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Abstrakt 

Hlavním cílem této diplomové práce je provést bezpečnostní audit ve slévárně pomocí 

Samoprověřovací příručky pro malé a střední podniky (Self-Audit Handbook for SMEs). Na 

základě jeho výsledků je vyhodnocena úroveň bezpečnosti práce v podniku a jsou doporučena 

opatření pro zlepšení. Také je provedena rešerše v oblasti auditu systému managementu 

BOZP. 

 

Klíčová slova: BOZP, bezpečnost práce, audit, slévárna 

 

 

 

 

Abstract 

The main objective of this thesis is to carry out a safety audit in a foundry using Self-Audit 

Handbook for SMEs. Based on the results is evaluated level of occupational safety in the 

company and are recommend measures for improvement. Research in the field of auditing 

OH&S management systém is also performed. 

 

Key words: OH&S, occupational safety, audit, foundry 
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Úvod 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je často skloňovaným pojmem a ve vyspělém 

světě je této problematice věnována velká pozornost. Systém managementu BOZP je tak 

společně se systémem environmentálního managementu a systémem managementu kvality 

hlavní součástí integrovaného systému managementu. Jaká je však reálná úroveň bezpečnosti 

práce ve slévárně v podmínkách České republiky? Této otázce se budou věnovat následující 

stránky. 

Hlavním cílem této práce je provést bezpečnostní audit ve slévárenském provozu a na základě 

jeho výsledků vyhodnotit úroveň bezpečnosti práce v podniku a doporučit opatření pro 

zlepšení. Doplňkovým cílem je provést rešerši v oblasti bezpečnosti práce. 

Nejprve je představena auditovaná slévárna Železárny Štěpánov spol. s r.o. Obecné informace 

o společnosti doplňují informace o pracovištích podniku, které slouží k získání přehledu o 

potencionálních nebezpečích a používaných nebezpečných látkách. Je tak možno získat 

představu o pracovním prostředí, ve kterém bude audit probíhat. 

Teoretická část práce se zabývá požadavky na kontrolu bezpečnosti práce v legislativě (zákon 

č. 262/2006 Sb. a zákon č. 309/2006 Sb.). Následuje rešerše v oblasti auditu v obecné rovině 

(ČSN EN ISO 19011:2011) a poté konkrétně v oblasti auditu systému managementu BOZP 

(ČSN OHSAS 18001:2007, Bezpečný podnik, Samoprověřovací příručka pro malé a střední 

podniky). 

Management Železáren Štěpánov projevil zájem o náš návrh provést ve společnosti 

bezpečnostní audit. Z nabídnutých možností si vybral audit podle Samoprověřovací příručky 

pro malé a střední podniky (Self-Audit Handbook for SMEs). Profil společnosti totiž 

koresponduje s  určením této příručky a managementu se zamlouvala komplexnost a 

propracovanost metodiky auditu, stejně jako nezávislost na třetích stranách.  

Metodika auditu podle příručky je podrobně popsána včetně názorných příkladů. Vlastní audit 

probíhal ve slévárně za plného provozu a s neomezeným přístupem do všech prostorů. 

Stěžejní částí práce je vyhodnocení výsledků auditu, které je provedeno přehledně a odpovídá 

kapitolám (modulům) používané příručky. Zjištění auditu jsou prezentována nejen textem, ale 

také tabulkami, grafy a fotodokumentací. Současně jsou navrhována opatření pro zlepšení, 

která jsou poté zrekapitulována v poslední části práce.  
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1 PROFIL SPOLEČNOSTI ŽELEZÁRNY ŠTĚPÁNOV SPOL. S R.O. 

 

1.1 Obor podnikání 

Železárny Štěpánov jsou tradičním slévárenským provozem. V roce 1572 byly ve Štěpánově 

nad Svratkou zaznamenány první hamry, v roce 1753 zde byla založena první slévárna. 

Historický vývoj pokračoval přes znárodnění (MEZ Brno) a následné restituce až do dnešních 

dní. V současné době se společnost zabývá kusovou a malosériovou výrobou odlitků ze šedé a 

tvárné litiny do 3000 kg.             [1] 

 

1.2 Produkty 

Mezi typické produkty Železáren Štěpánov patří kostry statorů elektromotorů, štíty 

elektromotorů, skříně převodovek, příruby, armatury, součásti stojů, závaží atd. Vyrábí se 

kusově nebo v malých sériích, přičemž jejich variabilita (hmotnost, design, určení, požadavky 

zákazníků …) je vysoká. To klade značné požadavky na odbornou zdatnost všech pracovníků. 

 

 

Obrázek 1 a 2. Příklady vyráběných odlitků 

  

1.3 Zákazníci 

Společnost dodává odlitky do celé Evropy, převážně do Německa, Španělska, Itálie a Velké 

Británie. V poslední době dodávky odlitků směřují i za oceán do USA. Mezi nejdůležitější 

zákazníky patří Siemens, Flender, Gamesa, Bonfiglioli, AEM, Renold, Schorch, Voith, KSB, 

ABB, Marelli a Škoda Electric. 
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1.4 Technické zázemí slévárny 

Srdcem slévárny jsou dvě kupolové pece a dvě rotační plynové pece (3 tuny a 5 tun). Při 

výrobě forem a jader je použita furanová technologie s regenerací. Pro čištění odlitků jsou 

k dispozici vibrační rošty, tryskač a pracoviště brusírna. Odlitky mohou být na přání 

zákazníka opatřeny antikorozní ochrannou vrstvou máčením v barvě nebo nástřikem 

v lakovně. Společnost dokáže splnit i požadavky na žíhání odlitků, protože v areálu firmy se 

nachází dvě žíhací pece. Podniková laboratoř zajišťuje spektrografickou analýzu chemického 

složení litiny, metalografické rozbory, standardní zkoušky mechanických vlastností a další 

potřebné zkoušky pro zajištění kvality výroby (formovací směs, barva, …). 

 

1.5 Organizační struktura 

 

Obrázek 3. Organizační struktura [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky 

Str.  15  

DIPLOMOVÁ  PRÁCE 

 

2 INFORMACE O PRACOVIŠTÍCH V ŽELEZÁRNÁCH ŠTĚPÁNOV 

 

2.1 Úvod 

Tato kapitola představuje pracoviště Železáren Štěpánov. Jsou zde uvedeny procesy 

probíhající na pracovištích, včetně hlavních vstupů a výstupů. Vyjmenována jsou hlavní 

identifikovaná nebezpečí na pracovištích. Pokud jsou používány nebezpečné látky, jsou 

uvedeny včetně R-vět. Samozřejmě se nejedná o kompletní výčet procesů, vstupů, výstupů, 

nebezpečí a nebezpečných látek. Smyslem je, aby čtenář získal základní hrubou představu o 

pracovištích slévárny. 

 

2.2 Formovna 

2.2.1 Procesy 

§ Výroba forem 

- Plnění forem samotuhnoucí směsí z průběžného mísiče. 

- Střásání forem, případně ruční pěchování. 

- Nanášení lihového nátěru na formy. 

- Vysoušení forem plamenem. 

2.2.2 Vstupy 

§ Samotuhnoucí furanová směs (sušený křemičitý písek Provodín PR 33, furanová 

pryskyřice, aktivátor). 

§ Lihový nátěr na formu. 

§ Modely odlitků. 

2.2.3 Výstupy 

§ Vysušené formy opatřené lihovým nátěrem a připravené ke skládání. 

2.2.4 Nebezpečí na pracovišti 

§ Mechanická nebezpečí vyplývající z pracovní náplně  - např. uklouznutí, pád břemene 

převáženého jeřábem, rozdrcení části těla, přiskřípnutí atd.  

§ Slévárenský prach. 

§ Nebezpečí úrazu plamenem – formy se podpalují za účelem vysušení. 

§ Chemické látky. 
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2.2.5 Používané nebezpečné látky 

§ Askuran 381 – R-věty: 21/22, 23, 36/37, 40, 48/20 

§ NOVOL – tmel ALU – R-věty: 10, 20, 36/38 

§ HPL Silico – R-věty: 11 

§ Líh denaturovaný – R-věty: 11, 36 

§ Loxia 4031 neu – R-věty: 11, 38, 51/53, 65, 67 

§ Trennmitel Al – R-věty: 11, 65, 66, 67 

§ Carbophen 5692 – R-věty: 35 

§ KALTHARZ U 404 TN 027 – R-věty: 20, 21, 22 

§ Různé druhy aktivátorů 

2.2.6 Fotografie pracoviště 

  

  Obrázek 4. Formovna – manipulace s rámem        Obrázek 5. Formovna - detail formy 

 

2.3 Jaderna 

2.3.1 Procesy 

§ Výroba jader 

- Plnění jaderníků samotuhnoucí směsí z průběžného mísiče. 

- Střásání jader, případně ruční pěchování. 

- Nanášení lihového nátěru na jádra. 

- Vysoušení jader plamenem. 

2.3.2 Vstupy 

§ Samotuhnoucí furanová směs (sušený křemičitý písek Provodín PR 33, furanová 

pryskyřice, aktivátor). 

§ Lihový nátěr na jádra. 
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§ Jaderníky. 

2.3.3 Výstupy 

§ Vysušená jádra opatřená lihovým nátěrem a připravená ke skládání. 

2.3.4 Nebezpečí na pracovišti 

§ Mechanická nebezpečí vyplývající z pracovní náplně  - např. uklouznutí, pád břemene 

převáženého jeřábem, rozdrcení části těla, přiskřípnutí atd.  

§ Slévárenský prach. 

§ Nebezpečí úrazu plamenem – jádra se podpalují za účelem vysušení. 

§ Chemické látky. 

2.3.5 Používané nebezpečné látky 

§ Askuran 381 – R-věty: 21/22, 23, 36/37, 40, 48/20 

§ NOVOL – tmel ALU – R-věty: 10, 20, 36/38 

§ HPL Silico – R-věty: 11 

§ Líh denaturovaný – R-věty: 11, 36 

§ Loxia 4031 neu – R-věty: 11, 38, 51/53, 65, 67 

§ Trennmitel Al – R-věty: 11, 65, 66, 67 

§ Carbophen 5692 – R-věty: 35 

§ KALTHARZ U 404 TN 027 – R-věty: 20, 21, 22 

§ Různé druhy aktivátorů 

2.3.6 Fotografie pracoviště 

  

Obrázek 6 a 7. Jaderna – celkový pohled 
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2.4 Slévárna 

2.4.1 Procesy 

§ Skládaní forem a jader. 

§ Tavba šedé a tvárné litiny – k dispozici jsou 2 kupolové pece a 2 rotační plynové pece. 

§ Odlévání forem. 

§ Vytloukání odlitků z formy – ručně a pomocí vibračního roštu. 

2.4.2 Vstupy 

§ Formy a jádra. 

§ Surové železo, litinový šrot, ocel, vápenec, koks, očkovadlo, … 

2.4.3 Výstupy 

§ Surové odlitky. 

2.4.4 Nebezpečí na pracovišti 

§ Nebezpečí popálení roztaveným železem a jiskrami. 

§ Výpary vznikající po odlití formy. 

§ Mechanická nebezpečí vyplývající z pracovní náplně  - např. uklouznutí, pád břemene 

převáženého jeřábem, rozdrcení části těla, přiskřípnutí atd.  

§ Slévárenský prach. 

§ Hluk. 

§ V létě vysoké teploty na pracovišti. 

§ Nebezpečí vyplývající z provozu vysokozdvižných vozíků. 

2.4.5 Používané nebezpečné látky 

§ Kapalný kyslík (kyslíkopalivový hořák) – R-věty: 8 

§ Kernverschmiermasse 3406 – R-věty: 11, 67 

§ Antracit 10-20 mm – R-věty: 20, 21, 22, 36, 37, 38, 48 

§ Grapher – R-věty: 36/37/38 

§ Vápenec – R-věty: 36 

§ Grafitové nauhličovadlo SG 99 3-12 mm – R-věty: 20, 21, 22, 36, 37, 38, 48 
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2.4.6 Fotografie pracoviště 

  

       Obrázek 8. Slévárna – odlévání formy            Obrázek 9. Pohled do prostoru slévárny 

 

2.5 Brusírna 

2.5.1 Procesy 

§ Tryskání odlitků ocelovými broky. 

§ Broušení odlitků. 

§ Oprava odlitků svařováním a tmelením dvousložkovým tmelem. 

§ Žíhání odlitků. 

2.5.2 Vstupy 

§ Surové odlitky. 

§ Materiál pro broušení, svařování a tmelení. 

2.5.3 Výstupy 

§ Hrubé odlitky. 

2.5.4 Nebezpečí na pracovišti 

§ Nebezpečí zranění brusnými nástroji (úhlová bruska, přímá bruska). 

§ Hluk. 

§ Prach, částice brusných materiálů, špony. 

§ Vibrace. 

§ Nebezpečí při svařování – úraz elektrickým proudem, svářečský aerosol, záření, 

popálení. 

§ Mechanická nebezpečí vyplývající z pracovní náplně  - např. uklouznutí, pád břemene 

převáženého jeřábem, rozdrcení části těla, přiskřípnutí atd.  
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§ Nebezpečí vyplývající z provozu vysokozdvižných vozíků. 

2.5.5 Používané nebezpečné látky 

§ NOVOL – tmel ALU – R-věty: 10, 20, 36/38 

2.5.6 Fotografie pracoviště 

  

     Obrázek 10. Brusírna – broušení odlitku          Obrázek 11. Pohled do prostoru brusírny 

 

2.6 Lakovna a máčírna 

2.6.1 Procesy 

§ Opatřování hrubých odlitků antikorozní základovou vrstvou máčením. 

