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Abstrakt 

Bakalářská práce byla zpracována na téma zavedení systému na podporu zdraví 

v Třineckých železárnách. Úroveň systému podpory zdraví byla posouzena pomocí 

interních materiálů podniku a dotazníkového šetření. Na základě těchto zjištění jsou 

zpracovány návrhy změn na zlepšení podpory zdraví. 

Abstract 

This bachelor thesis was written on the topic Introduction of the health support in the 

Třinec Steel Factory. The level of the health support was investigated using internal 

documents and questionnaires. Based on the findings there have been made suggestions 

for improvement of the health support.  
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ÚVOD  

Tématem bakalářské práce je Zavedení systému podpory zdraví na vybraném pracovišti 

aneb jak na zdravý podnik. Zdraví patří k nejdůležitějším hodnotám lidského života. 

Pokud se k němu bude přihlížet i na pracovišti, přispěje to ke spokojenosti jak 

zaměstnanců, tak zaměstnavatelů, jelikož zdraví zaměstnanců je důležité pro lepší  

a efektivnější fungování firmy. Podporou zdraví na pracovišti se rozumí programy  

či aktivity, které určitým způsobem zlepšují zdraví zaměstnanců při práci.  

 

Zdravý životní styl je důležitá složka života. Je zajímavé, jak k tomu přistupují  

na pracovištích jednotliví zaměstnavatelé a jaké formy programů pro zdraví 

zaměstnavatelé nabízí. V dnešní době existuje mnoho možností, jak zlepšovat zdraví 

zaměstnanců.  

 

Cílem této bakalářské práce je analyzovat podporu zdraví ve vybraném podniku,  

v Třineckých železárnách, a.s. Na základě analýzy a vyhodnocení dotazníků navrhnout 

vhodná řešení pro zvýšení kvality zdraví na pracovišti.  

  

Práce je rozdělena na tři části – teorii, analýzu a vlastní návrhy na zlepšení. Teoretická 

část obsahuje vymezení základních pojmů jako je zdraví, prevence, podpora zdraví  

a životní styl. Dále je zaměřena na podporu zdraví přímo na pracovišti, pracovní zátěž, 

stres, duševní hygienu člověka, škodlivé faktory pracovního procesu, bezpečnost  

a ochranu zdraví na pracovišti, hygienu práce, vztahy na pracovišti, teambuilding  

a zaměstnanecké benefity. Informace pro teoretickou část jsou čerpány zejména 

z odborné literatury a internetových zdrojů.  

 

Praktická část je soustředěna na analýzu Třineckých železáren, a.s. včetně její historie. 

Prostřednictvím interních materiálů je přiblížena dosavadní podpora zdraví v podniku. 

Další část analýzy poukazuje na výsledky anonymního dotazníků zaměstnanců z osmi 

provozů Třineckých železáren. Na základě dotazníků lze určit, jak jsou zaměstnanci 

spokojeni s kvalitou péče o zdraví na pracovišti, s čím jsou spokojeni a naopak co jim 

nevyhovuje. Návrhy na zlepšení podpory zdraví vyplývají z dotazníků a průzkumu 

podpory zdraví firmy. 
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 V dnešní době existuje mnoho organizací, které si uvědomují pozitiva správné péče  

o zdraví zaměstnanců. Třinecké železárny také mnohé pro podporu zdraví zaměstnanců 

dělají. Nové návrhy na podporu zdraví mohou Třineckým železárnám přinést zlepšení 

zdravotního stavu zaměstnanců, snížení nemocnosti, zlepšení vztahů na pracovišti a tím 

lepší výsledky práce. 

 



12 

 

1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE  

Tato kapitola práce předchází praktické části a jsou v ní vymezeny základní pojmy  

a také způsob, jak by se měl člověk sám starat o své zdraví.  

