

účinkem proudícího vzduchu. Zaměstnavatel musí vybavit zaměstnance vhodnými 

pracovními rukavicemi, které chrání před chladem, pokud výsledná teplota na pracovišti 

poklesne pod 4
o
C. Dále musí zaměstnance vybavit pracovní obuví a pracovním oděvem 

s takovými tepelně izolačními vlastnostmi, které zajistí tepelně neutrální podmínky jeho 

organismu a zajistit bezpečnostní přestávku v ohřívárně. Ta by měla být vybavena zařízením 

pro ohřev rukou. Teplota v ohřívárně musí být minimálně 22
 o

C, zaměstnanec musí mít 

možnost se posadit. Ohřívárnou může být i odpočinková místnost. Je-li však korigovaná 

teplota na venkovním pracovišti vyšší než 10 
o
C a ruce zaměstnance přichází do kontaktu 

s materiálem o teplotě nižší než 10 
o
C, nemusí se ohřívárna zřizovat. Postačí, když bude 

zajištěna možnost prohřívání rukou v průběhu celé směny. Zaměstnavatel zajistí bezpečnostní 

přestávky v době trvání minimálně 10 minut a to po každých třech hodinách, je-li teplota v 

rozmezí 13 - 4 
o
C nebo po každých dvou hodinách jeli teplota nižší než 4 

o
C (§ 6) [ 11 ]. 

 

3. 2. 2 Ochranné nápoje 

 

Ochranné nápoje musí splňovat zdravotní nezávadnost a maximální povolené 

hmotnostní procento cukru (6,5 %) nebo látek zvyšujících odolnost organizmu. Poskytují se 

pouze tehdy, jsou-li splněny podmínky přílohy číslo 1 nařízení vlády, kterým se stanoví 

podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci [ 11 ]. 

Při zátěži teplem se poskytuje ochranný nápoj v množství minimálně 70 % ztracených 

tekutin z organismu zaměstnance potem a dýcháním za osmihodinovou směnu. Tam, kde je 

výsledná teplota na pracovišti nižší než 4 
o
C, poskytuje zaměstnavatel teplé ochranné nápoje 

v množství nejméně 0,5 litru za osmihodinovou směnu. Ochranný nápoj se neposkytuje, 

pokud ztráta tekutin potem a dýcháním nepřekročí hygienický limit 1,25 litrů za směnu.  

 

3. 2. 3 Prach 

 

Hygienický limit u prachu stanovuje přípustný expoziční limit (§ 9 (1)). Jedná se        

o celosměnově časově vážený průměr koncentrací prachů v pracovním ovzduší, kterým může 

být zaměstnanec v osmihodinové směně vystaven, aniž by u něj došlo i při celoživotní 

pracovní expozici k poškození zdraví nebo snížení pracovní schopnosti a výkonnosti (§ 9 (2)).  

Zaměstnavatel musí provést hodnocení zdravotního rizika, to znamená, zjistit 

přítomnost prachu a jeho nebezpečných vlastností na pracovišti, zjistit úroveň, typ, trvání 
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expozice, popsat pracovní operace spjaté s vývinem prachu, posoudit účinky opatření 

přijatých k ochraně zdraví zaměstnance. Zaměstnavatel musí do hodnocení zdravotního rizika 

zahrnout i údržbové nebo úklidové práce, při nichž zaměstnanec může být vystaven nadměrné 

expozici prachu (§ 10). Dále musí být zajištěna opatření k ochraně zdraví. Těmito opatřeními 

je používání OOPP. Seznam prachů, jejich přípustné expoziční limity, způsob měření             

a hodnocení inhalační expozice v pracovním prostředí, způsob měření vdechovatelné              

a respirabilní frakce prachu polétavého, způsob odběru vzorků a jejich zpracování je uveden 

v příloze číslo 3 nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců    

při práci [ 11 ]. 

 

3. 2. 4 Pracovní poloha 

 

 Je závislá na pracovišti a charakteru prováděné práce. Zdravotní riziko zaměstnanci 

hrozí v případě, pokud při trvalé práci provádí stále stejné opakující se úkony, při nichž si sám 

nemůže volit pracovní polohu (§ 27).  

 Zaměstnavatel musí dle přílohy číslo 5 nařízení vlády, kterým se stanoví 

podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci [ 11 ], vyhodnotit, zda se jedná o polohu 

přijatelnou, podmíněně přijatelnou nebo nepřijatelnou. Pokud dojde k překročení stanovených 

hygienických limitů, musí zaměstnavatel zajistit dodržování bezpečnostních přestávek nebo 

střídání zaměstnanců (§ 27a).   

 

3. 2. 5 Ruční manipulace s břemenem 

 

 Jedná se o nošení, přepravování, zvedání, pokládání nebo přemisťování břemene 

jedním nebo více zaměstnanci, při němž může dojít k poškození páteře zaměstnance nebo 

onemocnění vlivem jednostranného namáhání (§ 28). Bližší podmínky jsou upraveny 

v příloze číslo 5 nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců    

při práci [ 11 ]. 

 Zaměstnavatel seznámí zaměstnance s přesnými informacemi o břemenech,                 

o správném způsobu manipulace s nimi, o rizicích a zajistí, aby nedocházelo k přenášení 

břemen, ani občasnému, o hmotnosti větší než 50 kilogramů u mužů a 20 kilogramů u žen      

a aby celková hmotnost ručně přenášených břemen za směnu nepřekročila 10000 kilogramů   

u mužů a 6500 kilogramů u žen. Práce, pokud je prováděna vkleče, musí být ve směně 

rovnoměrně rozložena a musí být dodržovány bezpečnostní přestávky (§ 30).  
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3. 2. 6 Hygienické požadavky na pracoviště 

 

Základní hygienické požadavky na zásobování pitnou vodou a vodou k osobní hygieně 

(§ 53), sanitární zařízení (§ 54) a pomocná zařízení (§ 55) zajišťuje zaměstnavatel v sídle 

firmy. 

Na pracovišti musí být zajištěno zásobování pitnou vodou sloužící k pití zaměstnanců 

a zajištěna předlékařská pomoc (§ 53 (1)). Dále se na mobilním pracovišti zřizuje suchý nebo 

chemický záchod s přiměřenými možnostmi pro umytí rukou zaměstnance (§ 54 (6)) [ 11 ]. 

 

3. 2. 7 Bezpečnostní přestávky 

 

Pokud se jedná o rizikovou práci dle zákona o ochraně veřejného zdraví [ 4 ], musí být 

během směny zařazeny bezpečnostní přestávky k odložení OOPP zaměstnancem, a to na dobu 

trvání v délce nejméně 15 minut nejpozději po 2 hodinách od započetí práce a dále v době 

trvání minimálně 10 minut nejpozději po každých 2 hodinách práce. Poslední přestávka musí 

být v délce trvání minimálně 10 minut a to nejpozději 1 hodinu před ukončením směny. 

V době trvání bezpečnostních přestávek nesmí u zaměstnance dojít k expozici rizikového 

faktoru, která by překročila hygienický limit (§ 39) [ 11 ]. 

 

3. 2. 8 Hluk a vibrace 

 

 Mezi další rizikové faktory na pracovišti patří hluk a vibrace. Jsou upraveny zvlášť   

od ostatních rizikových faktorů a to nařízením vlády o podrobnějších požadavcích                

na pracoviště a pracovní prostředí [ 12 ].  

 Na pracovišti rozeznáváme hluk proměnný, kde se hladina akustického tlaku mění      

o více než 5 dB v závislosti na čase, a hluk ustálený, kde se hladina akustického tlaku mění  

do 5 dB v závislosti na čase (§ 2). Přípustný expoziční limit jak proměnného, tak ustáleného 

hluku je 85 dB (§ 3). Dojde-li k překročení stanoveného přípustného expozičního limitu, 

zařazuje se nejpozději po 2 hodinách od započetí práce přestávka v době trvání minimálně   

15 minut. Po každých dalších 2 hodinách práce a nejpozději 1 hodinu před koncem směny 

následuje přestávka v délce trvání 10 minut. Během bezpečnostní přestávky nesmí dojít         

u zaměstnance k překročení stanoveného přípustného expoziční limitu (§ 9). 

Vibrace přenášené na ruce zaměstnanců mají přípustný expoziční limit 128 dB, 

vyjádřeno hladinou zrychlení vibrací nebo 2,5 m
.
s

-2
, vyjádřeno hodnotou zrychlení vibrací    
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(§ 13). Zařazení bezpečnostních přestávek je totožné, jako u rizikového faktoru hluk. 

Zaměstnanec nesmí být během bezpečnostní přestávky vystaven účinkům vibrací, které by 

překračovaly přípustný expoziční limit [ 12 ].  