§ Opatřování hrubých odlitků antikorozní základovou vrstvou nástřikem. 

2.6.2 Vstupy 

§ Hrubé odlitky. 

§ Barvy, ředidla, tužidla, antikorozní aditiva. 

2.6.3 Výstupy 

§ Hrubé odlitky opatřené antikorozní základovou vrstvou. 

2.6.4 Nebezpečí na pracovišti 

§ Výpary. 

§ Nebezpečí požáru nebo výbuchu. 

§ Hluk. 

§ Mechanická nebezpečí vyplývající z pracovní náplně  - např. uklouznutí, pád břemene 

převáženého jeřábem, rozdrcení části těla, přiskřípnutí atd.  
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2.6.5 Používané nebezpečné látky 

§ Barva Urkisol F-450 – R-věty: 10, 20/21/22, 33, 40, 51/53, 61, 62 

§ Tužidlo Ebelux 769 – R-věty: 10, 20/21/22, 37/38, 41 

§ Barva Ebelux A10 – R-věty: 10, 51/53 

§ Ředidlo Epolex S 6300 – R-věty: 10, 20/21/22, 37/38, 41 

§ Tužidlo Epolex S 7300 – R-věty: 10, 20/21, 38, 41, 43 

§ Barva Epolex S 2300 – R-věty: 10, 20/21, 36/38, 51/53 

§ Ředidlo Hempalin S 6005 – R-věty: 11, 21, 38, 48/20, 63, 65, 67 

§ Tužidlo Durcisseur epoxy – R-věty: 11, 37/38, 41, 67 

§ Barva Intergard 345 složka A – R-věty: 10, 36/38, 43, 50/53 

§ A mnoho dalších … 

2.6.6 Fotografie pracoviště 

  

        Obrázek 12. Nástřik barvy v lakovně              Obrázek 13. Máčení odlitků v máčírně 

 

2.7 Sklad odlitků – výstupní kontrola a expedice 

2.7.1 Procesy 

§ Vizuální kontrola odlitků. 

§ Drobné opravy odlitků broušením, tmelením a natíráním. 

§ Zkoušky odlitků – ultrazvuk, tvrdost, praskliny, těsnost, rozměry. 

§ Rovnání odlitků na palety a jejich balení. 

§ Skladování. 

§ Nakládka a vykládka. 
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2.7.2 Vstupy 

§ Vyrobené odlitky určené ke kontrole, uskladnění a expedici. 

2.7.3 Výstupy 

§ Odlitky expedované k zákazníkům. 

2.7.4 Nebezpečí na pracovišti 

§ Nebezpečí vyplývající z provozu vysokozdvižných vozíků. 

§ Mechanická nebezpečí vyplývající z pracovní náplně  - např. uklouznutí, pád břemene 

převáženého jeřábem, rozdrcení části těla, přiskřípnutí atd.  

§ Hluk. 

§ Prach. 

§ V zimě nízké teploty na pracovišti (5 – 10 ° C). 

2.7.5 Používané nebezpečné látky 

§ NOVOL – tmel ALU – R-věty: 10, 20, 36/38 

2.7.6 Fotografie pracoviště 

  

Obrázek 14 a 15. Pohled do prostoru skladu odlitků 

 

2.8 Laboratoř 

2.8.1 Procesy 

§ Analýza chemického složení litiny spektrometrem Metal Lab. 

§ Metalografický rozbor litiny. 

§ Zkouška pevnosti formovací směsi. 

§ Zkoušky mechanických vlastností litiny – zkoušky v tahu, tlaku a ohybu, dále tvrdost 

a vrubové zkoušky. 
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§ Měření viskozity lihových nátěrů a základových barev, měření tloušťky nátěru na 

odlitku, hodnota pH. 

§ Sítový rozbor formovací směsi, měření vlhkosti a pH formovací směsi. 

2.8.2 Vstupy 

§ Vzorky litiny pro analýzu chemického složení a metalografický rozbor. 

§ Zkušební tyče odlité za účelem zjištění mechanických vlastností litiny. 

§ Vzorky formovací směsi. 

§ Vzorky lihových nátěrů a základových barev. 

2.8.3 Výstupy 

§ Protokoly o zkouškách. 

§ Výsledky zkoušek importované do informačního systému firmy. 

2.8.4 Nebezpečí na pracovišti 

§ Nebezpečí poleptání. 

2.8.5 Používané nebezpečné látky 

§ Kyselina dusičná (HNO3) – R-věty: 8, 35 

§ Hydroxid sodný (NaOH) – R-věty: 35 

§ Líh kvasný – R-věty: 11, 36 

2.8.6 Fotografie pracoviště 

  

       Obrázek 16. Spektrometr Metal Lab         Obr.17. Zkušební stroj mechanických vlastností 
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3 POŽADAVKY NA KONTROLU BEZPEČNOSTI PRÁCE 

V LEGISLATIVĚ 

 

Požadavky na kontrolu bezpečnosti práce jsou uvedeny v zákonu č. 262/2006 Sb. (zákoník 

práce) a dále v zákonu č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci). 

Podle zákoníku práce je zaměstnavatel povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví 

zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se 

týkají výkonu práce. Zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a 

procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na 

základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění 

nebo alespoň omezení na nejmenší rozumně dosažitelnou míru.          [2] 

K tomu je povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

zejména stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových 

faktorů pracovních podmínek, a dodržovat metody a způsob zjištění a hodnocení rizikových 

faktorů. Zaměstnavatel je dále povinen odborovou organizaci a zástupce pro oblast 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci anebo přímo zaměstnance informovat o určení odborně 

způsobilé fyzické osoby k prevenci rizik podle zákona o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (č. 309/2006 Sb.).          [2] 

Zaměstnává-li zaměstnavatel nejvýše 25 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik 

sám, má-li k tomu potřebné znalosti. Zaměstnavatel s 26 až 500 zaměstnanci může zajišťovat 

úkoly v prevenci rizik sám, je-li k tomu odborně způsobilý, nebo jinou odborně způsobilou 

osobou. Ve firmě s více než 500 zaměstnanci musí být úkoly v prevenci rizik zajištěny vždy 

alespoň jednou odborně způsobilou osobou. Odborně způsobilá osoba může být zaměstnanec 

podniku nebo externí odborně způsobilá osoba.          [3] 

Zaměstnavatel je povinen organizovat nejméně jednou v roce prověrky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na všech pracovištích a zařízeních zaměstnavatele v dohodě s odborovou 

organizací a se souhlasem zástupce  zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a zjištěné nedostatky odstraňovat.           [2] 
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4 BEZPEČNOSTNÍ AUDIT – TEORETICKÁ ČÁST 

 

4.1 ČSN EN ISO 19011:2011 

ČSN EN ISO 19011:2011 (Směrnice pro auditování systémů managementu) [4] je českou 

verzí evropské normy EN ISO 19011:2011. Poskytuje návod k auditování všech systémů 

managementu, ne pouze k auditování systémů managementu kvality a environmentálního 

managementu, jako předchozí verze normy. Předmětem normy je popsání principů 

auditování, řízení programu auditů a vlastního provádění auditů systému managementu. 

Zabývá se také personální problematikou auditování – kompetence a povinnosti auditorů, 

manažerů programu auditu a dalších účastníků auditů. Norma je použitelná pro organizace 

všech velikostí, a to pro interní i externí audity. 

Zvláštní kapitola uvádí termíny a jejich definice z oblasti auditování, převzaté z norem ISO 

9000 a ISO/IEC 17000. Dozvíme se tak například význam slov audit (systematický, nezávislý 

a dokumentovaný proces získávání důkazů auditu), důkaz auditu (záznam, konstatování 

skutečnosti, nebo jiné informace, týkající se kritérií auditu), kritéria auditu, zjištění auditu, 

závěr auditu, auditorský tým, technický expert, pozorovatel, program auditu, plán auditu atd. 

Nebudu zde vypisovat všechny termíny a jejich definice, zájemce si je může nastudovat ve 

výše uvedených normách. 

Program auditu je plán pro soubor auditů plánovaných na konkrétní časový úsek a 

zaměřených na konkrétní cíl. Vrcholový management organizace určuje cíle programu auditu 

a pověřuje kompetentní osobu managementem programu auditu. Program auditu má být 

podroben pravidelnému přezkoumání, aby se identifikovaly možnosti zlepšování. 

Body managementu programu auditu: 

§ Určení cílů programu auditu. 

§ Vytvoření programu auditu. 

o Úkoly a zodpovědnosti manažera programu auditu. 

o Kompetentnost manažera programu auditu. 

o Určení rozsahu programu auditu. 

o Identifikace a hodnocení rizik programu auditu. 

o Vytvoření postupů programu auditu. 

o Identifikace zdrojů programu auditu. 
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§ Implementace programu auditu. 

o Určení cílů, předmětu a kritérií pro každý audit. 

o Určení metod auditu. 

o Výběr členů auditorského týmu. 

o Kompetentnost a hodnocení auditorů. 

o Činnosti auditu. 

o Hodnocení výsledků programu auditu. 

o Management záznamů programu auditu. 

§ Monitorování programu auditu. 

§ Přezkoumání a zlepšování programu auditu 

Norma dále popisuje doporučený průběh auditu. Nejprve je nutné vytvořit komunikační kanál 

mezi auditovanou organizací a auditory. Následuje přezkoumání dokumentů poskytnutých 

auditovanou organizací pro účel přípravy auditu. V přípravné fázi se dále vypracuje plán 

auditu a pracovní dokumenty. Pokud audit provádí tým auditorů, rozdělí se práce mezi 

auditory podle jejich kompetence a schopností. Ve stanovený termín proběhne vlastní 

realizace auditu, který je zahájen úvodním jednáním. Během úvodního jednání dojde 

k potvrzení plánu auditu, představení auditorského týmu a projednání dalších organizačních 

záležitostí. Následuje vlastní audit, během kterého jsou vhodným vzorkováním 

shromažďovány důkazy auditu za účelem porovnání s kritérii auditu. Důkazem auditu může 

být pouze informace, která se dá ověřit. Získávat potřebné informace je možné např. 

rozhovory, pozorováním nebo přezkoumáním dokumentů a záznamů. Na základě porovnání 

důkazů auditu s kritérii auditu jsou formulovány zjištění auditu. Zjištění auditu podávají 

informace o shodě/neshodě s kritérii auditu, včetně podpůrných důkazů. Během závěrečného 

jednání jsou prezentovány zjištění, závěry a doporučení auditu vedení auditované organizace. 

Po skončení auditu v organizaci je ještě nutné, aby vedoucí auditorského týmu vypracoval 

zprávu z auditu. Ta má poskytnout kompletní a přesný záznam auditu a jeho závěrů, včetně 

všech relevantních informací doporučených touto normou. 

Poslední kapitola normy ČSN EN ISO 19011:2011 se věnuje požadavkům na auditory: 

znalost zásad a postupů auditování, zkušenosti z relevantní manažerské nebo technické pozice 

a vhodné osobnostní vlastnosti. 

Příloha A normy dále podrobně specifikuje požadavky na specifické znalosti pro auditování 

jednotlivých druhů systémů managementu (environmentální management, management 
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kvality, management záznamů, management informační bezpečnosti, management 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, …). 

Příloha B poskytuje praktické návody pro auditory tykající se aplikace metod auditu, 

přezkoumání dokumentů, vzorkování, přípravy pracovních dokumentů, záznamu shod a 

neshod atd. 

 

4.2 ČSN OHSAS 18001:2007 

ČSN OHSAS 18001:2007 (Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) [5] 

je českou verzí britské normy BS OHSAS 18001:2007. Norma specifikuje požadavky na 

systém managementu BOZP a je zpracována tak, aby byla kompatibilní s normami ISO 9001 

(Systém managementu kvality) a ISO 14001 (Systém environmentálního managementu). 

Prokázání úspěšné implementace systému managementu BOZP podle této normy (certifikace 

třetí stranou, prohlášení organizace) může být pro organizaci jednou z konkurenčních výhod. 

Systém managementu BOZP dle OHAS 18001 je založen na známém cyklu PDCA (Plan-Do-

Check-Act) a principu neustálého zlepšování. Ve stručnosti: Plánuj (stanovení cílů a procesů 

nutných k jejich dosažení) – Dělej (implementování procesů) – Kontroluj (monitorování a 

měření procesů) – Jednej (opatření pro neustálé zlepšování).  

 

Obrázek 18. Cyklus neustálého zlepšování PDCA 

Cílem managementu BOZP má být odstranění nebo minimalizace rizik pro pracovníky 

(případně další osoby), které souvisejí s jejich pracovní činností.  

Plan 

Plánuj 

Do 

Dělej 

Check 

Kontroluj 

Act 

Jednej 
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Definice nebezpečí podle OHAS 18001: Zdroj, situace nebo činnost s potenciálem způsobit 

vznik poranění člověka nebo poškození zdraví nebo jejich kombinaci. 

Definice rizika podle OHSAS 18001: Kombinace pravděpodobnosti výskytu nebezpečné 

události nebo expozice a závažnosti úrazu nebo poškození zdraví, které může být způsobeno 

událostí nebo expozicí jejímu vlivu. 