 

1.1 Zdraví 

Zdraví je jednou z nejvýznamnějších hodnot v životě každého člověka. Světová 

zdravotnická organizace předložila definici zdraví, která je dnes snad nejznámější a 

nejčastěji užívaná. „Zdraví je stav úplné duševní, tělesné a sociální pohody, a nejen 

nepřítomnost nemoci nebo vady
1
.“ Pokud jsme zdraví, máme možnost pracovat, 

můžeme realizovat své životní plány či uskutečňovat naše přání. Naše zdraví ovlivňuje 

kultura, ekonomika, sociální podmínky a rozvoj lékařské vědy. Zdraví představuje 

jednu z podmínek pro smysluplný život. Jak již řekl H. Mahler, bývalý generální ředitel 

Světové zdravotnické organizace, „zdraví není všechno, ale všechno ostatní bez zdraví 

není ničím
2
.“ 

 

Každý autor definuje zdraví jinak. D. Seedhouse (1995) rozděluje zdraví do čtyř 

základních skupin a to zdraví jako ideální stav, kdy zde nezasahuje žádná nemoc, jako 

dobré fungování organismu (schopnost dobře fungovat v sociálních rolích), jako zboží, 

schopnost vyrovnávat se s různými životními úkoly, které se objeví a jako určitý druh 

síly, kde hovoří o tělesném, duševním, duchovním a sociálním vyrovnání. J. Křivohlavý 

vychází z rozčlenění zdraví do sedmi teorií. Tvoří je zdraví jako určitý druh tělesné  

a duševní síly, zdraví jako metafyzické síly (zdraví je prostředkem k dosahování vyšších 

cílů, než je zdraví samo), koncepce salutogeneze A. Antonovského (1985),  

(která obrátila otázku po původci nemoci na otázku po původci odolnosti vůči nemoci 

jako individuální zdroj zdraví), schopnost adaptace, srovnává zdraví jako dobré 

fungování organismu, pojímání zdraví jako tržní produkt a zboží a zdraví jako ideál
3
.  

V. Břicháček (1999) se dívá na zdraví ze čtyř možných přístupů a to na přístup 

holistický, dynamický, sociální a interaktivní. Někteří další autoři rozdělují zdraví  

                                                 
1
 WORLD HEALTH ORGANIZATION. Dostupné z: http://www.who.int/ 

2
 MACHOVÁ, J. a D. KUBÁTOVÁ. Výchova ke zdraví, s. 12 - 13. 

3
 KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie zdraví, s. 30 - 37. 



13 

 

na pozitivní a negativní, podle toho zda převažují kladné či záporné charakteristiky, 

které vystihují zdraví
4
.  

 

Zdraví můžeme rozdělit na tyto prvky: 

 fyzické zdraví – zdravé tělo a všechny jeho části i funkce; 

 psychické zdraví – zdravá duše a odolnost organismu vůči depresím a stresům; 

 společenské zdraví – interakce osobnosti s kolektivem, její postavení  

a komunikace; 

 osobní zdraví – ve vztahu ke smyslu života a jeho naplňování
5
. 

 

Zevní faktory, které mají vliv na zdraví, se člení do tří základních skupin: 

 životní styl; 

 kvalita životního a pracovního prostředí; 

 zdravotnické služby (jejich úroveň a kvalita zdravotní péče)
6
. 

 

1.1.1 Podpora zdraví  

Podpora zdraví se snaží pozvednout celkovou úroveň zdraví posilováním plné duševní, 

tělesné, sociální pohody a také zvyšováním odolnosti proti nemocem. Záleží především 

na lidech, jak žijí a jak se budou podílet na péči o své zdraví. Společenská podpora 

spočívá ve snaze o vytvoření vhodných podmínek pro realizaci zdravého životního stylu 

každého jedince. „Uplatňuje se ochranou a tvorbou zdravého životního prostředí tím,  

že společnost pečuje o dobrou životní úroveň, o vytváření pracovních příležitostí  

a dobrých pracovních podmínek, o vytváření příležitostí pro sportovní a rekreační 

aktivity a podporuje vzdělávání a šíření informací majících vztah ke zdraví
7
.“ Cílem 

podpory zdraví je chránit zdraví, zabezpečovat zdravý vývoj nových generací  

a prodlužovat aktivní život
8
. 

                                                 
4
 KEBZA, V. Psychosociální determinanty zdraví, s. 16 - 20. 

5
 BLAHUTKOVÁ, M., E. ŘEHULKA a Š. DAŇHELOVÁ. Pohyb a duševní zdraví, s. 7. 

6
 MACHOVÁ, J. a D. KUBÁTOVÁ. Výchova ke zdraví, s. 13. 

7
 tamtéž, s. 14. 