 

   

 

Obr. č. 1: Zátkové chrániče sluchu     Obr. č. 2: Mušlové chrániče sluchu 

 

 

   

 

Obr. č. 3: Antivibrační rukavice 

 

 

 

http://www.euroking.cz/productImageGallery/muslove-chranice-sluchu-peltor-h540a411sv
http://www.korus-eshop.cz/bmz_cache/a/a4d3fc101f1cef44a4a672f20e0bb5be.image.800x600.jpg
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3. 3 Bezpečný provoz strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

 

 Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí [ 10 ] se zabývá všemi činnostmi spojenými 

s používáním těchto zařízení. Patří sem bezpečnost při spouštění zařízení, zastavování, 

údržbě, čištění, opravách, seřizování, dopravě, manipulaci a úpravě a to po celou dobu jejich 

provozu (§ 2). Zařízení musí být používáno v souladu s provozní dokumentací a to k účelům              

a za podmínek, pro které je určeno.  

Zaměstnavatel může prostřednictvím místního provozního bezpečnostního předpisu 

stanovit další požadavky na BOZP, především pracovní postupy pro používání zařízení          

a pravidla pro pohyb zaměstnanců a zařízení na pracovišti. Musí být přesně definováno, co je 

nebezpečný prostor a kde se nachází; co je ochranné zařízení a před jakým druhem rizika       

a jakým způsobem chrání zaměstnance; kdo je obsluha zařízení a požadavky na obsluhu; co je 

průvodní dokumentace a co musí obsahovat a co je provozní dokumentace a její obsah.  
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4. DLAŽDIČSKÁ PRÁCE 

 

 

Jedná se o veškeré činnosti, které souvisejí se zhotovením, opravami, bouráním 

vozovkových a chodníkových dlažeb, schodů, odvodňovacích rigolů, dlažeb                          

ze zatravňovacích tvárnic, včetně lemování. 

Pracovištěm pro zaměstnance je určitá část komunikace, kde se za normálních 

podmínek pohybují lidé nebo dopravní prostředky. Po zahájení výkonu činnosti už pohyb lidí 

a dopravních prostředků na pracovišti ani v jeho bezprostřední blízkosti není žádoucí. 

Základním úkolem zaměstnavatele je zajistit bezpečnost zaměstnanců a zajistit, aby 

žádným způsobem nedošlo k ohrožení života, zdraví osob, zvířat a poškození majetku 

v blízkosti pracoviště. 

Zaměstnavatel má dle § 3 (1) nařízení vlády o podrobnějších požadavcích                  

na pracoviště a pracovní prostředí [ 14 ], udržovat pracoviště po dobu provozu potřebnými 

technickými a organizačními opatřeními a to v takovém stavu, který neohrožuje BOZP. 

Při zajištění bezpečného stavu pracoviště přitom vychází z hodnocení rizik, jež se vztahují 

k možnému ohrožení bezpečnosti a zdraví vzhledem k prováděným činnostem § 3 (2) [ 14 ]. 

Podmínky používání a uvedení pracoviště do provozu musí odpovídat požadavkům 

stanoveným zvláštním právním předpisem – zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých souvisejících zákonů [ 4 ], zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon) [ 7 ] a zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 

zákonů [ 8 ] § 3 (3) [ 14 ]. 

Na pracovišti jsou používány stroje a zařízení – vibrační deska, ruční benzínová 

řezačka dlažby a obrubníků a ruční lamačka dlažby.  

Vibrační deska slouží ke zhutňování všech druhů zeminy a podkladového materiálu, 

dále pro zhutňování asfaltových vozovek. Při použití plastové podložky na spodní části 

vibrační desky slouží zařízení i ke zhutňování zámkové dlažby.  

Ruční benzínová řezačka je určena pouze k řezání a zkracování vhodných materiálů 

prostřednictvím řezacího kotouče schváleného pro přístroj. 
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4. 1 Kvalifikace a předpoklady 

 

Aby byla již od začátku pracovního poměru zajištěna maximální BOZP, je               

pro zaměstnavatele žádoucí přijmout zaměstnance s co nejvyšším možným vzděláním v oboru 

nebo minimálně s jednoletou praxí. Tedy takového člověka, který je vyučen v oboru     

dlaždič – cestář, v oboru zedník, nebo který absolvoval rekvalifikační kurz anebo jiný 

odborný kurz na tuto činnost, popř. člověka se vzděláním z jiného oboru avšak s praxí alespoň 

jeden rok v této činnosti.  

Uchazeč o pracovní místo by měl prokázat a zaměstnavatel by měl u něj vyžadovat 

následující znalosti a dovednosti:  

 

 číst prováděcí výkresy dlažeb,  

 rozlišit druhy stavební dokumentace, orientovat se ve stavební dokumentaci                

a dokumentaci dlaždičských prací, 

 orientovat se v konstrukčním řešení dlážděných vozovek a chodníků, 

 umět navrhnout pracovní postup k provádění oprav vozovkových a chodníkových 

dlažeb z betonových, kamenných a jiných materiálů, 

 měřit a vytyčovat délky, výšky a směry k provádění dlažeb, 

 zhotovit a upravit podklad pro položení dlažby,  

 prokázat zručnost při sekání, řezání a úpravě materiálů (kámen, cihla, beton)            

pro provádění dlažeb, 

 umět spárovat dlažbu maltou, popř. jinými spárovacími materiály, 

 provádět zhotovení, opravy a bourání vozovkových a chodníkových dlažeb, schodů, 

odvodňovacích rigolů, dlažeb ze zatravňovacích tvárnic a svahů včetně lemování, 

 správně volit, obsluhovat a udržovat pracovní nářadí, pomůcky, strojní zařízení           

a manipulační prostředky určené k této činnosti. 

 

Mezi další požadavky, které může zaměstnavatel vyžadovat, patří např. řidičské oprávnění 

na některou ze skupin B, C, E, T, obsluha stavebních strojů a obsluha speciální techniky. 
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4. 2 Činnost (nebezpečí), rizika a opatření k eliminaci rizik(a) 

 

Tabulka č. 1: Možná rizika při činnostech a opatření k jejich eliminaci – dlaždičská práce 

 

Činnost (nebezpečí) Rizika Opatření k eliminaci rizik(a) 

práce s ručním nářadím nežádoucí kontakt nářadí s rukou 

pracovníka – přimáčknutí, úder do ruky 

– podlitiny, zhmožděniny, otlaky, 

odřeniny 

zákaz používat poškozené nářadí, 

používat pouze vhodný druh, typ, 

velikost nářadí 

práce s ručním nářadím poranění očí zákaz používat poškozené nářadí – otřepy 

na sekáčích, kladivech a sekyrách, 

používat ochranné brýle a štíty – 

odlétávající úlomky kamene, cihel nebo 

betonu při štípání a řezání  

práce s ručním nářadím poranění uvolněným nástrojem nebo 

jeho částí (kinetická energie) 

zákaz používat poškozené nářadí, 

udržovat nářadí a OOPP v čistém stavu – 

možnost vyklouznutí nářadí,  

ruční manipulace            

s materiálem 

pád stavebního materiálu na nohu, 

převržení špatně uloženého materiálu, 

ztráta soudržnosti břemene 

správné upevnit a zajistit břemena, 

správně uložit materiál – zpevněný, 

únosný a rovný povrch, zákaz pohybu po 

materiálu 

ruční manipulace            

s materiálem 

poranění rukou – prstů, při usazování   

a vyrovnávání dlažby a jiného 

stavebního materiálu 

uchopit materiál pevným stiskem ruky 

nebo prostřednictvím pomůcek – kleště, 

svěrky, a správné uložení na dané místo 

ruční manipulace            

s materiálem 

namožení, přetížení, poranění- 

přemísťování, zvedání, manipulace 

s břemeny nadměrné hmotnosti, 

chybná manipulace s břemeny 

nadměrné hmotnosti 

dodržovat zásady správné manipulace 

s břemeny (maximální hmotnostní limit 

při občasném přenášení je pro ženy 20 kg 

a pro muže 50 kg) 

ruční manipulace            

s materiálem 

poškození páteře – manipulace 

s břemeny v nevhodné poloze – 

dlouhodobější zvedání 

poranění kloubů – prudký 

nekoordinovaný pohyb 

správně provádět činnosti – rovnoměrně 

zatěžovat svalstvo, střídat pracovní 

polohy, koordinovaný pohyb 

ruční manipulace            

s materiálem 

poranění kolen – otlaky, pohmoždění, 

odřeniny, prochladnutí 

používat OOPP – nákolenky, chrániče 

kolen, zateplené pracovní oblečení 

pohyb osob na staveništi pád při pohybu udržovat komunikace a pracovní prostor 

průchozí – pracovní nářadí, stroje            

a materiál vždy ustavit na dané místo 

pohyb osob na staveništi poranění vlivem – zakopnutí, 

uklouznutí, podvrtnutí, zachycení, 

naražení 

udržovat komunikace a pracovní prostor 

průchozí – odstranit překážky na 

komunikaci, používat ochranné přilby   

pohyb osob na staveništi pád do hloubky správně označit a zabezpečit okraje 

výkopů, přechodových lávek 

pohyb osob na staveništi kontakt osoby s vozidlem bezpečný pohyb na vyhrazeném              

a zajištěném staveništi, používat reflexní 

vesty a reflexní doplňky 

povětrnostní vlivy poranění předměty pohybujícími se 

vlivem větru 

zabezpečit materiál, u kterého hrozí 

nebezpečí vznesení se vlivem větru – 

zatížit krycí plechy, zatížit nebo odstranit 

obalový materiál a lehké předměty 

s velkým plošným obsahem 

  

povětrnostní vlivy poranění očí rozvířeným prachem používat ochranné brýle, štíty, přerušit 

práci na dobu nezbytně nutnou 
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Tabulka č. 1: Možná rizika při činnostech a opatření k jejich eliminaci – dlaždičská práce 