Norma klade na organizace, které podle ní chtějí implementovat systém managementu BOZP, 

řadu požadavků. Musí být stanovena a schválena politika BOZP.  Musí být vytvořeny postupy 

pro identifikaci nebezpečí, posuzování rizik a řízení rizik. Organizace se také musí 

samozřejmě řídit právními předpisy. Cíle BOZP mají být v souladu s politikou BOZP a mají 

být pokud možno měřitelné. Vedení organizace má hlavní odpovědnost a k zajištění 

implementace sytému managementu BOZP musí poskytnout odpovídající materiální a 

personální zdroje. Vedení přiděluje odpovědnosti, deleguje pravomoci a stanovuje úlohy. 

Důležité je zapojení pracovníků do procesu identifikace nebezpečí a jejich vzdělávání 

v oblasti BOZP. Organizace musí vytvořit postupy pro vyšetřování incidentů a zavést systém 

nápravných a preventivních opatření. V pravidelných intervalech jsou požadovány interní 

audity systému managementu BOZP, které jsou jedním z podkladů pro přezkoumání systému 

managementu BOZP ze strany vrcholového vedení organizace. 

 

4.3 Bezpečný podnik 

Program Bezpečný podnik [6] má za cíl zvýšit úroveň BOZP v organizacích, včetně ochrany 

životního prostředí. Garantem programu je Státní úřad inspekce práce. Požadavky na systém 

řízení BOZP vychází z norem ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001 a příručky ILO-OSH 

2001. Při posuzování splnění požadavků programu se vychází také z výsledků kontrol 

provedených orgány státní správy (Státní úřad inspekce práce, Česká inspekce životního 

prostředí, Hasičský záchranný sbor, Krajská hygienická stanice,…). 

Státní úřad inspekce práce stanovil podmínky, za kterých může organizace získat označení 

„Bezpečný podnik“. Organizace se do programu zapojují dobrovolně, ovšem po přihlášení 

jsou povinny řídit se stanovenými podmínkami a podrobovat se kontrolám ze strany 

Oblastního inspektorátu práce. Program je určen pro organizace výrobního charakteru a 
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obecně pro organizace, u kterých prováděné činnosti představují nezanedbatelná rizika. 

Zavádění programu Bezpečný podnik např. pro obchody, kanceláře, školy atd., je zbytečné. 

Program Bezpečný podnik je svými požadavky zaměřen především na prevenci. Prioritou 

organizace má být identifikace a eliminace rizik na pracovišti. Pokud nelze riziko eliminovat, 

musí být alespoň omezeno na přijatelnou úroveň. Program uplatňuje princip neustálého 

zlepšování (zavádí tzv. indikátory zlepšování) – principiálně cyklus PDCA obdobně jako 

v případě OHSAS 18001. 

Program Bezpečný podnik vyžaduje od organizace stanovení bezpečnostní politiky a 

měřitelných cílů v oblasti BOZP. Je nutné vytvořit postupy pro průběžnou identifikaci 

nebezpečí a pro hodnocení a řízení rizik. Pro zavedení a neustálé zlepšování systému 

managementu BOZP musí vedení organizace poskytnout potřebné materiální a personální 

zdroje. BOZP musí být důležitostí postavena na úroveň ekonomickým zájmům organizace, 

proto veškerá provozní rozhodnutí musí být učiněna s ohledem na zajištění BOZP (důraz na 

prevenci). Všichni zaměstnanci mají být odpovědni za ochranu vlastního zdraví, musí být 

tedy motivováni a náležitě proškoleni. Cílem vedení má být zlepšování pracovního prostředí a 

pracovních podmínek. Systém managementu BOZP musí být dokumentovaný, monitorovaný 

a kontrolovaný za účelem přezkoumání efektivnosti. 

Plnění podmínek programu Bezpečný podnik si organizace může sama ověřit vyplněním sady 

kontrolních otázek, které jsou přílohou dokumentace programu. 

          

1. 1. POLITIKA BOZP 

  

  

  

   

  

1.1. Vrcholové vedení právního subjektu stanovilo a vyhlásilo 
politiku BOZP, která: 

Ano 
Netýká 
se   

a) odpovídá povaze a rozsahu rizik, vyplývajících z procesů a 
činností realizovaných v právním subjektu,       

b) je v souladu jak s celkovou politikou právního subjektu a 
jeho vizí, tak i s politikou jakosti a s environmentální 
politikou,       

c) obsahuje konkrétně a jasně vyjádřený závazek vrcholového 
vedení právního subjektu přijatou politiku prosazovat a ve 
spolupráci s ostatními zaměstnanci naplňovat.       

          

Obrázek 19. Příklad kontrolní otázky programu Bezpečný podnik 
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4.4 Samoprověřovací příručka pro malé a střední podniky (Self-Audit 

handbook for SMEs) 

Samoprověřovací příručka pro malé a střední podniky (Self-Audit handbook for SMEs) [7] je 

koncipována, jak již název napovídá, jako návod a sada otázek pro provedení auditu stavu 

v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podniku, včetně vlivu na životní prostředí. 

Organizace si tak může sama, na základě auditu provedeného podle této příručky, ověřit stav 

BOZP v organizaci a identifikovat oblasti, kterým je nutné věnovat zvýšenou pozornost při 

zlepšování systému BOZP. Jelikož příručku vydala Evropská komise již v roce 1995 a její 

používání je čistě dobrovolné, nemůže organizace získat žádný certifikát pro prokázání své 

snahy zlepšit stav BOZP. 

Příručka obsahuje 119 otázek rozdělených do 14 kapitol (nepočítáme kapitoly věnované 

čtyřem samostatně uvedeným pracovištím – např. pekárnám). Každá otázka je ohodnocena 

body (0 až 5) a poté jsou podle metodiky příručky vyhodnoceny silné a slabé stránky pro 

jednotlivé kapitoly. Dalším výstupem auditu je vyhodnocení čtyř základních parametrů – 

pracovníci, vybavení, organizace a životní prostředí. Na základě výsledků auditu je možno 

přijímat opatření ke zlepšení podmínek pracovního prostředí a bezpečnosti práce. 

Výhody auditu podle Samoprověřovací příručky pro malé a střední podniky: 

§ Organizace si může sama provádět audity podle této příručky, což je ekonomicky 

výhodné a flexibilní. 

§ Příručka vede auditora krok za krokem celou oblastí problematiky BOZP a vlivu na 

životní prostředí, takže nezanedbá žádnou z důležitých otázek. 

§ Výstupem auditu jsou jasné a přehledné informace o silných a slabých stránkách 

podniku v oblasti BOZP. 

 

Nevýhody auditu podle Samoprověřovací příručky pro malé a střední podniky: 

§ Podnik provedením auditu podle této příručky nezíská žádný certifikát ani jiný 

dokument, který by mu pomohl v konkurenčním prostředí. 

§ Vedení organizace nemusí brát výsledky auditu v potaz, protože je dobrovolný a 

neprovádí ho třetí strana s certifikační nebo jinou autoritou. 
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§ Výsledky auditu značně ovlivní způsob bodování otázek auditorem, hrozí 

neobjektivita (záměrná, z nedostatku informací, subjektivní posuzování otázek).  

 

12 Ve všech otázkách, které se dotýkají bezpečnosti a zdraví při práci: 

Zamýšlí management provést konzultaci se svými zaměstnanci a/nebo jejich představiteli s ohledem 

na: 

 Ano Ne Nepoužije se 

- organizaci školení? O O O 

- přijímání nových zaměstnanců? O O O 

- organizace první pomoci a evakuace 

prostor v případě havárie? 

O O O 

- nebezpečí, kterému mohou být 

vystaveni? 

O O O 

 

 

 

 

 

Obrázek 20. Příklad otázky ze Samoprověřovací příručky pro malé a střední podniky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   žádný               střední              výborný 

  Nepoužije se  

  0      1    2       3           4           5 
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5 ZVOLENÁ METODIKA AUDITU BEZPEČNOSTI A JEJÍ POPIS 

Pro provedení bezpečnostního auditu v Železárnách Štěpánov byla zvolena Samoprověřovací 

příručka pro malé a střední podniky (Self-Audit Handbook for SMEs). Podnik o 125 

zaměstnancích spadá do cílové skupiny příručky, která byla zvolena pro svou komplexnost a 

propracovaný systém hodnocení silných a slabých stránek podniku v oblasti BOZP. Důležitá 

byla také nezávislost na třetích stranách a značná míra flexibility pro auditora. Nevýhodou je 

nemožnost využít výsledků auditu k získání certifikátu a jeho marketingovému využití.  

Jak již bylo uvedeno v kapitole 4.3, příručka obsahuje 119 otázek rozdělených do 14 kapitol 

(nepočítáme kapitoly věnované čtyřem samostatně uvedeným pracovištím – např. pekárnám). 

Každá otázka je na základě zjištění auditu ohodnocena auditorem v rozmezí 0 až 5 bodů. Pro 

každou otázku je v příručce uveden mezní počet bodů, který musí organizace přesáhnout, aby 

byla otázka hodnocena jako splněná – příklad na obrázku 21. 

 

Obrázek 21. Příklad zadaného mezního počtu bodů pro otázku – vyznačeno modře 

Pro snadnější vyhodnocení silných a slabých stránek podniku zavedeme koeficient k: 

 

Otázka je vyhodnocena jako splněná (silná stránka), pokud  

Otázka je vyhodnocena jako nesplněná (slabá stránka), pokud  

Při výběru nejsilnějších a nejslabších stránek podniku se neřídíme pouze hodnotou 

koeficientu k, ale bereme do úvahy také významnost otázky z pohledu hrozících rizik. Pro 

každou kapitolu jsou vybrány 3 nejsilnější a 3 nejslabší oblasti organizace, které jsou vždy 

uvedeny v přehledné tabulce – viz tabulka 1. Silné stránky jsou řazeny od nejsilnější, slabé 

stránky jsou řazeny od nejslabší. Tyto vybrané otázky jsou podrobněji komentovány. 

Výsledky auditu pro ostatní otázky jsou podrobněji rozvedeny pouze v případě zajímavých 

nebo závažnějších zjištění. Tímto bude délka textu udržena na rozumné úrovni a čtenář 

nebude zahlcen velkým množstvím nepodstatných informací. 
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3 Dopravní, horizontální a vertikální riziko 

Silné stránky Slabé stránky 

26 Ochrana proti pádům 32 Bezpečnost pod těmito zónami  
30 Kvalita vertikálního přístupu 22 Povrchy dopravních zón 

24 Školení a výcvik řidičů 23 Oddělení dopravních zón 

Tabulka 1. Ukázka vyhodnocená silných a slabých stránek 

 

Kapitola Název kapitoly 

Počet 
otázek 

1 Schopnost řídit rizika 12 

2 Politika prevence 8 

3 Dopravní, horizontální a vertikální riziko 12 

4 Zabezpečení strojů 4 

5 Hluk a vibrace 10 

6 Teplota a výměna vzduchu 6 

7 Osvětlení 8 

8 Riziko požáru, výbuchu a zásahu elektrickým proudem 17 

9 Nebezpečné materiály: zdravotní a bezpečnostní rizika 12 

10 Kolektivní a individuální ochrana 9 

11 Transport těžkých břemen 7 

12 Údržba 5 

13 První pomoc 6 

14 Účast pracovníků 3 

Tabulka 2. Přehled kapitol auditu  

Po vyhodnocení všech 119 otázek a vybrání silných a slabých stránek podniku pro všech 14 

kapitol auditu, přichází na řadu ještě vyhodnocení z pohledu čtyř základních parametrů: 

§ Pracovníci 

§ Vybavení 

§ Organizace 

§ Životní prostředí 

Každá z otázek auditu je přiřazena do jednoho ze čtyř základních parametrů. V tabulce 3 jsou 

jako příklad uvedena čísla otázek spadajících pod parametr Pracovníci. Pro každý základní 

parametr vypočítáme procento splněných otázek, přičemž nepoužité otázky ignorujeme.  
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1 3 10 12 14 15 20 

28 34 41 46 67 76 77 

84 85 86 89 92 97 101 

102 105 109 110 114 115 116 

117 119      

Tabulka 3. Čísla otázek spadajících pod parametr Pracovníci 

Podle procentuální úspěšnosti je každý ze čtyř základních parametrů vyhodnocen podle 

tabulky 4. 

Úspěšnost 
Vyhodnocení 

parametru 
Komentář 

75 - 100% Velmi dobrý 
Některé body mohou být ještě zlepšeny.  

Držte tuto úroveň. 

50 - 74% Průměrný Musíte této oblasti věnovat více pozornosti. 

25 - 49% Kritický stav Věnujte se co nejdříve důkladně této oblasti. 

0 - 24% Nevyhovující Okamžitě musíte tuto oblast zlepšit! 

Tabulka 4. Tabulka pro vyhodnocení základních parametrů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky 

Str.  35  

DIPLOMOVÁ  PRÁCE 

 

6 VYHODNOCENÍ BEZPEČNOSTNÍHO AUDITU – PRAKTICKÁ ČÁST 

6.1 Kapitola 1: Schopnost řídit rizika 

Tato kapitola auditu zkoumá schopnost společnosti předcházet rizikům, případně hodnotit a 

minimalizovat zbytková rizika. Zabývá se také ergonomií, organizací práce a aktuálností 

používaných postupů z hlediska technického rozvoje. Dalšími body zájmu auditu jsou 

například školení a výcvik zaměstnanců a jejich aktivní zapojení do problematiky BOZP nebo 

ochrana zaměstnanců. 

1 Schopnost řídit rizika 

Silné stránky Slabé stránky 

9 Kolektivní a osobní ochrana 11 Kontrola implementace opatření 
10 Školení pracovníků 

 12 Účast zaměstnanců   

Tabulka 5. Silné a slabé stránky kapitoly 1 

Nejsilnější stránkou společnosti v této kapitole je kolektivní a osobní ochrana (otázka č. 9). 