8
 tamtéž, s. 14. 
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1.1.2 Prevence  

Prevence navazuje na podporu zdraví. Jejím cílem je předcházení nemocem. Prevence 

se dělí podle času, a to na prevenci primární, sekundární a terciární. O primární prevenci 

můžeme říci, že je součástí podpory zdraví, kdežto prevence sekundární a terciární jsou 

spíše záležitostí medicínskou.  

 

Primární prevence se snaží zabránit vzniku nemoci. Probíhá v období, kdy nemoc 

ještě nevznikla. Uplatňují se zde aktivity, které zdraví posilují nebo odstraňují rizikové 

faktory. Do této prevence také spadají očkování. Na základě zkoumání příčin 

nemocnosti a úmrtnosti nejvíce zdraví poškozují: 

 kouření; 

 nadměrná konzumace alkoholu; 

 užívání nadměrného množství drog; 

 nedodržování správné výživy; 

 nedostatečný pohyb; 

 psychická zátěž; 

 rizikové sexuální chování
9
. 

 

V sekundární prevenci se řeší diagnóza nemoci a její účinná léčba. Snaží se předejít 

nežádoucímu průběhu dané nemoci s co nejmenšími komplikacemi, nejlépe žádnými. 

Řadí se zde preventivní prohlídky.  

 

Cílem terciární prevence je omezit následky nemocí a jejich sociální i pracovní 

následky na co nejnižší míru a také udržet kvalitu života co nejdéle to půjde. Zaměřuje 

se na prevenci následků nemocí, dysfunkcí, handicapů a vad, které by mohly vést 

k imobilitě či k invaliditě pacienta. Příkladem terciární prevence může být operativní 

náhrada kyčelního kloubu. 

 

Prevenci můžeme také dělit podle toho, kdo ji poskytuje. Tedy prevenci zdravotnickou, 

osobní či společenskou. Většina lidí si uvědomuje důležitost prevence a rozumí tomu, 

                                                 
9
 MACHOVÁ, J. a D. KUBÁTOVÁ. Výchova ke zdraví, s. 16. 
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že preventivní prohlídky a opatření vedou ke zvýšení kvality zdraví. Přesto existují lidé, 

kteří na prevenci pohlížejí negativně či na ni nedbají. To může souviset s tím, že dokud 

je člověk zdravý, myslí si, že mu žádná nemoc nehrozí, a tím pádem nemá potřebu 

navštěvovat lékaře
10

. 

1.1.3 Životní styl  

Determinanty zdraví působí na potenciál zdraví. Hodnota zdraví se v posledních letech 

výrazně posunula nahoru. Podle C. Drbala (2001) je zdraví občanů prvořadým 

fenoménem, který určuje jak kvalitu života jedince, tak výkonnost ekonomiky  

a zaměření, kvalitu a intenzitu společenského rozvoje. Zdravotnický systém ovlivňuje 

naše zdraví pouze z 15 – 20 % a proto se nesmí zapomínat na to, že životní styl  

je nejdůležitější determinant zdraví. Kromě životního stylu do základních skupin 

determinantů zdraví patří genetický základ, péče o zdraví a zdravotnictví a životní 

prostředí
11

. 

 

Životní styl je forma dobrovolného chování v určitých životních situacích. Záleží  

na každém jedinci, zda se rozhodne pro zdravé alternativy či nikoli. Avšak rozhodování 

člověka o jeho chování nemusí být zcela svobodné, může být ovlivněno tradicemi 

společnosti, rodinnými zvyky a také souvisí s jeho sociální pozicí. Životní styl  

je ovlivňován pohlavím, temperamentem, příslušnosti k rase, věkem, vzděláním, 

zaměstnáním, příjmem a postojem jednotlivého člověka
12

. Současný člověk vede 

převážně sedavý způsob života. Dnešní technologie nás zbavuje pohybu. Většina lidí  

se do práce a z práce dopravuje různými dopravními prostředky, v pracovní době sedí  

a využívají výtah nebo eskalátor, pokud je k dispozici, aby se vyhnuli chůzi  

po schodech. Po práci opět následuje sezení buď u počítače či televize. Technika 

zasáhla i do domácích prací, např. praní na valše se nahradilo automatickou pračkou, 

klepání koberců vysavačem.  