 

Činnost (nebezpečí) Rizika Opatření k eliminaci rizik(a) 
povětrnostní vlivy přehřátí, úžeh, úpal – letní období zajistit přestávky v práci – stinné chladné 

prostory, podávat chladné nápoje 

povětrnostní vlivy prochladnutí – jarní a podzimní období zajistit přestávky v práci – teplé prostory, 

podávat teplé nápoje 

malá mechanizace  poranění pracovníka rotujícími částmi, 

statickými částmi nebo celým strojem 

obsluhovat stroj pouze pověřeným 

pracovníkem, zamezit přístupu 

nepovolaných osob do blízkosti stroje, 

postupovat dle návodů, při údržbě, 

opravě, výměně nástrojů a při ukončení 

činnosti odpojit stroje od zdroje energie  

malá mechanizace prach, hluk, vibrace, výfukové 

zplodiny 

používat OOPP a postup dle požadavků 

orgánů ochrany veřejného zdraví, 

zamezit chodu naprázdno 

manipulace s pohonnými 

hmotami 

popálení – požár, zasažení očí, 

nadýchání se výparů  

správná manipulace s látkou - dle 

bezpečnostních listů nebo návodů          

na obalech, dostatečné větrání, zákaz 

používání otevřeného ohně 

 

 

 

4. 3 Bezpečnostní pokyny 

  

4. 3. 1 Bezpečností pokyny k zajištění pracoviště 

  

Povinnosti vedoucích pracovníků 

 

Tvoří-li pracoviště překážku silničního provozu, vedoucí pracovníci: 

 zajistí uzavření pozemní komunikace v souladu s § 24 nebo zvláštní užívání v souladu 

s § 25 zákona o pozemních komunikacích, v platném znění [ 6 ] (Žadatel podá 30 dní 

před požadovaným termínem uzavírky nebo objížďky žádost o uzavření komunikace 

nebo omezení provozu na komunikaci na příslušný silniční správní úřad. Ten situaci 

projedná s dotčenými subjekty a vydá rozhodnutí o povolení nebo nepovolení 

uzavírky komunikace či omezení provozu na komunikaci. O kladném rozhodnutí 

vyrozumí Hasičský záchranný sbor, Zdravotnickou záchrannou službu a přepravce 

v linkové dopravě osob. Žadatel musí na své náklady předepsaným způsobem označit 

uzavírku a objížďku, odpovídá za řádný stav označení po celou dobu trvání uzavírky 

nebo objížďky. Zvláštním užíváním se mimo jiné rozumí provádění stavebních prací 

na komunikaci nebo v její těsné blízkosti.), 
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 zajistí prostřednictvím pověřených, poučených, řádně ustrojených a vybavených 

pracovníků nebo prostřednictvím přenosných dopravních značek či světelného 

výstražného zařízení včas a v dostatečné míře snížení rychlosti nebo zastavení vozidla 

na daném místě před překážkou. 

 

Při zajištění pracoviště vedoucí pracovníci: 

 určí pracoviště, 

 stanoví zvláštnosti pracoviště, 

 zabezpečí prostor staveniště (souvislé oplocení pomocí záborů, dřevěných, plastových 

nebo kovových plotů nejlépe s plnou výplní o minimální výšce 1,8 metru tak, aby bylo 

zamezeno vstupu nežádoucích osob na staveniště a vstupu zaměstnanců na staveniště 

jinde, než na místech k tomu určených) [ 13 ], 

 zabezpečí prostor staveniště pro provádění krátkodobých prací – např. opravy (stabilní 

sloupky v dostatečné vzdálenosti od pracoviště, na nichž je ve výšce 1,1 metru 

upevněna horní tyč a mezi sloupky je upevněna alespoň jedna mezilehlá tyč) [ 13 ], 

 zabezpečí prostor staveniště řádným a náležitým střežením prostoru a to v případě, že 

nelze z provozních nebo technologických důvodů provést ohrazení staveniště [ 13 ], 

 zajistí, tam kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob do výkopu, jeho zabezpečení 

vhodnou záchytnou konstrukcí - zábradlí (konstrukce může být přerušena pouze 

v místech schodišťových nebo žebříkových přístupů; zábradlí je složeno z horní tyče 

ve výšce 1,1 metru, jedné nebo více středních tyčí nebo jiné výplně a ochranné lišty, 

což je zarážka ve výšce minimálně 0,15 metru nad zemí; ochranná lišta slouží zároveň 

jako zarážka pro slepeckou hůl) [ 20 ], 

 zajistí, pokud se na veřejně přístupných prostranstvích zřizují přes výkopy přechody 

nebo přejezdy, aby jejich šířka byla minimálně 1,5 metru (přechody a přejezdy musí 

mít po obou stranách zábradlí o výšce 1,1 metru s náležitou výplní a ochrannou lištou, 

zarážkou minimálně 0,15 metru nad zemí) [ 13 ] [ 20 ],  

 zajistí, aby na staveništi, kam je zakázaný vstup nepovolaným osobám, byly zřizovány 

přes výkopy hlubší než 0,5 metru přechody o minimální šířce 0,75 metru zajištěné 

alespoň na jedné straně zábradlím. Je-li přechod širší než 1,5 metru, musí mít zábradlí 

po obou stranách [ 13 ], [ 20 ],  
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 uspořádá pracoviště tak, aby byli zaměstnanci chráněni před nepříznivými 

povětrnostními vlivy, před škodlivými účinky pracovních a technologických postupů  

[ 14 ], 

 určí osoby, které budou zajišťovat bezpečný provoz, údržbu, opravy, úklid a čištění 

pracoviště [ 14 ],  

 vede provozní dokumentaci a záznamy o vybavení pracoviště – stanoví obsah, způsob 

vedení dokumentace, osobu odpovědnou za vedení dokumentace [ 14 ], 

 provede opatření ke zdolávání mimořádných situací a bezpečné evakuaci [ 14 ], 

 zajistí udržování pracoviště ve stavu, který neohrožuje bezpečnost a zdraví osob, a to 

po celou dobu provádění stavby, 

 zajistí, aby na pracovišti byly k dispozici na dostupném, viditelném a značkami 

označeném místě prostředky a zařízení pro poskytnutí první pomoci. Označení místa 

musí splňovat požadavky nařízení vlády o umístění bezpečnostních značek [ 16 ], 

 zajistí hlídání pracoviště i v době, kdy zde není vykonávána činnost. 

 

4. 3. 2 Bezpečností pokyny k výkonu práce  

 

Před zahájením práce musí být obsluha seznámena se všemi riziky, které vyplývají 

z pohybu pracovníka po pracovišti, z výkonu práce, z užívání, údržby a oprav stroje, 

z nesprávného používání stroje, z přetěžování pracovníka.     