Pro management je velice důležité, aby byli pracovníci vybaveni potřebnými ochrannými 

pracovními pomůckami. Používání ochranných pracovních pomůcek (např. bezpečnostní 

přilba, pracovní rukavice, ochranné brýle, chrániče sluchu, respirátor atd.) je kontrolováno a 

v případě, že pracovník tyto ochranné prostředky nepoužívá, může mu být udělena pokuta. 

Z prostředků kolektivní ochrany můžeme zmínit nainstalované odsávání na určitých 

pracovištích nebo bezpečnostní tabulky v areálu podniku (viz obrázek č. 22). 

 

Obrázek 22. Příklad bezpečnostních tabulek v areálu podniku 
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Kladně hodnotíme školení pracovníků v oblasti BOZP (otázka č. 10). Každý nově přijatý 

zaměstnanec projde školením BOZP a je informován o hrozících nebezpečích na pracovišti. 

Je mu zdůrazněno, že provoz slévárny má značná zbytková rizika (k tomuto tématu se 

dostaneme později) a je proto nutné, aby dbal zvýšené opatrnosti a měl neustále na mysli 

bezpečnost svoji a svých spolupracovníků. Kromě opakovaných školení jsou zaměstnancům 

poskytovány informace také například při spuštění nového zařízení nebo zavedení nové 

technologie. Pokud se v areálu společnosti pohybují pracovníci externí firmy nebo návštěvy, 

jsou poučeni o hrozících nebezpečích a jsou jim v případě nutnosti zapůjčeny ochranné 

pracovní prostředky. 

 

Graf 1. Vyhodnocení otázek kapitoly 1 

Třetí nejsilnější stránkou v kapitole 1 je účast zaměstnanců (otázka č. 12) při řešení otázek 

BOZP. Volená rada zaměstnanců může na pravidelných setkáních s managementem přednést 

jakékoliv návrhy nebo námitky týkající se nejenom BOZP. Každý zaměstnanec může také 

v určené době navštívit majitele firmy a osobně tak upozornit na případné problémy nebo 

navrhnout řešení už známých problémů. 

V tomto odstavci uvedeme ještě další silnou stránku, která si zaslouží pozornost. Kvalita 

informací a dokumentace (otázky č. 1 a 3) týkající se rizik souvisejících s činností podniku, je 
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na dobré úrovni. Dokumentaci zajišťuje externí odborný pracovník – např. analýza rizik, 

kategorizace práce dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, nebo zpráva o 

používaných chemických látkách dle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií. Je 

vedena kniha úrazů a vyhotovují se záznamy o úrazu, čímž je splněn požadavek zákonu č. 

262/2006 Sb. 

Kapitola 
Číslo 

otázky 
Otázka 

Mezní 
body 

Dosažené 
body 

k 

1                  

Schopnost řídit 
rizika 

1 Kvalita informací  4 4,5 1,13 

2 Celkový postoj/ účinnost prevence 4 4,5 1,13 

3 Kvalita dokumetntace 4,5 5 1,11 

4 Hodnocení rizika 4 4,5 1,13 

5 Eliminace rizika u zdroje 4 4,5 1,13 

6 Technický rozvoj 3,5 4 1,14 

7 Organizace práce 3,5 4 1,14 

8 Přístup k ergonomii 3,5 4 1,14 

9 Kolektivní a osobní ochrana 4 5 1,25 

10 Školení pracovníků 4 5 1,25 

11 Kontrola implementace opatření 3,5 3 0,86 

12 Účast zaměstnanců 4 5 1,25 

Tabulka 6. Vyhodnocení otázek kapitoly 1 

Jedinou slabou stránkou v kapitole 1 je kontrola implementace opatření (otázka č. 11) 

v oblasti BOZP ze strany managementu. Deklarace managementu, že bezpečnost práce je 

jednou z jeho priorit, je někdy narušena nedotažením opatření do konce nebo dokonce 

neochotou nižšího řídicího pracovníka problém BOZP řešit. Z ekonomických důvodů, 

pravděpodobně bez vědomí vrcholového vedení firmy, jsou používány například některé 

nevyhovující vázací prostředky (háky, řetězy) nebo nejsou provedeny nutné opravy (špatně 

fungující klika dveří vysokozdvižného vozíku, která se zasekává a znemožňuje rychlé 

opuštění vozíku v případě krizové situace). Doporučujeme proto, aby management jasně 

stanovil, že bezpečnost práce má přednost před ekonomickými zájmy a tvrdě vyžadoval 

dodržování tohoto principu od svých podřízených. 
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6.2 Kapitola 2: Politika prevence 

Druhá kapitola auditu se soustředí na politiku prevence uplatňovanou v auditované 

organizaci. Spadá sem delegování zodpovědnosti, dodržování bezpečnostních pravidel a 

jejich srozumitelnost nebo reakce podniku na pracovní úrazy. Důležitou součástí této kapitoly 

je také bezpečnostní a zdravotní dozor ve společnosti a v neposlední řadě hodnocení pořádku 

v areálu firmy. 

2 Politika prevence 

Silné stránky Slabé stránky 

15 Srozumitelnost bezpečnostních postupů  20 Pořádek a čistota 

19 Bezpečnostní dozor   

18 Zdravotní dozor   

Tabulka 7. Silné a slabé stránky kapitoly 2 

Silnou stránkou firmy je srozumitelnost bezpečnostních postupů (otázka č. 15). Jak již bylo 

uvedeno v předchozí kapitole, silnou stránkou společnosti je vzdělávání zaměstnanců 

v oblasti BOZP. V provozu slévárny je kriticky důležité, aby si byli zaměstnanci vědomi 

hrozících rizik a znali bezpečnostní postupy. Všichni zaměstnanci procházejí školením BOZP. 

Dále firma organizuje školení vazačů, jeřábníků a řidičů vysokozdvižných vozíků. Pracovníci 

jsou školeni v oblasti BOZP pro jednotlivé profese, kdy jsou jim zdůrazněny zásady bezpečné 

práce na konkrétním stanovišti. Každé pracoviště má k dispozici technologické postupy a 

nacházejí se zde pokyny pro bezpečné zacházení s chemickými látkami a bezpečnostní 

tabulky. 

Bezpečnostní dozor (otázka č. 19) je také na dobré úrovni. V pravidelných intervalech je 

prováděna prověrka bezpečnosti práce a požární ochrany externím odborným pracovníkem. 

Podle harmonogramu se uskutečňuje měření škodlivin a škodlivých vlivů v pracovním 

prostředí (například hluk, vibrace, koncentrace prachu v ovzduší atd.). Škodlivým vlivům 

budou věnovány další kapitoly auditu. Management se zapojuje svými kontrolami, při kterých 

dbá zejména na používání ochranných pracovních pomůcek. 

Třetí nejsilnější stránkou je zdravotní dozor (otázka č. 18). Všichni zaměstnanci absolvují 

vstupní zdravotní prohlídku. Další opakované zdravotní prohlídky, případně prohlídky u 

specialistů (plicní oddělení), závisí na profesi zaměstnance a řídí se kategorizací práce. 

Závodní lékař bohužel není přímo v areálu firmy, avšak nachází se v obci asi 1 kilometr od 

závodu, takže je v dosahu pro ošetření drobnějších poranění. 
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Pozornost si zaslouží poměrně nízká úrazovost, za posledních 20 let se nestal smrtelný úraz 

ani těžký úraz. Vzhledem k poměrně velkému zbytkovému riziku se bohužel nepodařilo 

předejít řadě lehčích úrazů. Byly způsobeny zejména nepozorností zaměstnanců nebo 

nepoužitím ochranných pracovních pomůcek. Proto jsou zaměstnanci nabádání ke zvýšené 

opatrnosti, nicméně takovýmto úrazům vyplývajícím ze zbytkového rizika se nedá úplně 

zabránit. 

 

Graf 2. Vyhodnocení otázek kapitoly 2 

Slabou stránkou v kapitole 2 je pořádek a čistota (otázka č. 20) v areálu firmy. Horší výsledek 

se dá částečně omluvit povahou slévárenského provozu, protože slévárenský prach se dostane 

doslova všude a o čistotě v běžném slova smyslu se nedá vůbec hovořit. Jako tradiční slévárna 

jsou také Železárny Štěpánov limitovány dispozicemi provozu, nedostatkem místa a stářím 

budov, takže je mnohem obtížnější udržovat pořádek a čistotu v porovnání s moderními 

provozy. Volně položené palety (viz obrázek 23) na nevhodném místě, nedostatečný úklid 

nebo odkládání nepotřebných věcí se ale nedají omluvit. Proto řadíme pořádek a čistotu do 

slabých stránek, protože je značný prostor pro zlepšení systému úklidu areálu a pro uplatnění 

principů metody 5S. 
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Obrázek 23. Odložená plechová a plastová paleta  

 

Kapitola 
Číslo 

otázky 
Otázka 

Mezní 
body 

Dosažené 
body 

k 

2                      

Politika prevence 

13 Kvalita delegování zodpovědností 2,5 3 1,20 

14 
Dodržování bezpečnostních 
pravidel 

3,5 4 
1,14 

15 
Srozumitelnost bezpečnostních 
postupů 

4 4,5 1,13 

16 Změny po úrazu 4 4,5 1,13 

17 Informace o úrazech 3 4 1,33 

18 Zdravotní dozor 3 4 1,33 

19 Bezpečnostní dozor 3 4 1,33 

20 Pořádek a čistota 4 2,5 0,63 

Tabulka 8. Vyhodnocení otázek kapitoly 2 
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6.3 Kapitola 3: Dopravní, vertikální a horizontální rizika 

Kapitola 3 se zabývá dopravními, vertikálními a horizontálními riziky v podniku. Dopravní 

rizika vyplývají z pohybu vozidel a chodců v areálu firmy. Horizontální rizika jsou spojena 

s aktivitami prováděnými v určité výšce nad úrovní podlahy – například doprava materiálu 

jeřáby nebo vysokozdvižnými vozíky. Vertikální rizika jsou spojena s aktivitami vyžadujícími 

přístup k vyšším polohám (například schodiště a žebříky) nebo zvedání břemen. Z toho 

můžeme vyvodit, že například manipulace s břemeny pomocí mostového jeřábu v sobě 

obsahuje jak rizika vertikální (pád břemene), tak i rizika horizontální (srážka s jiným 

předmětem v cestě přesunu transportovaného břemene). 

3 Dopravní, vertikální a horizontální rizika 

Silné stránky Slabé stránky 

26 Ochrana proti pádům 32 Bezpečnost pod těmito zónami  
30 Kvalita vertikálního přístupu 22 Povrchy dopravních zón 

24 Školení a výcvik řidičů 23 Oddělení dopravních zón 

Tabulka 9. Silné a slabé stránky kapitoly 3 

V kapitole 3 podnik nejlépe uspěl v otázce číslo 26 – Ochrana proti pádům. V průběhu auditu 

nebyl zjištěn žádný nedostatek týkající se ochrany proti pádům. Místa ve výškách jsou 

opatřena zábradlím v dobrém technickém stavu. Pokud probíhá údržba či oprava ve výškách a 

není k potřebnému místu přístup po schodišti nebo po žebříku, je k dispozici samohybná 

vysokozdvižná plošina. 

Kvalita vertikálního přístupu (otázka č. 30) je rovněž na uspokojivé úrovni. Schodiště a jejich 

zábradlí jsou v dobrém technickém stavu. Schodiště v provozu mají protiskluzový povrch, 

takže v kombinaci s pracovní obuví je minimalizováno riziko uklouznutí na schodech. 

Žebříky jsou nepoškozené a stabilní. 

Třetí nejsilnější stránkou společnosti v kapitole 3 je školení a výcvik řidičů (otázka č. 24). Jak 

jsme již několikrát zmínili, školení a výcvik zaměstnanců je na velmi dobré úrovni. V této 

souvislosti uvedeme také další silnou stánku – kvalifikaci obsluhy zvedacích zařízení (otázka 

č. 28). 

Společnost neuspěla v hodnocení otázky bezpečnosti pod horizontálními a vertikálními 

zónami (otázka č. 32). Zdvihací zařízení jsou sice sama o sobě bezpečná a podléhají kontrole 

a servisu, ovšem další náležitosti potřebné pro kladné hodnocení otázky nejsou splněny. 
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Základním nedostatkem je používání vázacích prostředků, které buď vůbec nejsou schválené 

k používání, nebo na nich chybí nutné informace – například nosnost. Během krátké 

obchůzky bylo nalezeno 10 nevyhovujících vázacích prostředků. Jednalo se z části o háky 

vlastní výroby a z části o řetězy. Součástí řetězů nebyl štítek s nosností a značkou shody CE.  

Háky vlastní výroby nebyly přezkoušeny a schváleny k používání akreditovanou firmou a 

není známa jejich nosnost. Na obrázku číslo 23 je hák a řetěz, u kterých není známa jejich 

nosnost, a neměly by se tedy používat. Odhadem 10-20 % vázacích prostředků není z těchto 

důvodu způsobilých k používání. 

 

Obrázek 23. Hák a řetěz s neznámou nosností 

Na problém neschválených vázacích prostředků bylo vedení upozorněno v říjnu roku 2012 

během prověrky bezpečnosti práce a požární ochrany prováděné externím odborným 

pracovníkem. Jelikož do dubna roku 2013 nedošlo ke zlepšení, důrazně doporučujeme 

vyřazení všech neschválených vázacích prostředků z provozu. Tyto vázací prostředky musí 

být před dalším používáním přezkoušeny akreditovanou firmou a musí být opatřeny 

potřebnými informacemi. 