 

Mezilidské vztahy se také zhoršují neustálou honbou za získáním nových věcí, za mocí, 

úspěchem a penězi. Nastává pracovní vytíženost jedinců. Neustálý spěch, málo času jak 

                                                 
10

 MACHOVÁ, J. a D. KUBÁTOVÁ. Výchova ke zdraví, s. 14. 
11

 MARKOVÁ, M. Determinanty zdraví. s. 7. 
12

 MACHOVÁ, J. a D. KUBÁTOVÁ. Výchova ke zdraví, s. 16 - 17. 
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na sebe, tak na celou rodinu, vytváří stresové situace, které poznamenají život celé 

rodiny. Na jedné straně se v dnešní době využívá poznatků moderních věd,  

ale na tu druhou vznikají problémy, které zhoršují kvalitu života. Rozmáhají se 

civilizační choroby, do kterých se řadí nádorová onemocnění, kardiovaskulární 

choroby, cukrovka a obezita. Technické pokroky by neměly být odmítány, ale lidé  

by si měli uvědomit svou biologickou podstatu. Pro zdravý životní styl je tedy důležité 

pravidelné cvičení či pohyb, pěstování dobrých mezilidských vztahů, být duševně 

vyrovnán a přijímané množství potravy přiměřené energetické hodnoty k energetickému 

výdeji
13

. 

 

Výživa 

Výživa je jednou ze základních složek, která utváří životní styl. Špatné stravování může 

mít negativní dopad na zdravotní stav člověka. Proto je potřeba, aby se konzumace 

stravy rovnala vykonané tělesné aktivitě. Jedna z nejčastějších civilizačních chorob  

jak u nás, tak ve světě, je obezita. Při obezitě dochází k metabolickým poruchám,  

které se projevují zvýšeným krevním tlakem a hladinou tuku v krvi. Tyto dvě příčiny 

pak společně působí při vzniku chorob srdce a cukrovky druhého typu (tedy cukrovky 

získané)
 14

. 

 

Při správném stravování lze oddálit vznik aterosklerózy, cukrovky druhého typu, 

hypertenze, obezity a dny. Vliv výživy spolu s dalšími faktory umožňuje plnohodnotný 

život až do vysokého věku. Zdravou výživu tvoří trojpoměr základních živin. 

V jídelníčku by denně mělo být 50 – 60 % sacharidů, 30 – 35 % tuků  

a 10 – 20 % bílkovin. Kromě těchto tří základních živin je pro život důležitý příjem 

vitamínů a minerálních látek. Vitamíny si tělo nedokáže vytvořit samo a proto je 

potřeba je konzumovat v potravinách či doplňkové stravě. Vitamíny jsou potřebné 

k fungování enzymů, hormonů a k likvidaci nebezpečných volných radikálů. Absence 

vitamínů se např. projevuje zhoršeným stavem pleti a vlasů, únavou a výkyvy nálad. 

V horším případě nedostatek vitamínů může vést ke vzniku chorob srdce a cév, 

onkologických onemocnění či nemocí pohybového aparátu. Příčinou, že tělo nedostává 

                                                 
13

 MACHOVÁ, J. a D. KUBÁTOVÁ. Výchova ke zdraví, s. 17. 
14

 HOLUB, J., J. HRKAL a V. PÁZLEROVÁ. Světové šetření o zdraví v České republice: World health 

survey in the Czech Republic, s. 38 - 41. 
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určité množství vitamínů z potravin, může být technologická úprava, při které potraviny 

ztratily většinu vitamínů, dlouhé skladování a taky jejich nešetrná úprava. Doplňování 

tekutin je také velice důležité pro organismus. Pít je nutné ještě dříve, než se dostaví 

pocit žízně. Denní množství tekutin by se mělo pohybovat mezi 2 – 3 litry nejlépe 

nekalorických nápojů, ideální je voda. Při těžké práci, sportu či pohybu v horkém 