 

Povinnosti vedoucích pracovníků 

 

Před zahájením samotné činnosti (výkonu práce) vedoucí pracovníci: 

 prokazatelně proškolí zaměstnance z bezpečnostních předpisů, 

 seznámí zaměstnance s pracovištěm, se zvláštnostmi pracoviště a s jeho riziky, 

 určí pracovní činnosti, které budou na pracovišti vykonávány, 

 vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností, 

 zajistí bezpečný pohyb na vyhrazeném a zajištěném staveništi, 

 seznámí zaměstnance s organizací práce, pracovními a technologickými postupy, 

 zajistí dodržování podmínek stanovených pro práci v ochranných pásmech, 

 zajistí okamžité přerušení prací při nevyhovujících organizačních, technických, 

povětrnostních podmínkách, 
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 seznámí zaměstnance se stroji, nástroji, nářadím, materiálem, jež budou s ohledem    

na pracovní podmínky používány,  

 seznámí zaměstnance s jednotlivými ustanoveními návodů k používání, 

 seznámí zaměstnance s bezpečnostními pokyny, 

 určí, kdo je obsluhou zařízení (obsluha musí být starší 18-ti let, fyzicky, duševně         

a zdravotně způsobilá; k práci se strojem, zařízením je zaměstnavatelem určena           

a pověřena; pro práci s těmito zařízeními není vyžadován průkaz strojníka),  

 zajistí seznámení obsluhy s místem, kde bude práce vykonávána a se všemi možnými 

riziky, které při výkonu práce a používání stroje na daném pracovišti hrozí, 

 zajistí proškolení obsluhy, podmínky bezpečné práce a kontroluje jejich dodržování, 

 zajistí, aby obsluha měla na pracovišti neustále k dispozici návody k používání, 

vyžaduje a kontroluje jejich dodržování, 

 zajistí pravidelné opravy, údržbu a prohlídky zařízení; za bezpečnost práce se strojem 

ručí provozovatel, 

 zajistí používání vhodného druhu, typu a velikosti nářadí, 

 zajistí správné používání nářadí – pouze k účelům daným výrobcem; udržování nářadí 

v čistém a provozuschopném stavu, 

 zajistí dodržování zákazu používání poškozeného nářadí, 

 zajistí správné uložení materiálu – zpevněný, únosný a rovný povrch; zákaz pohybu  

po materiálu, 

 zajistí zabezpečení volně loženého materiálu, u něhož hrozí vznesení se vlivem větru; 

dostatečně zatížit krycí plechy, odstranit obalový materiál a lehké předměty o velké 

ploše, 

 zabezpečí správné skladování materiálu, strojů a nářadí tak, aby nebyly ohroženy 

osoby, majetek, životní prostředí, 

 vybaví zaměstnance vhodným pracovním oděvem; zajistí používání reflexních vest, 

 vybaví zaměstnance vhodnou pracovní obuví s vyztuženou špicí, 

 vybaví zaměstnance vhodnou ochranou zraku (brýle, štíty), 

 vybaví zaměstnance vhodnou ochranou sluchu (protihlukové zátky, mušlové 

chrániče), 

 vybaví zaměstnance vhodnou ochranou hlavy (ochranná přilba), 

 vybaví zaměstnance vhodnou ochranou končetin proti působení vibrací (antivibrační 

rukavice), 
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 vybaví zaměstnance vhodnou ochranou končetin proti otlakům a poraněním při pozici 

vkleče (chrániče kolen, nákolenky), 

 vybaví zaměstnance vhodnou ochranou dýchacích cest (roušky, roušky s výdechovým 

ventilkem, polomasky s vhodnými filtry – polomaska je lícnicová část, která pokrývá 

nos, ústa a bradu [ 23 ]), 

 

 

   

 

 

 

 

Obr. č. 5: Respirátor  Obr. č. 6: Respirátor s výdechovým ventilkem 

  

Obr. č. 7: Polomaska s filtry 
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Obr. č. 8: Chrániče kolen 

 

 seznámí zaměstnance s informacemi o břemenech, správném způsobu manipulace, 

hmotnosti, rizicích, 

 zajistí používání vhodných pomůcek k manipulaci s břemeny – ruční nebo hydraulické 

kleště a svěrky, 

 zajistí dodržování hmotnostních limitů při manipulaci s břemeny, 

 zajistí dodržování zásady bezpečného a zdraví nezávadného způsobu manipulace 

s břemenem a to v poloze bez ohnutých zad, 

 zajistí správné provádění činnosti – rovnoměrné zatěžování svalstva, střídání 

pracovních poloh, koordinovaný pohyb,  

 

Obr. č. 4: Kleště k přenášení obrubníku 

http://www.mpl-stavebniny.cz/images/Prodejna/nadkoloenky_Lobster.jpg
javascript: document.getElementById('image_enlarge_300_image').src = photos[which][2]; document.getElementById('large_image').style.visibility = 'hidden'; void(0); ShowFavDropDown();
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 zajistí dodržování bezpečnostních přestávek, v délce trvání 10 minut po každých         

2 hodinách od započetí práce; střídání zaměstnanců, 

 zajistit prostor pro minimální hygienické požadavky zaměstnanců,  

 zajistit prostředky pro neodkladné poskytnutí první pomoci; prostředky musí být 

umístěny na dostupném a viditelném místě, místo musí být náležitě označeno. 

 

Povinnosti zaměstnanců 

 

Při výkonu činnosti jsou zaměstnanci povinni: 

 vykonávat pouze stanovené činnosti, 

 dodržovat stanovené pracovní postupy, 

 pohybovat se pouze na místech určených k výkonu práce, 

 na staveništi se pohybovat tak, aby nedošlo k zachycení, sražení, přimáčknutí 

pracovníka dopravním prostředkem nebo strojem, 

 sledovat dění kolem sebe a upozorňovat spolupracovníky na hrozící nebezpečí,  

 upozorňovat řídící pracovníky na zjištěné nedostatky a vyžadovat nápravu, 

 dojde-li k úrazu nebo poranění pracovníka, nechat se ošetřit a ihned to ohlásit 

vedoucímu pracovníkovi, 

 dojde-li k úrazu nebo poranění další osoby, neprodleně poskytnout pomoc a přivolat 

zdravotnickou záchrannou službu; ihned to ohlásit vedoucímu pracovníkovi, 

 dojde-li k jiné mimořádné události, neprodleně zajistit přivolání základních nebo 

dalších složek integrovaného záchranného systému ČR, 

 dodržovat zákaz požívat na pracovišti alkoholické nápoje, psychotropní látky, 

pracovat pod jejich vlivem,  

 používat přidělené OOPP; dbát o jejich řádný stav a čistotu, 

 používat vhodný druh, typ a velikost nářadí, 

 dodržovat zákaz používání poškozeného nářadí, 

 dodržovat postupy správného skladování materiálů a zákazu pohybu po materiálu, 

 dodržovat postupy správné manipulace s břemeny; dodržovat jednorázové                   

a celosměnové hmotnostní limity (maximální jednorázová zátěž při ručním přenášení 

břemene, která nesmí být překročena, je u mužů 50 kilogramů a u žen 20 kilogramů, 

celková hmotnost ručně přenášených břemen za směnu nesmí překročit u mužů   

10000 kilogramů a u žen 6500 kilogramů), 



   
 

- 31 - 
 

 dodržovat správné uchopení materiálu (pevným stiskem ruky nebo prostřednictvím 

pomůcek – ruční nebo hydraulické kleště, svěrky), 

 dodržovat zásady bezpečného a zdraví nezávadného způsobu manipulace s břemenem 

a to v poloze bez ohnutých zad, 

 u práce v kleče při pokládání, opravě nebo rozebírání dlažby dodržovat střídání 

pracovních cyklů s bezpečnostními přestávkami; střídat se s ostatními pracovníky    

při výkonu činností. 

 

Při používání strojů a technických zařízení (vibrační deska, ruční benzínová řezačka dlažby    

a obrubníků, ruční lamačka dlažby) obsluha musí: 

 seznámit se s jednotlivými ustanoveními návodu k používání, 

 seznámit se s bezpečnostními pokyny, 

 mít na pracovišti neustále k dispozici návod k používání, 

 seznámit se s místem, kde bude práce vykonávána, a s bezpečnostními předpisy 

vztahujícími se k pracovišti, 

 věnovat maximální pozornost obsluze stroje, 

 upozorňovat vedoucí pracovníky na poškození stroje a závady (vyžadovat dodržování 

pravidelných prohlídek, údržby, oprav stroje; nepracovat s poškozeným strojem), 

 zabránit, aby nedošlo k poškození, zcizení, neoprávněnému použití stroje, 

 zajistit po skončení činnosti očištění stroje a jeho uložení na stanovené místo. 

 

Obsluha nesmí použít stroje a pracovní nástroje, je-li: 

 pod vlivem léků, 

 ve stavu únavy či nevolnosti. 

 

Před započetím práce se strojem obsluha: 

 provede kontrolu ovládacích prvků (nepoškozená a správně nastavená startovací 

šňůra, všechny ovladače funkční a pohyblivé), 

 provede kontrolu ochranných prvků (řádně upevněné a nepoškozené ochranné kryty), 

 provede kontrolu palivové soustavy a bloku motoru (nesmí docházet k úniku paliva 

nebo oleje), 

 provede kontrolu provozních náplní, 
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 používá pouze příslušenství, které je v perfektním stavu (příslušenství je neustále 

kontrolováno a vykazuje-li zjevnou závadu, musí se ihned vyměnit), 

 používá přidělené OOPP, pracovní oděv a obuv (především ochrannou přilbu, 

ochranné brýle nebo štít, chrániče sluchu, antivibrační pracovní rukavice a ochranu 

dýchacích cest – roušky, respirátory, polomasky; pracovní oděv nesmí být volný, 

může dojít k zachycení oděvu strojem, pracovní oděv musí být z nesnadno hořlavého 

materiálu), 

 nesmí používat řetízky, prsteny, hodinky a další ozdoby (může dojít k zachycení 

rotujícími částmi stroje), 

 použije, pokud má dlouhé vlasy, síťku na vlasy a helmu (nebezpečí zachycení vlasů 

rotujícími částmi stroje), 

 zajistí, aby pracoviště před nastartováním a používáním stroje bylo v řádném stavu 

(pracoviště je připravené k práci se strojem, nejsou zde žádné překážky, elektrické 

kabely, hořlavý materiál; práce se strojem tak nemusí být zbytečně přerušována), 

 zajistí, aby v blízkosti používání stroje byl alespoň přenosný hasicí přístroj 

s dostatečným objemem hasiva. 