Druhou nejslabší stránkou kapitoly 3 jsou povrchy dopravních zón (otázka č. 22). Povrch 

komunikací a dopravních zón v provozu je na mnoha místech ve špatném stavu. Několik 

obzvláště velkých děr ve vozovce (obrázek č. 24) není viditelně označeno. Nejen, že 

nekvalitní povrch způsobuje poškození podvozkových částí vysokozdvižných vozíků, ale má 
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také negativní dopad na zdraví řidičů z důvodu namáhaní páteře rázy od vozovky. Při 

převážení nákladu na vidlích vysokozdvižného vozíku navíc hrozí při najetí na velkou 

nerovnost v extrémním případě i převrhnutí nebo vysypání nákladu. 

  

Obrázek 24 a 25. Příklady poškozených povrchů dopravních zón 

V areálu firmy není používáno žádné značení, které by oddělovalo dopravní zóny od 

pracovních zón (otázka č. 23). Nejsou tedy ani nijak odděleny dopravní zóny pro vozidla a 

pro chodce. Doporučujeme proto zvážit vedením podniku možnost začít značení dopravních a 

pracovních zón používat. Vzhledem k velmi prašnému prostředí bude ale pravděpodobně 

problém udržovat značení dlouhodobě viditelné.  

Jak již bylo uvedeno v kapitole 2, společnost má rezervy v udržování pořádku a čistoty 

v areálu. To se potvrdilo i při posuzování udržování dopravních zón (otázka č. 21) a 

udržování zón s vertikálním přístupem (otázka č. 31). Příklady můžete vidět na obrázcích 

číslo 26 a 27.  

  

       Obrázek 26. Předmět na vozovce       Obrázek 27. Neuklizený povrch schodiště 
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Stejně jako v kapitole 2 doporučujeme zvýšit úsilí i při úklidu a údržbě dopravních zón a zón 

s vertikálním a horizontálním přístupem. 

 

Graf 3. Vyhodnocení otázek kapitoly 3 

 

Kapitola 
Číslo 

otázky 
Otázka 

Mezní 
body 

Dosažené 
body 

k 

3                  

Dopravní, 
horizontální a 

vertikální rizika 

21 Udržování dopravních zón 3,5 3 0,86 

22 Povrchy dopravních zón 3 2,5 0,83 

23 Oddělení dopravních zón 3,5 0 0,00 

24 Školení a výcvik řidičů 3 4 1,33 

25 Informace pro návštěvníky 2,5 3 1,20 

26 Ochrana proti pádům 4 5 1,25 

27 Ochrana proti srážkám 3 4 1,33 

28 
Kvalifikace obsluhy zvedacích 
zařízení 

3 4 1,33 

29 Vhodnost vertikálního přístupu 3 4 1,33 

30 Kvalita vertikálního přístupu 3 4 1,33 

31 Údržba zón s vertikálním přístupem 3,5 3 0,86 

32 Bezpečnost pod těmito zónami 4 2,5 0,63 

Tabulka 10. Vyhodnocení otázek kapitoly 3 
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6.4 Kapitola 4: Zabezpečení strojů 

Čtvrtá kapitola hodnotí úroveň zabezpečení strojů v podniku. Zabezpečení je důležité pro 

prevenci nehod a může se jednat např. o tlačítko nouzového vypnutí nebo systém k zabránění 

náhodného zapnutí stroje. Neméně důležitá je i znalost bezpečnostních pravidel při používání 

strojů. Jedna otázka je věnovaná údržbě a opravám strojů. 

V Železárnách Štěpánov není provozováno mnoho strojů ve smyslu běžného chápání tohoto 

pojmu (např. lis, soustruh atd.), proto budeme v této kapitole mezi stroje počítat i nástroje 

jako např. úhlovou brusku. 

4 Zabezpečení strojů 

Silné stránky Slabé stránky 

35 Informace   

33 Kvalita zabezpečení   

36 Ochrana během údržby nebo opravy   

Tabulka 11. Silné a slabé stránky kapitoly 4 

Silnou stránkou jsou informace o strojích poskytované pracovníkům (otázka č. 35). 

Pracovníci jsou pro práci se stroji vyškoleni a mají k dispozici návody k obsluze.  

  

Obr. 28. Kontinuální mísič furanových směsí             Obrázek 29. Úhlová bruska (nástroj) 

Na velmi dobré úrovni je kvalita zabezpečení strojů (otázka č. 33). Stroje jsou vybaveny 

tlačítky nouzového vypnutí (příklad na obrázku č. 28 – červené tlačítko nouzového vypnutí na 

kontinuálním mísiči furanových směsí). Využívají se také systémy k zabránění náhodnému 

spuštění a bezpečnostní pojistky (příklad na obrázku č. 29 – pro provoz úhlové brusky musí 
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být stlačena bezpečnostní pojistka; pokud dojde k uvolnění bezpečnostní pojistky, bruska se 

vypne). Při koupi nových strojů a nástrojů je kladen důraz na jejich bezpečnost (otázka č. 34). 

 

Graf 4. Vyhodnocení otázek kapitoly 4 

Kladně hodnotíme ochranu spojenou s údržbou nebo opravou strojů (otázka č. 36). Během 

opravy nebo údržby pracovníci údržby dbají na bezpečnost ostatních zaměstnanců. Pro stroje 

jsou vedeny provozní deníky, kam se zaznamenávají poruchy, opravy, změny a informace o 

údržbě. 

Kapitola 
Číslo 

otázky 
Otázka 

Mezní 
body 

Dosažené 
body 

k 

4              

Zabezpečení strojů 

33 Kvalita zabezpečení 4 4,5 1,13 

34 Důležitost přikládaná zabezpečení 3,5 4 1,14 

35 Informace 4 5 1,25 

36 Ochrana během údržby nebo opravy 3 4 1,33 

Tabulka 12. Vyhodnocení otázek kapitoly 4 
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6.5 Kapitola 5: Hluk a vibrace 

Pátá kapitola Samoprověřovací příručky pro malé a střední podniky (Self-audit Handbook for 

SMEs) vyhodnocuje úroveň zátěže zaměstnanců hlukem a vibracemi. Otázky auditu se 

zabývají například zátěží hlukem a vibracemi, zdroji hluku, efektivností prostředků osobní 

ochrany, pravidelností měření hluku atd. 

5 Hluk a vibrace 

Silné stránky Slabé stránky 

40 Efektivnost prostředků osobní ochrany 37 Zátěž hlukem 

42 Pravidelnost měření hluku 38 Snížení hluku u zdroje 

43 Vystavení pracovníků vibracím 39 Umístění stroje s ohledem na hlučnost 
Tabulka 13. Silné a slabé stránky kapitoly 5 

Mezi silné stránky společnosti v kapitole Hluk a vibrace řadíme efektivnost prostředků osobní 

ochrany (otázka č. 40). Zaměstnanci pracující v hlučném prostředí (například brusiči, obsluha 

tryskače, obsluha vibračního roštu) používají chrániče sluchu. Konkrétně jde o ucpávky do uší 

a mušlové chrániče. Chrániče sluchu mají dostatečnou účinnost tlumení a komfort používání 

je vyhovující. Také ostatní pracovníci mají možnost tyto chrániče sluchu používat, pokud to 

uznají za vhodné. 

Měření hluku (otázka č. 42) probíhá jednou za 5 let a zajištuje ho odborná firma. Pětiletý 

interval měření hluku považujeme za dostatečný, protože pracovní podmínky a používaná 

zařízení se ve společnosti příliš v čase nemění. Hladina hluku je proto na pracovištích i 

v delším časovém horizontu přibližně stejná.  

V pětiletém intervalu probíhá také měření vibrací přenášených na ruce brusičů. Výsledky 

měření, uvedené dále, tak zodpovídají otázku o vystavení pracovníků vibracím (otázka č. 43). 

Podle Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací č. 272/2011 

Sb. [8] je přípustný expoziční limit vibrací přenášených na ruce vyjádřený průměrnou 

souhrnnou váženou hladinou zrychlení přepočtenou na pracovní dobu 8 hodin Lahv,8h = 128 

dB. Odbornou firmou byla stanovena hodnota Lahv,8h  = 119,8 ± 2,0 dB [9]. Limitní hodnota 

stanovená Nařízením vlády č. 272/2011 Sb. tedy nebyla překročena.  

Mezi slabé stránky společnosti v této kapitole patří zátěž hlukem (otázka č. 37). Nejvyšší 

přípustný expoziční limit určuje Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací č. 272/2011 Sb. [8]. Přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku 
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normovaná na osmihodinový pracovní den LAeq,8h = 85 dB. V tabulce 14 jsou uvedeny 

naměřené hodnoty LAeq,8h pro jednotlivá pracoviště [10]. Pracoviště brusírna a máčírna tedy 

překračují nejvyšší přípustný expoziční limit určený Nařízením vlády č. 272/2011 Sb. Proto 

pracovníci brusírny a máčírny používají chrániče sluchu. Také ostatní pracoviště jsou 

poměrně hlučná, proto jak bylo uvedeno výše, mají zaměstnanci možnost používat chrániče 

sluchu dle svého uvážení.  

Pracoviště LAeq, 8h [dB] Přípustné LAeq, 8h [dB]  

Formovna a jaderna 77,3 ± 1,6 

85 

Slévárna 76,4 ± 1,6 

Máčírna  84,7 ± 1,6 

Brusírna 98 ± 1,6 

Lakovna 79,4 ± 1,6 

Tabulka 14. Naměřené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku [10] 

 

 

Graf 5. Vyhodnocení otázek kapitoly 5 
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zástěny a kryty, umístění hlučného zařízení do oddělené místnosti nebo daleko od pracovníků, 

atd.). Nelze to provést nejen z ekonomických důvodů, ale i z praktických důvodů (narušení 

procesů). Proto nezbývá než spoléhat se na ochranné pracovní prostředky a žádné další 

nápravné opatření nenavrhujeme. 

Kapitola 
Číslo 

otázky 
Otázka 

Mezní 
body 

Dosažené 
body 

k 

5                           

Hluk a vibrace  

37 Zátěž hlukem 3,5 1 0,29 

38 Snížení hluku u zdroje 4 1 0,25 

39 
Umístění stroje s ohledem na 

hlučnost 
3,5 1 0,29 

40 
Efektivnost prostředků osobní 
ochrany 

4 4,5 1,13 

41 Informace týkající se hluku 2,5 3 1,20 

42 Pravidelnost měření hluku 3,5 4 1,14 

43 Vystavení pracovníků vibracím 2,5 3 1,20 

44 Montáž vibrujících strojů 2,5 3 1,20 

45 
Použití zařízení pohlcujících 
vibrace 

- - - 

46 Informace týkající se vibrací 2,5 3 1,20 

Tabulka 15. Vyhodnocení otázek kapitoly 5 
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6.6 Kapitola 6: Teplota a výměna vzduchu 

Tato kapitola auditu zkoumá pracovní podmínky z hlediska teploty a výměny vzduchu na 

pracovišti. Řeší, zda společnost poskytuje potřebné ochranné pracovní prostředky pro práci ve 

vysokých a nízkých teplotách. Zjišťuje stav a dostatečnost systémů výměny vzduchu, topení a 

klimatizace. Nejdůležitější otázkou je ovšem kvalita vzduchu na pracovištích. 

6 Teplota a výměna vzduchu 

Silné stránky Slabé stránky 

48 Práce ve vysokých teplotách 50 Kvalita vzduchu 

49 Práce v nízkých teplotách 47 Regulace 

52 Údržba topení a klimatizace   

Tabulka 16. Silné a slabé stránky kapitoly 6 

Silnou stránkou společnosti je poskytování ochranných pracovních pomůcek a ochranných 

nápojů pro práci ve vysokých teplotách (otázka č. 48). Odlévání tekutého kovu s sebou nese 

samozřejmě vysokou tepelnou zátěž pro pracovníky. Nejvíce jsou vysokými teplotami 

zasaženi slévači, slévárenští dělníci a obsluha pecí. Ale i ostatní pracovníci musí snášet 

v letních měsících zvýšené teploty na pracovišti. Firma proto poskytuje ochranné nápoje proti 

dehydrataci a pro určené profese ochranné pracovní prostředky (rukavice, ochranná přilba se 

štítem). 

 

Graf 6. Vyhodnocení otázek kapitoly 6 
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kupolových pecí. Pracovníci dostávají od firmy teplé pracovní vesty a zimní pracovní obuv. 

Mají také možnost připravit si teplé nápoje a odpočinout si ve vytápěné místnosti.  

Jako silná stránka podniku byla vyhodnocena údržba topení a klimatizace (otázka č. 52). 

Údržbu obstarávají specializované firmy. Ve výrobních prostorách jsou ovšem prostředky 

vytápění, tzv. „sahary“ značně znečištěny. Proto hodnotíme otázku 3 body. 