 

Při doplňování provozních kapalin obsluha: 

 dodržuje zákaz používání otevřeného ohně, 

 uchovává palivo v požadovaných obalech (antistatická úprava obalů), 

 opatrně otevře víčko nádrže (dojde k pomalejšímu vyrovnání tlaků a výměny vzduchu 

mezi nádrží a prostředím), 

 doplňuje palivo pouze tehdy, pokud je motor vypnut a dále pokud nehrozí nebezpečí 

vznícení od horkých částí stroje, 

 palivo nedoplňuje až po hranu hrdla (při uzavírání zátkou hrozí přetečení paliva; dále 

hrozí nebezpečí při změně objemu paliva vlivem ohřátí paliva v nádrži – dolití paliva 

do plného stavu za chladného počasí a nepoužití stroje), 

 nestartuje stroj, pokud došlo k přelití paliva při plnění nádrže (počká, až se palivo 

odpaří a pak provede bezpečný start), 

 správně uzavře nádrž i obal, ve kterém bylo palivo skladováno a přepravováno. 
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Při práci se strojem obsluha: 

 provede bezpečný start stroje a nechá stroj lehce zahřát, 

 stroj nestartujeme v uzavřených prostorách nebo nevětraných prostorách (hrozí ztráta 

vědomí nebo smrt oxidem uhelnatým a dalšími zplodinami), 

 ovládá stroj způsobem stanoveným dle návodu k použití, 

 věnuje maximální pozornost práci se strojem (pracuje tak, aby nedošlo k ohrožení 

obsluhy, dalších osob, kolizi s materiálem, stroji, dopravními prostředky), 

 sleduje chování stroje (při zjištění závady zastaví stroj a závodu ohlásí vedoucímu 

pracovníkovi), 

 používá stroj pouze k činnostem, ke kterým je určen výrobcem, 

 používá pouze originální příslušenství a originální díly a to stanoveným způsobem, 

 nesmí se dotýkat motoru, tlumiče výfuku a rotujících částí, je-li motor v chodu nebo 

dobíhá-li zařízeně těsně po vypnutí,  

 nesmí demontovat a vyřazovat z činnosti ochranné kryty, bezpečnostní, ochranné        

a pojistné systémy nebo jiným způsobem zasahovat do konstrukce stroje, 

 nesmí se vzdalovat od stroje, je-li motor v chodu, 

 nesmí pracovat se strojem v ochranných pásmech, je-li to zakázáno, 

 nesmí pracovat se strojem ve vlhkém prostředí, 

 stroj zastavuje tlačítkem nebo páčkou k tomu určenou (STOP, OFF, AUS) nebo 

puštěním plynové páčky, nikdy nezastavuje stroje pomocí sytiče. 

 

Při práci s ruční benzínovou řezačkou obsluha: 

 použije vždy ochranný kryt kotouče, 

 kotouč mění při vypnutém motoru,  

 při nasazování kotouče dodržuje směr otáčení uvedený na kotouči a správné nasazení 

na hřídel, 

 při prvním použití kotouče provede jeho zkoušku po dobu 60 sekund na maximální 

stanovené otáčky, 

 poslechem při kontaktu kotouče s materiálem zjistí, zda je kotouč poškozený nebo ne, 

 pokud dojde při řezání materiálu k náhlé změně zvuku, který kotouč při kontaktu 

s materiálem vydává, ihned zastaví chod stroje a zkontroluje jeho stav, 

 nesmí k práci použít deformovaný, prasklý, starý nebo spadený kotouč, 
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 zamezí poškození kotouče při startování (při startu nesmí být kotouč v kontaktu 

s materiálem), 

 používá kotouč pouze k řezání a to stanoveným způsobem kolmo k materiálu (kotouč 

se nikdy nesmí použít k broušení; řezání v bočním náklonu nebo řezání oblouků je 

zakázáno), 

 použije vždy správný typ kotouče (dle typu materiálu, který je zpracováván), 

 nikdy nepoužívá k řezání horní čtvrtinu viditelné části kotouče (dochází ke zpětnému 

rázu – nekontrolovatelné vymrštění stroje ve směru obsluhy, hrozí poranění obsluhy), 

 při delších řezech si nakreslí na materiál čáru (zamezí tak naklánění přístroje              

při dodržování stanoveného směru), 

 odstraní z prostoru řezání všechny nečistoty (kamínky, drátky, apod.; nebezpečí 

poranění odletujícími předměty), 

 nikdy neřezat materiál v tahu nebo kde může dojít k sevření stroje, tzv. vtažení (opět 

dochází k nekontrolovatelnému vymrštění stroje ve směru obsluhy), 

 použije-li řezný kotouč z umělé pryskyřice, dbá, aby nedošlo ke kontaktu s vodou 

(tyto typy kotoučů přijímají vlhkost, čímž dochází při vyšších otáčkách 

k nevyváženosti a kotouč může prasknout; nesmějí být proto vystavovány dešti, 

chlazeny vodou ani jinou tekutinou; mají stanoven minimální datum trvanlivosti,      

po uplynutí tohoto data se již nesmějí použít),  

 při suchém řezání vždy použije ochranu dýchacích cest, 

 při mokrém řezání po skončení činnosti vypne přívod vody a nejméně 30 sekund 

nechá stroj běžet, aby došlo k odstředění vody z kotouče,  

 neprovádí řezání nad úrovní ramen, apod.,  

 neprovádí řezání v přílišném předklonu, 

 stojí vlevo od řezačky mimo prodlouženou osu kotouče, 

 pevně drží řezačku, 

 nepoužívá ji k odhazování, odsouvání, posunování drobných úlomků kolem řezu      

(ty odstraní ručně po vypnutí stroje), 

 řeže vždy jen jeden kus řádně upevněného materiálu (materiál nesmí být přidržován 

nohou ani ho nesmí přidržovat jiná osoba), 

 při přemisťování stroje i na krátkou vzdálenost nesmí být stroj zapnutý, 

 při přemisťování drží řezačku vždy za rukojeť, 
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 při přemisťování na delší vzdálenost (ve vozidle) vždy sejme řezný kotouč                  

a vyprázdní palivovou nádrž, 

 skladuje stroj v čistém stavu a v suchém prostředí, s demontovaným kotoučem, 

prázdnou palivovou nádrží, 

 používá pouze pravidelně a správně udržované stroje. 

 

Při provádění údržby a oprav obsluha: 

 opravuje stroj pouze tehdy, není-li motor v chodu - je odpojena svíčka, je demontován 

řezný kotouč nebo jiné nebezpečné části a je vyprázdněna palivová nádrž                 

(při opravách používá pracovní rukavice), 

 při opravě používá pouze originální díly nebo zajistí opravu autorizovaným servisem, 

 provádí pravidelné údržby (před každým použitím – provede dotažení všech spojů      

a krytů, zkontroluje funkce a stav bezpečnostního blokovacího tlačítka, vypínače, 

uzávěr palivové nádrže, klínový řemen, předfiltr, otáčky volnoběhu, stav řezacího 

kotouče; týdenní údržba – zkontroluje kryt startéru, klínový řemen, vzduchovou 

filtrační vložku, lanko startéru, zapalovací svíčku a tlumič; měsíční kontrola – vyčistí 

palivovou nádrž). 

 

4. 4 Zjištěné nedostatky a návrh opatření 

 

4. 4. 1 Zjištěné nedostatky 

 

 Hlavním zjištěným nedostatkem bylo špatné zajištění pracoviště při drobných 

opravách dlažby. Jednalo se především o situace, kdy bylo potřeba odkrýt a vyrovnat 

propadlou dlažbu (o ploše cca do 10-ti metrů čtverečních), vyrovnat nebo vyměnit poničené 

obrubníky, položit novou dlažbu u kanálových vpustí, vodovodních přípojek, vjezdů. 

Většinou byly zjištěny opakující se nedostatky, a to: nákladní automobil, na kterém je 

naložen materiál potřebný k opravě, nářadí a stroje, stojí u krajnice, velmi často v těsné 

blízkosti křižovatky nebo za zatáčkou, tvoří překážku silničního provozu a není náležitě 

označen (dopravní značka „Práce na silnici“, jiná vhodná dopravní značka, omezení rychlosti, 

zabezpečení pracovníkem, výstražným světelným zařízením); pracoviště není vůbec 

zabezpečeno proti vniknutí cizí osoby, vzniká tak nebezpečí poranění cizích osob nebo 

poranění pracovníků cizí osobou; dochází k řezání materiálu (dlažba, obrubníky) pomocí 
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ruční benzínové řezačky a k používání vibrační desky na nezajištěném pracovišti (nebezpečí 

poranění osob, zvířat nebo poškození cizího majetku odletujícími částmi materiálu). 

 

4. 4. 2 Návrh opatření 

 

 Je v kompetenci vedoucích zaměstnanců zajišťovat a kontrolovat bezpečnost             

na pracovišti. Proto právě tito pracovníci musí vyvíjet neustálý tlak na zaměstnance provádět 

řádné zabezpečení pracoviště před zahájením samotných činností. Měla by být stanovena 

odpovědná osoba a přesný postup činností při příjezdu na dané místo, kde bude činnost 

vykonávána, a tento postup striktně dodržován, kontrolován a v případě nedodržení 

sankcionován.   

Postup k zajištění pracoviště při drobných opravách: 

 automobil zastaví u krajnice, 

 řidič zapne výstražná světla, oblečen do reflexní vesty umístí řidič, spolujezdec, nebo 

pracovník, který se na místě již nachází, v dostatečné vzdálenosti za automobilem 

dopravní značku označující práci na silnici, popřípadě jinou vhodnou dopravní značku 

nebo světelné výstražné zařízení, 

 provedou ohrazení pracoviště stanoveným způsobem a v dostatečné vzdálenosti        

od prováděných činností, 

 pokud se automobil nachází v těsné blízkosti pracoviště, musí být zamezeno vstupu 

nepovolaných osob mezi automobil a pracoviště, 

 pokud místo mezi automobilem a pracovištěm zůstává pro osoby průchozí nebo       

pro dopravní prostředky průjezdné, musí být při nakládání, skládání a manipulaci 

s materiálem, nářadím a stroji zajištěna bezpečnost všech osob a pracovníků 

(zabránění vstupu nebo vjezdu na nezbytně nutnou dobu), 

 pověřený pracovník organizuje práci a pracovní postupy, neustále dbá na používání 

OOPP, správné vykonávání činnosti, manipulaci s materiálem, dodržování střídání 

pracovníků, bezpečnostních přestávek, 

 zabezpečí, aby nedošlo ke zcizení, zneužití, poškození strojů, zařízení, materiálu a aby 

nedošlo k poškození zdraví cizích osob o tyto stroje, zařízení a materiál. 
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5. PRÁCE S KŘOVINOŘEZEM 

 

 

 Práce s křovinořezem je různorodá, rozmanitá ale také velice nebezpečná činnost, jež 

klade velké nároky na obsluhu a zajištění pracoviště. Jako jednu z činností v sobě zahrnuje 

vyžínání travního porostu na místech nedostupných pro sekačky a zahradní traktory. 

Především se jedná o příkopy, místa v těsné blízkosti budov, plotů, obrubníků, značek, 

sloupů, keřů, stromů a dalších překážek. Dále je křovinořez určen k sekání zdřevnatělých 

bylin, buřeně, rákosu, křovin, stromků do průměru 3 centimetry nebo kácení stromů               

o průměru větším než 3 centimetry. Pro tyto činnosti používáme různé strunové hlavice, 

struny, různé typy kovových kotoučů, stejně jako různé druhy ochranných krytů. Všechny 

tyto činnosti mohou být bezpečně prováděny pouze tehdy, pokud vedoucí pracovníci               

i obsluha striktně dodržují bezpečnostní pokyny. V opačném případě se křovinořez stává 

značně nebezpečným pro osoby v jeho blízkosti.  

 

5. 1 Kvalifikace a předpoklady 

 

 Pro výkon práce s křovinořezem je pro zaměstnavatele z hlediska BOZP nejvhodnější 

přijmout do pracovního poměru osobu, která tuto práci již vykonávala a má praxi v délce 

alespoň 1 rok. Vhodným řešením je také přijmout osobu, která absolvovala rekvalifikační 

kurz nebo obdobný kurz na tuto práci. Tím se však zaměstnavatel nezbavuje povinnosti 

řádného seznámení a zaškolení nového pracovníka.  

 

Zaměstnavatel by měl od obsluhy křovinořezu vyžadovat znalosti o: 

 správném používání křovinořezu při vyžínání trávy, prosekávání porostu, úpravě keřů, 

kácení stromů, 

 způsobech provedení běžné údržby a odstraňování drobných závad, 

 používání OOPP pro práci s křovinořezem, 

 základních předpisech vztahujících se na tuto činnosti. 
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5. 2 Činnost (nebezpečí), rizika a opatření k eliminaci rizik(a) 

 

Tabulka č. 2: Možná rizika při činnostech a opatření k jejich eliminaci – křovinořez 

 

Činnost (nebezpečí) Rizika Opatření k eliminaci rizik(a) 

manipulace s křovinořezem pád obsluhy křovinořezu při chůzi a 

pohybu na nerovném a svažitém terénu 

nebo za nepříznivých klimatických 

podmínek 

zákaz práce na svazích, kde hrozí 

uklouznutí, zákaz práce za deště, 

používání pracovní obuvi 

s protiskluzovou podrážkou 

manipulace s křovinořezem  zasažení a poranění obsluhy nebo jiných 

osob strunou nebo pilovým kotoučem 

správně vykonávat činnosti, vyloučit 

osoby z ohroženého prostoru 

manipulace s křovinořezem  zasažení a poranění obsluhy nebo jiných 

osob odlomenou částí z rotující hlavice 

nebo kotouče 

používat ochranné kryty, kontrolovat 

stav rotující části po nárazu na 

předměty, vyloučit osoby 

z ohroženého prostoru  

manipulace s křovinořezem  zasažení obsluhy nebo jiných osob 

předmětem odmrštěným od rotující části 

křovinořezu 

používat ochranné kryty, OOPP, 

vyloučit osoby z ohroženého prostoru  

manipulace s křovinořezem  nežádoucí náraz rotující části na 

překážku a poškození nástroje 

odstranit nebo označit předměty 

v prostoru, dodržovat bezpečnou 

vzdálenost od předmětů kde hrozí 

poškození nástroje 

manipulace s křovinořezem  únava, bolesti zad, rukou, nohou dodržovat bezpečnostní přestávky a 

střídání pracovníků, správně nastavit 

popruhy a vyvážit stroj 

manipulace s křovinořezem  vibrace na ruce a trup od motoru a 

rotujících částí 

používat OOPP – antivibrační 

rukavice, dodržovat bezpečnostní 

přestávky a střídání pracovníků 

manipulace s křovinořezem  hluk od motoru používat OOPP – chrániče sluchu 

manipulace s křovinořezem  poškození zraku odletujícími předměty používat OOPP – ochranné brýle, 

štíty 

manipulace s křovinořezem  poranění hlavy odletujícími částmi nebo 

pádem větví, kamení 

používat ochranné přilby  

manipulace s křovinořezem  zachycení oděvu pracovníka o porost 

nebo rotující částí stroje 

používat vhodný pracovní oděv, 

dlouhé pevné kalhoty 

manipulace s křovinořezem  poranění chodidla odletujícími částmi 

nebo rotující částí stroje 

používat pevnou pracovní obuv, obuv 

s protiskluzovou podrážkou, obuv s 

vyztuženou špicí   
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Tabulka č. 2: Možná rizika při činnostech a opatření k jejich eliminaci 

 

Činnost (nebezpečí) Rizika Opatření k eliminaci rizik(a) 

manipulace s křovinořezem  pád káceného stromu na obsluhu nebo 

jiné osoby 

správně vykonávat činnosti; osoby, 

které se nepodílí na kácení vyloučit 

z ohroženého prostoru 

manipulace s křovinořezem  sevření kotouče ve kmeni stromu správně vykonávat činnosti 

manipulace s křovinořezem  zpětný vrh kotouče  správně výkonávat činnosti 

pohyb po pracovišti napadení pracovníka zvířaty, pes, hmyz sledovat situaci kolem sebe, vzájemně 

se s dalšími pracovníky informovat 

pohyb po pracovišti najetí vozidla na pracovníka, sražení, 

přimáčknutí při práci u komunikace 

umisťovat na komunikaci značky 

„Práce na silnici“, zajistit místo 

pomocí další osoby, používání 

barevných, reflexních oděvů a vest  

oprava, údržba popálení o zahřáté části vypnout křovinořez a počkat, až se 

zahřáté části ochladí, používání 

OOPP – pracovní rukavice 

oprava, údržba popálení vznícením nebo výbuchem   při opravách vypustit palivo z nádrže, 

zákaz používání otevřeného ohně 

oprava, údržba pořezání o ostré hrany používat OOPP – pracovní rukavice 

 

 

5. 3 Pracovní prostředí 

 

Práce s křovinořezem je stejně jako dlaždičská práce vykonávána na místech, kde      

se neustále pohybují lidé a dopravní prostředky a kde může dojít vlivem nedodržování 

bezpečnostních pokynů ke vzniku poranění nebo smrti pracovníka, osob pohybujících se 

v blízkosti vykonávané činnosti nebo k poškození majetku cizích osob.  