Slabou stránkou je jednoznačně kvalita vzduchu (otázka č. 50). Na pracovištích slévárna a 

brusírna je prostředí tak prašné, že je proti slunečnímu světlu prach ve vzduchu vidět a tvoří 

doslova „stříbřitý vzduch“. Spolu s výpary to zapříčiní u osob, které nejsou na toto prostředí 

zvyklé, záchvat dávivého kašle. V tabulce 17 jsou uvedeny výsledky měření koncentrace 

prachu s převážně fibrogenním účinkem (s obsahem SiO2 – slévárenský prach) pro jednotlivá 

pracoviště [11]. Přípustný expoziční limit je vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 432/2003 

Sb. stanoven na 10 mg/m
3 

[12]. Výsledky měření jednoznačně potvrzují empirická zjištění 

ohledně kvality vzduchu. V případě pracoviště brusírna je přípustný expoziční limit překročen 

více než pětinásobně. Brusiči proto musí při práci používat ochranné polomasky k ochraně 

dýchacích cest. V případě máčírny odlitků, slévárny a formovny byl přípustný expoziční limit 

také překročen. V provozu podniku je sice nainstalován systém odsávání prachu a kouře, 

ovšem jeho účinnost není dostatečná. Není zde systém řízené výměny vzduchu, větrá se 

otevřenými okny, světlíky nebo vraty. V zimě, kdy je možné tento způsob větrání provádět 

pouze omezeně, se kvalita ovzduší dále zhoršuje. Několikrát zmiňovaná dispozice provozu, 

ve kterém od sebe nejsou pracoviště dostatečně izolována, způsobuje přenos prachu a jeho 

víření průvanem. 

  Celosměnová koncentrace Přípustný expoziční limit 

Pracoviště  [mg/m3]  [mg/m3] 

Brusírna 54,1 

10 

Máčírna 13,9 

Slévárna 14,4 

Formovna 13,7 

Jaderna 9,4 

Lakovna 0,6 

Tabulka 17. Naměřené koncentrace prachu [11]  

Tato zjištění jsou dostatečným podkladem pro nápravná opatření – instalaci výkonnějšího 

odsávání, instalaci systému řízené výměny vzduchu s rekuperací, stavebním úpravám 

k zabránění šíření prašnosti a průvanu mezi jednotlivými pracovišti. Obáváme se ovšem, že 
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realizace všech navrhovaných nápravných opatření je z ekonomických a technických důvodů 

neprůchodná. Je také otázka, jestli by se v případě slévárenského provozu dosáhlo tak 

významného zlepšení kvality ovzduší, aby to ospravedlnilo jistě nemalé investice (v současné 

ekonomické situaci možná znamenající existenční potíže podniku). 

Slabou stránkou je také regulace teploty a výměny vzduchu (otázka č. 47). Toto téma je 

zhodnoceno v textu výše, proto nebudeme zjištění auditu znovu opakovat. 

Kapitola 
Číslo 

otázky 
Otázka 

Mezní 
body 

Dosažené 
body 

k 

6                     

Teplota a výměna 
vzduchu 

47 Regulace 3 2 0,67 

48 Práce ve vysokých teplotách 3,5 4,5 1,29 

49 Práce v nízkých teplotách 3,5 4,5 1,29 

50 Kvalita vzduchu 3,5 1 0,29 

51 Předcházení průvanu 2 2,5 1,25 

52 Údržba topení a klimatizace 2,5 3 1,20 

Tabulka 18. Vyhodnocení otázek kapitoly 6 
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6.7 Kapitola 7: Osvětlení 

Další auditovanou oblastí je osvětlení v areálu firmy. Kvalitní osvětlení je důležité, aby 

nedocházelo k únavě očí při práci a má vliv také na bezpečnost práce. Kapitola 7 klade otázky 

týkající se úrovně a vhodnosti osvětlení, osvětlení v tzv. zvláštních zónách (chodby, sklady, 

venkovní plochy atd.), údržby osvětlení nebo nouzového osvětlení. 

7 Osvětlení 
Silné stránky Slabé stránky 

53 Úroveň osvětlení 59 Nouzové osvětlení 
57 Vhodnost osvětlení 58 Údržba 

54 Osvětlení ve zvláštních zónách   

Tabulka 19. Silné a slabé stránky kapitoly 7 

Osvětlení na pracovištích ve firmě Železárny Štěpánov je na výborné úrovni. Úroveň 

osvětlení (otázka č. 53) a vhodnost osvětlení (otázka č. 57) hodnotíme jako silné stránky 

podniku v této kapitole. Na všech pracovištích jsou svítidla s dostatečnou intenzitou a 

v dostatečném množství, takže i práce s většími nároky na osvětlení (brusírna a kontrola 

odlitků) se mohou provádět s dostatečnou přesností a komfortem pro pracovníky. 

V provozech jsou instalovány vysokotlaké rtuťové výbojky, zářivky, případně další typy 

osvětlení. Na obrázku 30 můžete vidět příklad osvětlení pracovního prostoru brusírny. 

 

Obrázek 30. Osvětlení pracovního prostoru brusírny 
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Další silnou stránkou je osvětlení ve zvláštních zónách (schodiště, chodby, sklady, venkovní 

prostory atd.). Také v těchto prostorách je v drtivé většině případů osvětlení dostatečné.  

 

Graf 7. Vyhodnocení otázek kapitoly 7 

Nejslabší stránkou kapitoly 7 je nouzové osvětlení (otázka č. 59). Ve výrobních prostorách 

není nouzové osvětlení instalováno. V případě výpadku elektrického proudu proto hrozí 

pracovníkům noční směny riziko zranění nebo obtížné evakuace v důsledku nulové 

viditelnosti. Společnost má sice záložní dieselový generátor proudu, ten ovšem nenahradí 

výpadek proudu okamžitě. Proto doporučujeme instalování nouzového osvětlení do všech 

prostor v areálu firmy. 

 

Obrázek 31. Dlouhodobě neumývaný světlík 
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Kladně nemůžeme hodnotit ani údržbu osvětlení (otázka č. 58). Zářivky, žárovky a výbojky 

jsou v případě potřeby vyměněny za nové, zjistili jsme ovšem jiné nedostatky. Osvětlení není 

v pravidelných intervalech čištěno. Okna a světlíky nejsou umývány (viz obrázek 31). I když 

je celková úroveň osvětlení ve firmě na velmi dobré úrovni, vidíme značný prostor pro 

zlepšení právě v této oblasti. 

Kapitola 
Číslo 

otázky 
Otázka 

Mezní 
body 

Dosažené 
body 

k 

7                 

Osvětlení 

53 Úroveň osvětlení 3 5 1,67 

54 Osvětlení ve zvláštních zónách 3 4,5 1,50 

55 Oblasti stínu 2,5 4 1,60 

56 Oslnění 2,5 3 1,20 

57 Vhodnost osvětlení 3 5 1,67 

58 Údržba 3 2 0,67 

59 Nouzové osvětlení 3,5 2 0,57 

60 Zabezpečení speciálního osvětlení  - -   - 

Tabulka 20. Vyhodnocení otázek kapitoly 7 
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6.8 Kapitola 8: Riziko požáru, výbuchu a zásahu elektrickým proudem 

Nejrozsáhlejší kapitola auditu se zabývá rizikem požáru, výbuchu a zásahu elektrickým 

proudem. Hodnotí například vybavenost společnosti hasicím zařízením a jeho kontrolu, 

únikové zóny a cesty, uskladnění hořlavých a výbušných látek nebo dodržování pravidel 

bezpečnosti práce v elektrotechnice. Všechny otázky kapitoly 8 jsou uvedeny v tabulce 22. 

8 Riziko požáru, výbuchu a zásahu elektrickým proudem 

Silné stránky Slabé stránky 

77 Dodržování pravidel bezpečnosti práce v elektrotechnice 64 Požární cvičení 
68 Uskladnění hořlavých a výbušných látek 63 Kontrola hasicích přístrojů 

70 Zásobníky a tlakové lahve 62 Hasicí zařízení 
Tabulka 21. Silné a slabé stránky kapitoly 8 

Silnou stránkou auditované organizace je dodržování pravidel bezpečnosti práce 

v elektrotechnice (otázka č. 77). Pracovníci údržby, kteří provádějí údržbu a opravy 

elektrických zařízení nebo elektrických rozvodů, mají kvalifikaci minimálně podle §6 

(pracovníci pro samostatnou činnost) vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti 

v elektrotechnice. Jsou tedy plně kvalifikovaní a odpovědní za dodržování bezpečnosti práce 

v elektrotechnice. Z tohoto důvodu řadíme mezi silné stránky také otázku osobní ochrany 

před zásahem elektrickým proudem (otázka č. 74) a otázku pravidel bezpečnosti práce 

v elektrotechnice (otázka č. 75). Všichni ostatní zaměstnanci mají přísný zákaz jakkoliv 

zasahovat do elektrických zařízení nebo rozvodů.  

Kladně hodnotíme úroveň uskladnění hořlavých a výbušných látek (otázka č. 68). Hořlavé a 

výbušné látky (například nafta, líh, technický benzin) jsou uskladněny v samostatném 

uzamčeném prostoru. Uskladněné látky jsou řádně označeny a je vypracován seznam 

skladovaných hořlavých a výbušných látek. Je vypracován také provozní řád skladu hořlavin 

a havarijní plán pro případ úniku skladované látky.  

Také při hodnocení skladování látek v zásobnících nebo tlakových lahvích (otázka č. 70) jsme 

nenarazili na problém. V areálu firmy je například zásobník kapalného kyslíku (viz obrázek 

32). Tlakové lahve jsou vhodně skladovány a zajištěny proti pádu. Označení obsahu těchto 

zásobníků a lahví je samozřejmostí. 
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Obrázek 32. Zásobník kapalného kyslíku 
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Ve společnosti neprobíhají pravidelná požární cvičení (otázka č. 64). Během dvou a půl let 

trvajícího pracovního poměru nezaznamenal autor tohoto textu žádné probíhající požární 

cvičení ani se žádného nezúčastnil. Pracovníci jsou sice během školení BOZP poučeni, jak se 

chovat během požáru, nicméně praktické cvičení neprobíhá. Proto navrhujeme jako nápravné 

opatření uspořádat jednou ročně požární cvičení s nácvikem evakuace osob. 

Další slabou stránkou je kontrola hasicích přístrojů (otázka č. 63). Podle našeho zjištění 

osoba, která má na starosti kontrolu hasicích přístrojů a zabezpečení jejich vhodného umístění 

v dostatečném počtu, v některých případech neodvedla práci bez chyb. Na obrázku 33 vidíme 

hasicí přístroj s datem příští kontroly v září 2012, fotografie byla pořízena v dubnu 2013. Na 

obrázku 34 vidíme nevhodné umístění hasicích přístrojů. Jsou schované v rohu na úrovni 

podlahy, navíc zarovnané odlitky, což není na fotografii vidět. Navrhujeme provést kontrolu 

všech hasicích přístrojů a odstranit zjištěné nedostatky. 

  

Obr. 33 Zmeškaný termín kontroly            Obr. 34 Nevhodné umístění hasicích přístrojů         

hasicího přístroje       

Do slabých stránek musíme podle Samoprověřovací příručky pro malé a střední podniky 

zařadit také otázku tykající se hasicích zařízení (otázka č. 62). Firma totiž nedisponuje 

požárním signalizačním systémem ani automatickým hasicím systémem. K dispozici jsou 

hasicí přístroje a hydranty. Nebudeme navrhovat instalaci požárních hlásičů nebo dokonce 

automatických hasicích systémů. V prašném prostředí slévárny by pravděpodobně byla jejich 

živostnost značně zkrácena, navíc například svařování by způsobovalo falešné poplachy. 

Realizovat by ovšem bylo možno systém skrápění, který by byl spouštěn manuálně 

nouzovými tlačítky. Pokud by tedy nebylo možno požár uhasit hasicími přístroji, zaměstnanci 

by rozbili ochranné plexisklo nouzového tlačítka a toto tlačítko by zmáčkli. Tímto by bylo 
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spuštěno skrápění na daném pracovišti, byl by spuštěn požární poplach a byla by automaticky 

odeslána zpráva hasičskému záchrannému sboru. Tento systém by samozřejmě nesměl být 

nainstalován v prostorách odlévání tekutého kovu! 

Otázku únikových zón a cest (otázka č. 65) jsme zařadili do slabých stránek, protože 

v provozovně firmy chybí bezpečnostní tabulky označující únikové cesty. Proto navrhujeme 

instalaci fotoluminiscenčních bezpečnostních tabulek k označení únikových cest.  

Kapitola 
Číslo 

otázky 
Otázka 

Mezní 
body 

Dosažené 
body 

k 

8                      

Riziko požáru, 
výbuchu a zásahu 

elektrickým 
proudem  

61 Protipožární přepážky      - 

62 Hasicí zařízení 4 2,5 0,63 

63 Kontrola hasicích přístrojů 4 2,5 0,63 

64 Požární cvičení 4 0 0,00 

65 Únikové zóny a cesty 4 3 0,75 

66 Výcvik zaměstnanců 4 4,5 1,13 

67 Znalost postupů pro případ požáru 
nebo výbuchu 

4 4,5 1,13 

68 Uskladnění hořlavých a výbušných 
látek 

4 5 1,25 

69 Speciální zařízení - - - 

70 Zásobníky a tlakové lahve 4 5 1,25 

71 Dimenzování rozvodů elektrické 
energie 

3,5 4 1,14 

72 Uzemnění 4 4,5 1,13 

73 Ochrana elektrických obvodů 3,5 4 1,14 

74 Osobní ochrana před zásahem 
elektrickým proudem 

4 5 1,25 

75 Pravidla bezpečnosti práce 
v elektrotechnice 

3,5 5 1,43 

76 Informovanost zaměstnanců o 
rizicích zásahu el. proudem 

3,5 4,5 1,29 

77 Dodržování pravidel bezpečnosti 
práce v elektrotechnice 

4 5 1,25 

Tabulka 22. Vyhodnocení otázek kapitoly 8 
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6.9 Kapitola 9: Nebezpečné látky - zdravotní a bezpečnostní rizika 

Velké nebezpečí pro pracovníky a životní prostředí vždy představují používané nebezpečné 

látky. Jako nebezpečné látky chápeme většinou chemické látky, ale je to i prach a výpary 

v pracovním prostředí, nebo výrobky negativně ovlivňující zdraví (například dvousložkový 

tmel). Tato kapitola zjišťuje, jestli v auditované organizaci jsou tyto látky evidovány, 

označeny a řádně skladovány. Zabývá se také například informovaností zaměstnanců o těchto 

látkách a jejich povědomím o rizicích s nimi spojenými. 