Dlaždičská práce je oproti práci s křovinořezem vykonávána na relativně malé ploše, 

kde je možné oddělit pracoviště od okolního prostředí pomocí technických opatření. U práce 

s křovinořezem je zajištění bezpečnosti okolního prostředí mnohem složitější. Obsluha se 

s křovinořezem pohybuje rychle, na velkém území, a během pracovní směny může                  

i několikrát změnit místo výkonu činnosti.  

Zabezpečit, aby se v ohroženém prostoru stabilně nenacházeli další osoby, není vůbec 

snadnou záležitostí. Vzhledem k situaci, že pracovištěm není pokaždé stejné místo, musí být 

pracovní postupy a organizace práce stanoveny před zahájením činnosti.  

5. 4 Bezpečnostní pokyny 
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5. 4. 1 Bezpečnostní pokyny k zajištění pracoviště 

 

Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 

zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru [ 15 ] 

definuje, co je křovinořez. K maximálnímu zajištění bezpečnosti obsluhy křovinořezu, dalších 

pracovníků a ostatních osob v blízkosti pracoviště musí být splněno: 

 

Povinnosti vedoucích pracovníků 

 

 určit pracoviště a pracovní činnosti, které zde budou prováděny, 

 určit pracovní a technologické postupy, zvláštnosti pracoviště, 

 určit jaký typ křovinořezu a pracovního nástroje bude s ohledem na pracovní 

podmínky používán, 

 určit, co je ohrožený a rizikový prostor (ohrožený prostor je kulová plocha o poloměru 

15 metrů; rizikový prostor je výseč před obsluhou a vlevo od obsluhy zasahující       

do vzdálenosti 30 – 50 metrů; u kácených stromů je nebezpečný prostor dvojnásobek 

výšky stromu), 

 

 

Obr. č. 9: Ohrožený a rizikový prostor [ 20 ] 

 prostřednictvím další osoby zajistit, aby do ohroženého a rizikového prostoru 

nevstupovaly žádné osoby, 
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 na frekventovaných místech navíc zajistit prostřednictvím zákazových značek vstup 

do ohroženého a rizikového prostoru,  

 zajistit, aby nedošlo k poškození majetku cizích osob (poškození dopravních 

prostředků, oken a dveří domů) – obsluha musí s křovinořezem postupovat vždy 

směrem od míst s možným ohrožením do volného prostoru, 

 stanovit pravidla pro dorozumívání mezi pracovníky,  

 zajistit, aby nedocházelo k přetěžování obsluhy, dodržování bezpečnostních přestávek, 

střídání zaměstnanců, 

 zajistit, aby byl na pracovišti k dispozici funkční přenosný hasicí přístroj 

s dostatečným množstvím hasiva. 

 

5. 4. 2 Bezpečnostní pokyny k výkonu práce 

 

 Před zahájením práce s křovinořezem musí být obsluha seznámena se všemi možnými 

riziky. Tato rizika vyplývají z pohybu pracovníka po pracovišti, z výkonu práce, z užívání, 

údržby a oprav stroje, z nesprávného používání stroje, z přetěžování pracovníka.     

 

Povinnosti vedoucích pracovníků 

 

Před zahájením práce s křovinořezem vedoucí pracovníci: 

 zajistí, aby obsluhou byla osoba starší 18-ti let, řádně a prokazatelně proškolená 

z bezpečnostních předpisů, seznámená s ustanoveními návodu k používání, fyzicky, 

psychicky a zdravotně způsobilá,  

 zajistí, aby obsluha měla neustále na pracovišti k dispozici návod k používání, 

 zajistí, aby obsluha byla vybavena vhodným pracovním oděvem (oděv zakrývá celé 

tělo; kalhoty musí být dlouhé a pevné, u volných kalhot hrozí zachycení rotující částí; 

musí mít barevné provedení se signálními plochami a reflexními prvky tak, aby byl 

zaměstnanec při práci dobře viditelný), 

 zajistí, aby obsluha byla vybavena pracovní obuví s protiskluzovou podrážkou 

upravenou proti propíchnutí a vyztuženou špicí proti proříznutí, 

 zajistí, aby obsluha byla vybavena antivibračními rukavicemi, 
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 zajistí, aby obsluha měla vhodnou ochranu zraku (brýle), ochranu celého obličeje 

(ochranný štít proti odletujícím částem), ochranu sluchu (protihlukové zátky, mušlové 

chrániče), ochranu hlavy (přilba jako ochrana proti pádu větví, kamenů), 

 zajistí, aby dle pracovních podmínek měla obsluha správný typ křovinořezu                 

a pracovního nástroje. 

 

Křovinořez nepoužívat, pokud obsluha: 

 je pod vlivem léků, 

 je ve stavu únavy či nevolnosti. 

 

Požadavky na doplňování provozních kapalin 

 

Před započetím práce a v jejím průběhu obsluha: 

 bere na vědomí, že benzín je vysoce hořlavá kapalina,  

 uchovává palivo v nádobách k tomu určených (nádoby s antistatickou úpravou), které 

jsou navíc uzpůsobeny k plnění nádrží, 

 palivo nedoplňuje, je-li motor v chodu nebo je-li ještě horký,  

 doplňuje palivo výhradně v otevřeném prostoru a dbá přitom zákazu používání 

otevřeného ohně, 

 přenese křovinořez na jiné bezpečné místo, pokud došlo k přelití nádrže nebo polití 

motoru palivem, a počká, až se palivo vypaří a výpary rozptýlí, 

 správně uzavře nádrž i nádobu s palivem.  

 

Požadavky na správné startování 

 

Obsluha před nastartováním: 

 musí přemístit křovinořez na jiné místo, než kde bylo doplňováno palivo, 

 musí provést celkovou kontrolu stroje (strunová hlavice, kovový kotouč, ochranné 

kryty nesmí být poškozené, opotřebené nebo uvolněné; páka akcelerátoru, tlačítko 

STOP, páka blokující akcelerátor musí plnit svou funkci; páka akcelerátoru je funkční 

pouze při současném zmáčknutí páky blokující akcelerátor; správné nastavení 

minimálních otáček, při uvolnění páky akcelerátoru musí dojít k zastavení rotující 

strunové hlavice nebo kovového kotouče),  
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 musí zajistit, aby se při startu stroje nikdo nenacházel v ohroženém prostoru. 

 

Požadavky na bezpečný provoz 

 

Obsluha před započetím práce a při práci: 

 musí zkontrolovat stav závěsného popruhu (povolení a dotažení popruhů                   

na maximum; neporušenost popruhu; funkčnost bezpečnostní rychlospony; 

neporušenost závěsné karabiny), popruhy správně nastavit dle tělesných rozměrů 

(umístění závěsné karabiny 10 centimetrů pod kyčelní kostí), 

 musí správně nastavit rukojeti (ruce a zápěstí jsou v přirozené poloze – ruce v loktu 

svírají úhel 120
o
 – 130

o
), vyvážit stroj (vyvážený stroj nemusíme nijak silou 

přetlačovat, hlavice nebo kotouč se nachází v pracovní výšce), 

 musí prohlédnout místo, kde bude činnost provádět a odstranit z plochy všechny 

nežádoucí předměty, případně zajistit jejich označení, 

 musí provést bezpečný start stroje (stroj je položený na zemi, leží na motoru                

a ochranném krytu, strunová hlavice nebo kotouč jsou ve vzduchu), obsluha stojí 

kolmo ke stroji, jednou rukou startuje, druhou jej přidržuje, 

 musí křovinořez používat pouze k účelům, k nimž byl určen výrobcem (používat 

pouze k vyjmenovaným činnostem, pouze s dodávanými originálními a schválenými 

pracovními nástroji; nesundávat ochranné kryty, stroj nijak neupravovat), 

 musí mít na pracovišti neustále k dispozici návod k použití, 

 musí mít křovinořez vždy připevněný k postroji, 

 musí dávat pozor na předměty, o které může při vykonávání činnosti zakopnout 

(kameny, pařezy, obrubníky), 

 musí na svazích pracovat příčně, nikdy ne směrem nahoru nebo dolů,  

 musí být vybavena obvazovým balíčkem, ten mít neustále u sebe,  

 musí průběžně kontrolovat stav stroje, především upevnění strunové hlavice, 

kovového kotouče a ochranného krytu,  

 musí zastavit stroj, pokud s ním přechází na vzdálenost větší než 50 metrů; pokud     

se strojem překonává nerovný terén; pokud do ohroženého prostoru vstoupí jakákoli 

osoba, zvíře; pokud dojde k uvolnění ochranného krytu; pohybu rotující části            

při volnoběhu; nevidí na rotující část; při odstraňování trávy z hlavice nebo kotouče, 
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 dodržovat pravidelné bezpečnostní přestávky (přerušení práce během směny deseti 

desetiminutovými přestávkami), 

 nesmí pracovat za nepříznivých povětrnostních podmínek, kdy hrozí pád nebo 

uklouznutí, 

 nesmí pracovat se strojem, který je poškozený nebo nemá ochranný kryt rotující části; 

dochází u něj k úletu jisker z výfuku; je-li poškozen tlumič výfuku; u kterého dochází 

k úniku paliva; dochází-li při volnoběhu k pohybu rotující části; v uzavřených 

prostorách, kde hrozí otrava oxidem uhelnatým, 

 nesmí se vzdalovat od stroje, je-li motor v chodu. 

 

Požadavky na provádění údržby, oprav, skladování 

 

Při provádění údržby, oprav a skladování obsluha: 

 musí provádět pravidelnou údržbu (denní údržba – kontrola a dotažení všech šroubů, 

spojů, krytů; kontrola stavu závěsného popruhu, stroje, kotoučů, jejich správné 

usazení; týdenní údržba – kontrola mazacích tuků, startovacího mechanismu, vyčištění 

vzduchového filtru, očištění žeber válce, zapalovací svíčky; měsíční údržba – vyčistit 

nádrž, očistit karburátor a chlazení), 

 používá originální náhradní díly, nekvalitní materiály mohou způsobit poškození 

stroje, 

 při údržbě a opravách používá kožené pracovní rukavice (nebezpečí pořezání), 

 je-li prováděna oprava s nastartovaným motorem (seřízení karburátoru), zajistit stroj 

proti pohybu a dotyku rotující části s předměty a zemí, 

 při zásahu do řezného systému, při kontrole, čištění, seřízení, opravě vypne motor       

a zajistí odpojení vodiče od svíčky, 

 při skladování zařízení vypustí z nádrže palivo (vypuštění provést venku při studeném 

motoru), řezné kotouče demontuje nebo zakryje plastovým krytem (zabránění 

poranění), 

 očistí všechny části stroje (stroj je skladován v suchém a čistém stavu). 
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Obr. č. 10: Osobní bezpečnost pracovníka [ 20 ] 

 

 

5. 5 Zjištěné nedostatky a návrh opatření 

 

5. 5. 1 Zjištěné nedostatky 

 

 Hlavním zjištěným nedostatkem byl velmi častý pohyb dalších pracovníků a cizích 

osob v ohroženém a rizikovém prostoru. K této situaci docházelo především proto, že buď 

nebyl určený konkrétní pracovník, který má zajistit, aby se v ohroženém a rizikovém prostoru 

nikdo nenacházel anebo pokud byl určen, nevykonával stanovený úkol správně.  
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 Dalším zjištěným nedostatkem bylo neprovádění kontrol stroje a pracovních nástrojů 

během výkonu práce. Pokud došlo k zavadění rotujícího pracovního nástroje o překážku, 

nebyla ihned provedena kontrola stavu stroje a pracovního nástroje a neprováděla se ani      

při přestávkách a doplňování paliva. Docházelo tak k situaci, kdy obsluha mohla pracovat 

s poškozenou strunovou hlavicí, poškozeným nebo otupeným kovovým kotoučem. Tato 

situace vedla ke zvýšení rizika poranění odletující částí nebo částmi pracovního nástroje         

a ke zvýšení vibrací stroje, stejně jako fyzické námahy obsluhy, vlivem práce se ztupeným, 

deformovaným či prasklým kotoučem, případně poškozenou hřídelí.  

  

5. 5. 2 Navrhovaná opatření 

 

 K zabránění výše popsaného prvního nežádoucího stavu navrhuji, aby vždy            

před zahájením výkonu práce byla stanovena dvojice pracovníků, která se bude při práci 

s křovinořezem a při zajišťování bezpečnosti v ohroženém a rizikovém prostoru pravidelně 

střídat. Tito pracovníci si mezi sebou stanoví účinný způsob komunikace, který budou 

dodržovat a zajistí, že obsluha křovinořezu nezahájí práci dříve, než dostane od pracovníka 

zajišťujícího bezpečnost v ohroženém a rizikovém prostoru jasný pokyn k zahájení práce. 

Výkon práce provádí v krátkých časových intervalech, mezi nimiž neustále sleduje situaci 

kolem sebe, je v očním kontaktu se svým spolupracovníkem a na smluvený signál neprodleně 

zastaví chod křovinořezu. Jako vhodné a účinné technické opatření navrhuji používání 

radiostanic (vysílaček) s integrovanými náhlavními soupravami (nejlépe s temením 

snímačem, který nepřenáší venkovní hluk) v přilbách pracovníků. Obsluha prostřednictvím 

radiostanice přijímá od spolupracovníka informace o situaci ve svém okolí a může tak 

neprodleně reagovat na nežádoucí stav.   

   K nedostatkům u druhé výše popsané situace navrhuji, aby v rámci všech druhů 

školení byl kladen důraz na řádné a včasné provedení kontroly stroje po kontaktu s cizím 

předmětem a byly zdůrazněny a připomínány následky, které mohou vzniknout zanedbáním 

této kontroly. Vedoucími pracovníky vyžadovat a kontrolovat, aby při střídání pracovníků 

docházelo k řádné kontrole stavu a upevnění pracovního nástroje a při zjištěných nedostatcích 

byl pracovní nástroj nabroušen, demontován nebo vyměněn za způsobilý.  
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6. ZÁVĚR 

 

 Oblast komunálních služeb jsem si vybral z důvodu, že většina činností, které se zde 

vykonávají, jsou pracemi vykonávanými na venkovním pracovišti, prováděné téměř vždy 

v těsné blízkosti civilních osob. Tedy osob, které i když nemají s výkonem dané práce vůbec 

nic společného, mohou se vlivem špatného zajištění bezpečnosti na pracovišti, jež je 

zapříčiněno chybou lidského faktoru, stát, tak jako i samotní zaměstnanci, obětí nehody 

vzniklé nedodržením bezpečnostních pokynů. Málokdo z občanů však toto nebezpečí vnímá. 

A lidé, kteří alespoň trošku tuší, že se zkracující se vzdáleností k nezajištěnému pracovišti 

narůstá riziko možného poranění nebo dokonce smrti, se často podceňováním konkrétní 

situace dopouští těch největších chyb.  

 Při snaze vedoucích pracovníků o dosažení co nejvyšší úrovně BOZP v podniku by 

nemělo být prioritou omezovat se pouze na oblast pracoviště a na zajištění ochrany svých 

pracovníků. Vedoucí pracovníci musí bezpečně fungující podnik chápat v širších 

souvislostech. Především je nutné si uvědomit, že bezpečně fungující podnik nepředstavuje 

riziko pro okolní prostředí a je také obchodními partnery vnímán jako bezpečná, stabilní         

a kvalitní společnost. Pracovníkům musí být tyto souvislosti osvětleny a musí jim být 

zdůrazněno, kam až jejich případné nedbalostní jednání může vést a co může způsobit.   

Proto byla cílem této bakalářské práce snaha u dvou vybraných činností vytvořit 

bezpečnostní pokyny pro vedoucí pracovníky a zaměstnance k zajištění bezpečnosti              

na pracovišti, jejichž dodržováním májí pracovníci přispět nejen ke zvýšení bezpečnosti         

a ochrany zdraví sebe samotných, ale i k bezpečnosti a ochraně zdraví osob pohybujících se 

v blízkosti pracoviště. 

      Manuál má seznámit vedoucí pracovníky a jejich podřízené zaměstnance s právy    

a povinnostmi na ně kladenými platnou legislativou. Stanovuje kvalifikační předpoklady, 

které by měly být vedoucími pracovníky od budoucích zaměstnanců na jednotlivé pozice 

vyžadovány. Dále pak informuje o  jednotlivých rizikových faktorech pracovních podmínek   

a o opatřeních nutných k přijetí při překročení přípustných expozičních limitů. Seznamuje 

také s nežádoucími situacemi, které mohou při výkonu činnosti nastat, a navrhuje opatření, 

jak tyto stavy eliminovat.  

 Na základě informací získaných jak od zaměstnanců, tak i osobní návštěvou 

pracoviště, došlo k popisu nejčastěji zjištěných a stále se opakujících nedostatků a byl 

vypracován návrh, jak možným nedostatkům předcházet a činnosti vykonávat správně, tedy 

bezpečně.  
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 Přínos této bakalářské práce spatřuji především v tom, že informace v ní obsažené 

mohou být využity vždy při školení zaměstnanců nebo před zahájením vykonávání prací. 

Musí však být ale interpretovány tak, aby z pokynů bylo jednak patrné, co musí být k zajištění 

bezpečnosti splněno, ale také k čemu případným opomenutím BOZP může dojít.  
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