9 Nebezpečné látky - zdravotní a bezpečnostní rizika 

Silné stránky Slabé stránky 

81 Informace pro zaměstnance 80 Výpary a prach 

79 Nákup látek s ohledem na toxicitu 89 Povědomí o nemocích z povolání 
78 Označení používaných látek   

Tabulka 23. Silné a slabé stránky kapitoly 9 

Silnou stránkou organizace v této kapitole je poskytování informací o používaných 

nebezpečných látkách (otázka č. 81). Na pracovištích a ve skladech jsou umístěny pokyny pro 

bezpečné nakládání s chemickými látkami a přípravky.  

 

Obrázek 35. Pokyny pro bezpečné nakládání s chemickými látkami a přípravky 
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Pro každou používanou nebo skladovanou nebezpečnou látku jsou tedy k dispozici následující 

informace: název látky, místo skladování, místo použití, nebezpečnost pro člověka a životní 

prostředí (R-věty), pokyny pro bezpečné nakládání (S-věty), ochranné pomůcky, pokyny pro 

první pomoc, postup nakládání s odpadem, postup v případě náhodného úniku, postup 

v případě požáru a důležitá telefonní čísla. Na obrázku 35 můžete vidět takovéto pokyny pro 

kyselinu dusičnou (65%).  

Další silnou stránkou je nákup látek s ohledem na toxicitu (otázka č. 79). S ohledem na 

technologii výroby se nakupují chemické látky pokud možno šetrné ke zdraví lidí a životnímu 

prostředí. Železárny Štěpánov nespadají do působnosti zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci 

závažných havárií. To je také jistě motivem k používání relativně šetrných výrobních postupů. 

Třetí nejsilnější stránkou je označení používaných a skladovaných látek (otázka č. 78). 

Nádrže, zásobníky, barely atd. jsou vždy označeny informací o jejich obsahu. K používaným 

a skladovaným látkám jsou k dispozici pokyny pro bezpečné nakládání. Na pracovištích jsou 

vyvěšeny pokyny pro případ úniku chemických látek. Společnost eviduje používané 

nebezpečné látky, jejich množství a jejich vliv na zdraví a životní prostředí. 

 

Graf 9. Vyhodnocení otázek kapitoly 9 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Označení používaných látek

Nákup látek s ohledem na toxicitu

Výpary a prach

Informace pro zaměstnance

Omezení vstupu do nebezpečných zón

Kontrola zdravotních podmínek

Znalost rizik ze strany pracovníků

Používání ochranných pracovních prostředků

Osobní hygiena při práci

Nákládání s odpadem

Likvidace odpadu

Povědomí o nemocích z povolání

7
8

7
9

8
0

8
1

8
2

8
3

8
4

8
5

8
6

8
7

8
8

8
9

9 Nebezpečné látky - zdravotní a bezpečnostní rizika 

Dosažené body Mezní body



 

Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky 

Str.  62  

DIPLOMOVÁ  PRÁCE 

 

Slabou stránkou je otázka výparů a prachu (otázka č. 80). Toto téma již bylo řešeno v kapitole 

6 v otázce kvality vzduchu (otázka č. 50). Nebudeme tedy opakovat naše zjištění a odkážeme 

čtenáře na příslušnou kapitolu. 

Povědomí pracovníků o nemocích z povolání (otázka č. 89) řadíme také mezi slabé stránky. 

Společnost pracovníky neinformuje o hrozících nemocích z povolání, které se mohou 

rozvinout následkem práce v provozu slévárny. Je tedy na pracovnících, aby si potřebné 

informace zjistili sami. Navrhujeme, aby byly informace o nemocích z povolání zahrnuty do 

školení BOZP. 

Kapitola 
Číslo 

otázky 
Otázka 

Mezní 
body 

Dosažené 
body 

k 

9              

Nebezpečné látky -  
zdravotní a 

bezpečnostní rizika 

78 Označení používaných látek 4 5 1,25 

79 Nákup látek s ohledem na toxicitu 4 5 1,25 

80 Výpary a prach 4 1 0,25 

81 Informace pro zaměstnance  3,5 5 1,43 

82 
Omezení vstupu do nebezpečných 
zón 

4 4,5 1,13 

83 Kontrola zdravotních podmínek 3,5 4 1,14 

84 Znalost rizik ze strany pracovníků 4 4,5 1,13 

85 Používání ochranných pracovních 
prostředků 

4 4,5 1,13 

86 Osobní hygiena při práci 3,5 4 1,14 

87 Nakládání s odpadem 4 4,5 1,13 

88 Likvidace odpadu 4 4,5 1,13 

89 Povědomí o nemocích z povolání 3,5 2 0,57 

Tabulka 24. Vyhodnocení otázek kapitoly 9 
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6.10 Kapitola 10: Kolektivní a individuální ochrana 

Kolektivní a individuální ochrana je tématem desáté kapitoly auditu. Otázky se zaměřují na 

poskytování a používání osobních ochranných pracovních prostředků, havarijní plán, dohled 

nad návštěvníky, oddělení nebezpečných zón atd. 

10 Kolektivní a individuální ochrana 

Silné stránky Slabé stránky 

96 Osobní ochranné pracovní prostředky 93 Havarijní plán 

97 Aktivní používání ochranných pracovních prostředků   

94 Dohled nad návštěvníky   

Tabulka 25. Silné a slabé stránky kapitoly 10 

V Železárnách Štěpánov je samozřejmostí poskytování všech potřebných osobních 

ochranných pracovních prostředků (otázka č. 96) zaměstnancům. Jedná se například o 

ochranné přilby, ochranné brýle, respirátory, ochranné polomasky, pracovní rukavice, 

bezpečnostní obuv, chrániče sluchu, pracovní oděv atd. Proto hodnotíme tuto otázku 

maximálním počtem bodů. 

 

Graf 10. Vyhodnocení otázek kapitoly 10 

Poskytnuté osobní ochranné pracovní prostředky zaměstnanci aktivně používají (otázka č. 
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být někdy nepohodlné, chrání své zdraví. Jsou také motivováni managementem, protože 

absence těchto ochranných prostředků při pracovním úrazu může mít za následek neuznání 

nároku na finanční odškodnění a proplacení plné mzdy po dobu léčení. 

Třetí silnou stránkou této kapitoly je dohled nad návštěvníky (otázka č. 94). V prvé řadě 

můžeme konstatovat, že pohyb návštěvníků ve výrobních prostorách firmy je omezen pouze 

na nejnutnější minimum. Každé návštěvě je v případě pohybu po výrobních prostorách 

zapůjčena ochranná přilba a je pod neustálým dohledem zaměstnance firmy. Je také předem 

poučena o nutnosti dbát maximální opatrnosti. 

Jako slabá stránka byla vyhodnocena absence havarijního plánu (otázka č. 93). Pozitivní je, že 

se na tvorbě havarijního plánu v současné době pracuje. Některé potřebné informace pro 

případ havárie jsou prozatím dostupné pouze v samostatných dokumentech (přehled 

používaných nebezpečných látek, plány podniku, kontaktní osoby). 

Kapitola 
Číslo 

otázky 
Otázka 

Mezní 
body 

Dosažené 
body 

k 

10             

Kolektivní a 
individuální 

ochrana 

90 Oddělení nebezpečných zón 3 3,5 1,17 

91 Integrace kolektivní ochrany 2,5 3 1,20 

92 Účast zaměstnanců 2,5 4 1,60 

93 Havarijní plán 3 2 0,67 

94 Dohled nad návštěvníky 3,5 5 1,43 

95 
Vypouštění zplodin a odpadních 
vod 

3,5 4 1,14 

96 Osobní ochranné pracovní 
prostředky 

3 5 1,67 

97 Aktivní používání ochranných 
pracovních prostředků 

3 4,5 1,50 

98 Informace pro zaměstnance 3,5 4 1,14 

Tabulka 26. Vyhodnocení otázek kapitoly 10 
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6.11 Kapitola 11: Transport těžkých břemen 

Transport těžkých břemen představuje pro pracovníky zvýšené riziko úrazu nebo smrtelného 

zranění. Proto je této problematice věnována nejen kapitola 11, ale také kapitola 3 (Dopravní, 

horizontální a vertikální rizika). Pro celkový náhled na situaci v auditované organizaci je 

proto potřeba prostudovat obě kapitoly. Smyslem následujícího textu bude objasnit stav 

využívání zařízení pro manipulaci s břemeny a jejich vhodnost pro daný účel. Předmětem 

zájmu je také například údržba těchto zařízení. 

11 Transport těžkých břemen 

Silné stránky Slabé stránky 

99 Předcházení manuální manipulaci 104 Údržba zařízení pro manipulaci s břemeny 

105 Využívání zařízení pro manipulaci s 
břemeny   

103 Vhodnost zařízení pro manipulaci s 
břemeny   

Tabulka 27. Silné a slabé stránky kapitoly 11 

Otázku předcházení manuální manipulaci (otázka č. 99) hodnotíme kladně. Manuální 

manipulace je omezena na minimum už jenom z toho důvodu, že většinu břemen není možné 

lidskými silami přemístit (odlitky, surové železo, formy, modely atd.). K přepravě břemen je 

společnost vybavena mostovými jeřáby ve všech výrobních a skladovacích prostorách, dále 

jsou využívány ručně vedené paletové vozíky a motorové vysokozdvižné vozíky. 

Jak bylo uvedeno v předchozím odstavci, využívání zařízení pro manipulaci s břemeny 

(otázka č. 105) je nutností. Pracovníci ve většině případů nemusí manuálně manipulovat 

s břemeny, ale například při broušení si odlitek otočí pomocí jeřábu. To samozřejmě vyžaduje 

jisté vazačské schopnosti a zkušenosti. 

Vhodnost zařízení pro manipulaci s břemeny (otázka č. 103) také považujeme za silnou 

stránku podniku. Navrhujeme však pořídit elektrický ručně vedený vysokozdvižný vozík do 

skladu odlitků. Z prostorových důvodů je totiž někdy obtížné motorovým vysokozdvižným 

vozíkem přemisťovat palety s odlitky na potřebná místa. Elektrický ručně vedený 

vysokozdvižný vozík dokáže manévrovat na menším prostoru. 
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Graf 11. Vyhodnocení otázek kapitoly 11 

Slabou stránkou je údržba zařízení pro manipulaci s předměty (otázka č. 104). Údržba 

mostových jeřábů je na poměrně dobré úrovni. Ovšem úroveň údržby vysokozdvižných 

vozíků se nedá hodnotit kladně. Nedostatečné finanční prostředky věnované na údržbu 

společně s náročnými provozními podmínkami (extrémní prašnost, rozbité povrchy) 

zapříčiňují špatný technický stav vysokozdvižných vozíků a jejich časté odstávky. 

Doporučujeme proto nešetřit na údržbě a zvážit možnost nákupu nových vysokozdvižných 

vozíků uzpůsobených pro provoz ve ztížených podmínkách (vysoká úroveň krytí IP, 

dostatečná robustnost). 

Kapitola 
Číslo 

otázky 
Otázka 

Mezní 
body 

Dosažené 
body 

k 

11               

Transport těžkých 
břemen 

99 Předcházení manuální manipulaci 2,5 4,5 1,80 

100 Místa pro manipulaci s břemeny     
 

101 
Znalost pravidel bezpečné 
manipulace 

3,5 4 1,14 

102 Věk a zdravotní stav 3,5 4 1,14 

103 Vhodnost zařízení pro manipulaci s 
břemeny 

3,5 4 1,14 

104 Údržba zařízení pro manipulaci s 
břemeny 

4 2 0,50 

105 Využívání zařízení pro manipulaci s 
břemeny 

3,5 5 1,43 
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6.12 Kapitola 12: Údržba 

Kapitola auditu věnovaná údržbě se zabývá kvalitou a vhodností vybavení pro údržbu, 

značením, nebezpečím hrozícím během údržby a dodržováním firemních pravidel údržby. 

12 Údržba 

Silné stránky Slabé stránky 

108 Dodatečná předvídatelná nebezpečí 106 Kvalita a vhodnost vybavení pro údržbu 

107 Značení   

110 Dodržování pravidel údržby - 
zaměstnanci   

Tabulka 29. Silné a slabé stránky kapitoly 12 

Pracovníci údržby během opravy či údržby berou na vědomí nebezpečí vyplývající z této 

činnosti a přijímají potřebná opatření pro zajištění bezpečnosti (otázka č. 108). 

Jedním z těchto opatření je označení opravovaného nebo udržovaného zařízení informační 

tabulkou nebo v případě potřeby i uzavření konkrétního prostoru (otázka č. 107). Dále je o 

opravě nebo údržbě proveden zápis do provozního deníku daného zařízení. 

Nebylo zjištěno pochybení ze strany zaměstnanců ve věci dodržování firemních pravidel 

údržby (otázka č. 110). Zdrojem problémů jsou ale limitované finanční zdroje, což bylo 

zmíněno v kapitole 11 a budeme se tím zabývat i v následujícím odstavci. 

 

Graf 12. Vyhodnocení otázek kapitoly 12 
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Slabou stránkou kapitoly 12 je kvalita a vhodnost vybavení pro údržbu (otázka č. 106). 

Omezené finanční zdroje nutí pracovníky údržby k improvizacím (elektromotor mostového 

jeřábu odinstalován a nainstalován na jiný jeřáb, přičemž pohyb jeřábu zajišťuje pouze jeden 

zbývající elektromotor) nebo používání levných a nekvalitních náhradních dílů (ložisko 

vysokozdvižného vozíku). Proto opět doporučujeme alokovat více finančních zdrojů pro 

potřeby údržby.  

Kapitola 
Číslo 

otázky 
Otázka 

Mezní 
body 

Dosažené 
body 

k 

12                        

Údržba 

106 Kvalita a vhodnost vybavení pro 
údržbu 

3 2,5 0,83 

107 Značení 4 4,5 1,13 

108 Dodatečná předvídatelná nebezpečí 3,5 4 1,14 

109 Dodržování pravidel údržby - 
externisté 

4 4,5 1,13 

110 Dodržování pravidel údržby - 
zaměstnanci 

4 4,5 1,13 

Tabulka 30. Vyhodnocení otázek kapitoly 12 
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6.13 Kapitola 13: První pomoc 

Předposlední kapitola se zabývá otázkou první pomoci. Tedy výcvikem první pomoci, 

znalostmi zaměstnanců, lékárničkami nebo plánem první pomoci. Slévárna je prostorem, ve 

kterém hrozí poměrně velké nebezpečí zranění. Může to být popálení, pořezání bruskou, 

přimáčknutí nebo rozdrcení části těla břemenem, poranění oka atd. 

13 První pomoc 

Silné stránky Slabé stránky 

113 Povědomí o umístění lékárniček 112 Lékárničky 

111 Vhodnost vybavení 115 Výcvik zaměstnanců 

114 Plán první pomoci 116 Znalosti zaměstnanců 

Tabulka 31. Silné a slabé stránky kapitoly 13 

Silnou stránkou je povědomí zaměstnanců o umístění lékárniček (otázka č. 113). Každý 

zaměstnanec je obeznámen s polohou lékárniček při nástupu do pracovního poměru. 

Lékárničky jsou vhodně rozmístěny a jsou dobře viditelné a přístupné. 

Vhodnost vybavení lékárniček (otázka č. 111) hodnotíme kladně. Vybavení je dostačující pro 

poskytnutí první pomoci a obsahuje také další přípravky jako například kapky do očí nebo 

léky proti bolesti.  

V každé lékárničce je umístěn plán první pomoci (otázka č. 114). Jsou v něm uvedeny 

instrukce pro případ úrazu – základy první pomoci, telefonní čísla, kontaktní osoby atd. 

 

Graf 13. Vyhodnocení otázek kapitoly 13 
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Do slabých stránek řadíme stav lékárniček (otázka č. 112). Jak bylo uvedeno výše, vybavení 

lékárniček je dostačující a každá lékárnička má seznam zdravotnického vybavení, které má 

obsahovat. Problémem je, že některé lékárničky obsahují přípravky s prošlým datem spotřeby 

(viz obrázek 36) nebo některé deklarované vybavení neobsahují vůbec. Proto doporučujeme 

obsah všech lékárniček zkontrolovat a případné prošlé a chybějící přípravky doplnit. Také 

navrhujeme zavést pravidelnou kontrolu lékárniček. Pokud je již zavedena, tak evidentně 

nefunguje dobře. 

 

Obrázek 36. Prošlé datum spotřeby přípravků v lékárničce 

Výcvik zaměstnanců v oblasti první pomoci (otázka č. 115) není podle našeho názoru 

dostatečný. Část školení BOZP je sice věnována první pomoci, navrhujeme však zavést 

samostatná školení vedená kompetentními osobami – tedy lékaři nebo zdravotními sestrami. 

Ideální by byla simulace poskytování první pomoci na speciálních figurínách. Takováto 

školení by byla pro zaměstnance jistě velmi přínosná. 

S tím souvisí úroveň znalostí zaměstnanců (otázka č. 116), kterou můžeme vzhledem 

k nedostatečnému školení hodnotit pouze jako průměrnou. Základy první pomoci by sice měl 

znát každý člověk, ovšem firma se na to nemůže spoléhat a měla by do této oblasti investovat. 

Při záchraně života jde často o sekundy a kvalitně poskytnutá první pomoc je neocenitelná. 
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Kapitola 
Číslo 

otázky 
Otázka 

Mezní 
body 

Dosažené 
body 

k 

13                                

První pomoc 

111 Vhodnost vybavení 3,5 4 1,14 

112 Lékárničky 3 3 1,00 

113 Povědomí o umístění lékárniček 4 5 1,25 

114 Plán první pomoci 3 3,5 1,17 

115 Výcvik zaměstnanců 3,5 2,5 0,71 

116 Znalosti zaměstnanců 4 3 0,75 

Tabulka 32. Silné a slabé stránky kapitoly 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky 

Str.  72  

DIPLOMOVÁ  PRÁCE 

 

6.14 Kapitola 14: Účast pracovníků 

Poslední kapitola se zaměřuje na dodržování bezpečnostních opatření zaměstnanci, 

povzbuzení zaměstnanců k navrhování opatření a přenesení odpovědnosti za BOZP. 

14 Účast pracovníků 

Silné stránky Slabé stránky 

117 Dodržování bezpečnostních opatření   

118 Povzbuzení účasti zaměstnanců   

119 Přenesení odpovědnosti   

Tabulka 33. Silné a slabé stránky kapitoly 14 

Všechny tři otázky této kapitoly hodnotíme kladně. Zaměstnanci v drtivé většině případů 

dodržují bezpečnostní opatření, jak již bylo několikrát konstatováno. Zaměstnanci mohou také 

navrhovat bezpečnostní opatření, a to buď přímo osobně managementu firmy, nebo 

prostřednictvím nadřízených a zástupců v radě zaměstnanců. Odpovědnost za prevenci rizik 

má vrcholové vedení a zástupci pro bezpečnost práce v radě zaměstnanců. V prvé řadě je však 

kladen důraz na individuální odpovědnost každého zaměstnance za svou bezpečnost. 

 

Graf 14. Vyhodnocení otázek kapitoly 14 
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117 
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3 4 1,33 

118 Povzbuzení účasti zaměstnanců 3,5 4 1,14 

119 Přenesení odpovědnosti 3 4 1,33 

Tabulka 34. Vyhodnocení otázek kapitoly 14 
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6.15 Vyhodnocení základních parametrů podle metodiky příručky 

Pracovníci 

1 3 10 12 14 15 20 

28 34 41 46 67 76 77 

84 85 86 89 92 97 101 

102 105 109 110 114 115 116 

117 119           

Tabulka 35. Otázky spadající do parametru Pracovníci 

Vybavení 

6 8 9 22 26 27 29 

30 33 38 40 45 48 49 

50 59 60 61 62 69 71 

72 73 74 78 79 80 81 

91 96 103 106 112     

Tabulka 36. Otázky spadající do parametru Vybavení 

Organizace 

2 4 5 7 11 13 16 

17 18 19 21 23 24 25 

31 32 35 36 39 52 58 

63 64 65 66 68 70 75 

82 83 90 93 94 98 99 

100 104 107 108 111 113 118 

Tabulka 37. Otázky spadající do parametru Organizace 

Životní prostředí 

37 42 43 44 47 51 53 

54 55 56 57 87 88 95 

Tabulka 38. Otázky spadající do parametru Životní prostředí 

Parametr Úspěšnost Vyhodnocení Komentář 

Pracovníci 87% Velmi dobrý 
Některé body mohou být ještě zlepšeny.  

Držte tuto úroveň. 

Vybavení 72% Průměrný Musíte této oblasti věnovat více pozornosti. 
Organizace 71% Průměrný Musíte této oblasti věnovat více pozornosti. 

Životní 
prostředí 

86% Velmi dobrý 
Některé body mohou být ještě zlepšeny.  

Držte tuto úroveň. 
Tabulka 39. Vyhodnocení základních parametrů (metodika viz kapitola 5) 
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6.16 Rekapitulace doporučených opatření pro zlepšení 

§ Management musí jasně stanovit, že bezpečnost práce má přednost před ekonomickými zájmy 

a musí tvrdě vyžadovat dodržování tohoto principu od svých podřízených. 

§ Věnovat zvýšené úsilí úklidu a implementovat metodu 5S. 

§ Vyřadit všechny neschválené vázací prostředky z provozu. Tyto vázací prostředky musí být 

před dalším používáním přezkoušeny akreditovanou firmou a musí být opatřeny potřebnými 

informacemi. 

§ Opravit rozbité povrchy komunikací a dopravních zón. 

§ Označit vodorovným značením dopravní a pracovní zóny. 

§ Instalovat výkonnější odsávání, instalovat systém řízené výměny vzduchu s rekuperací, 

provést stavební úpravy k zabránění šíření prašnosti a průvanu mezi jednotlivými pracovišti 

(tato opatření jsou pravděpodobně z ekonomických důvodů nerealizovatelná). 

§ Instalovat nouzové osvětlení do všech prostor v areálu firmy. 

§ Uspořádat jednou ročně požární cvičení s nácvikem evakuace osob. 

§ Provést kontrolu všech hasicích přístrojů a odstranit zjištěné nedostatky. Zavést pravidelnou 

kontrolu hasicích přístrojů. 

§ Realizovat protipožární systém skrápění, který by byl spouštěn manuálně nouzovými tlačítky 

a automaticky by odeslal zprávu hasičskému záchrannému sboru. Nesmí být instalován 

v prostorách odlévání tekutého kovu!  

§ Instalovat fotoluminiscenční bezpečnostní tabulky k označení únikových cest. 

§ Zahrnout informace o nemocích z povolání do školení BOZP. 

§ Vytvořit havarijní plán (v současné době se na něm pracuje). 

§ Pořídit elektrický ručně vedený vysokozdvižný vozík do skladu odlitků. 

§ Zvážit možnost nákupu nových vysokozdvižných vozíků uzpůsobených pro provoz ve 

ztížených podmínkách (vysoká úroveň krytí IP, dostatečná robustnost). 

§ Alokovat více finančních zdrojů pro potřeby údržby. 

§ Zkontrolovat obsah všech lékárniček a případné prošlé a chybějící přípravky doplnit. Zavést 

pravidelnou kontrolu lékárniček. 

§ Zavést samostatná školení první pomoci vedená kompetentními osobami – tedy lékaři nebo 

zdravotními sestrami. 
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Závěr 

Věříme, že teoretická část práce může být pro čtenáře zdrojem přínosných informací. Snažili 

jsme se srozumitelnou formou přiblížit problematiku auditu systému managementu BOZP. 

Seznámili jsme se s metodami a principy auditu podle těchto norem a příruček: ČSN EN ISO 

19011:2011, ČSN OHSAS 18001:2007, Bezpečný podnik a Samoprověřovací příručka pro 

malé a střední podniky (Self-Audit Handbook for SMEs). 

Bezpečnostní audit byl proveden v Železárnách Štěpánov za použití Samoprověřovací 

příručky pro malé a střední podniky (Self-Audit Handbook for SMEs). V textu práce dáváme 

možnost seznámit se s pracovišti slévárny a nahlédnout do nich prostřednictvím fotografií. 

Výsledky auditu jsou rozděleny do kapitol, které korespondují s používanou příručkou. Každá 

kapitola se věnuje určité problematice a dočtete se v ní o silných a slabých stránkách 

auditované organizace. Vše je doprovázeno tabulkami, grafy, fotodokumentací, výsledky 

měření, případně konfrontováním se zákonnými požadavky. Na základě zjištění auditu 

navrhujeme opatření pro zlepšení. 

Cílem této práce bylo poskytnout managementu Železáren Štěpánov informaci o úrovni 

bezpečnosti práce v podniku. Věříme, že obsah práce bude pro management cenným zdrojem 

informací a že budou navrhovaná opatření pro zlepšení pečlivě zvážena a doufejme i 

realizována. 

Závěrem můžeme konstatovat, že bezpečnostní audit vyzněl pro Železárny Štěpánov podle 

našeho názoru převážně pozitivně. To dokazuje i procentuální hodnocení základních 

parametrů podle metodiky příručky: Pracovníci 87%, Vybavení 72%, Organizace 71%, 

Životní prostředí 86%.  Mělo by to být povzbuzením a motivací pro další zlepšování úrovně 

bezpečnosti práce ve společnosti. 
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Seznam použitých zkratek 

BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

OH&S  Occupational Health & Safety (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 

PDCA  Demingův cyklus (Plan-Do-Check-Act) 

R-věty  Informují o nebezpečnosti chemické látky pro člověka a životní prostředí 

S-věty  Poskytují pokyny pro bezpečné nakládání s chemickou látkou 

SMEs  Small and Medium Enterprises (Malé a střední podniky) 

 

Seznam použitých veličin 

Lahv,8h  [dB]   

Průměrná souhrnná vážená hladina zrychlení přepočtená na pracovní dobu 8 hodin 

 

LAeq,8h  [dB]   

Ekvivalentní hladina akustického tlaku normovaná na pracovní dobu 8 hodin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