ovzduší, příjem tekutin by měl být vyšší. Součástí optimálního pitného režimu je také 

jeho pravidelnost během dne. Nedostatečný pitný režim způsobuje dehydrataci. Toto 

vnímají nejprve mozkové buňky a to se projevuje bolestí hlavy. Nedostatek příjmu 

tekutin se rozděluje na akutní a chronický. Akutní se projevuje poklesem fyzické  

či psychické výkonnosti, nevolností, křečemi či pocitem slabosti. Chronický nedostatek 

tekutin se projevuje trvalou únavou, poklesem výkonnosti a také pravděpodobnosti 

vzniku ledvinových kamenů. Pracovně přetížení lidé se často vymlouvají na nedostatek 

času. Pijí jenom kávu, která zhoršuje soustředění na práci, pokud není doplňována 

jinými nápoji
15

.  

 

Pohybová aktivita  

„Pohybová aktivita je druh nebo druhy pohybu člověka, které jsou výsledkem svalové 

práce provázené zvýšením energetického výdeje, charakterizované svébytnými vnitřními 

determinantami a vnější podobou
16

.“  

 

Pravidelným aerobním cvičením lze docílit zdravějšího životního stylu.  

Pokud je pohybová aktivita prováděna třikrát až pětkrát týdně, dochází ke zrychlení 

krevního oběhu, posílení kardiovaskulárního systému, snížení cukrovky druhého typu, 

stimulaci neuroendokrinního systému a tvoření neurotransmiterů, díky kterým lze mít 

čistou hlavu a mysl. Dále pohybová aktivita podporuje trávení a usnadňuje vylučování, 

také zrychluje metabolismus, což znamená, že se rychleji spalují tuky v těle, je 

ovlivňována tvorba inzulínu, stimuluje se lymfatický systém, který odstraňuje z těla 

                                                 
15

 KUNOVÁ, V. Zdravá výživa, s. 41 - 64.  
16

 HENDL, J. a L. DOBRÝ. Zdravotní benefity pohybových aktivit: monitorování, intervence, evaluace,  

s. 16. 
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toxiny
17

. Pohyb přispívá ke zlepšení celkové tělesné kondice a funkčnosti pohybového 

aparátu. Je doporučováno věnovat se fyzické aktivitě alespoň 30 minut denně
18

. 

 

Mezilidské vztahy a duševní rovnováha 

Mezilidské vztahy a duševní rovnováha jsou třetí složkou životního stylu. Dobré 

mezilidské vztahy pozitivně působí na naše duševní zdraví. Pokud chtějí být lidé 

duševně v pohodě, je zapotřebí dodržovat bio–psycho–socio–spirituální návyky.  

To znamená určité dodržování biologických potřeb s duševním klidem a být spokojen 

se svým postavením v kolektivu, který má neuvěřitelný vliv na osobní rozvoj člověka  

a popřípadě na něm stále pracovat. Když se budou tyto potřeby poznávat a pracovat  

na cílech, dojde k naplnění duševní hygieny a dosažení dobrého pocitu na duši. Duševní 

hygiena, jak uvedl Míček (1984), je vědecká disciplína, která pomáhá navracet či získat 

duševní rovnováhu a zdraví člověka. Snaží se minimalizovat duševní nemoci  

a schopnost řešit psychicky náročnější problémy. Duševní hygiena se tedy soustředí 

především na psychické zdraví
19

. 

 

Prvky, které vedou ke zlepšení duševní rovnováhy:  

 Řeč je zdrojem komunikace, kterou lze mnohé sdělit. Komunikace 

formou rozhovoru zbavuje přebytečného napětí, stresu a také starostí.  

 Hudba je ideální nástroj pro duševní rovnováhu. Pro zbavení stresu je 

spíše doporučená hudba pomalá. Pro poslech je vhodné zvolit si klidné  

a příjemné prostředí.  

 Díky pohybu se může dosáhnout naprosté harmonie organismu. Ať už se 

lidé věnují pohybu klidnému (např. jóga, tai chi), rychlému (např. tenis, 

afrorytmy) či adrenalinovým činnostem (např. tandemový seskok, 

bungee jumping) má to na ně pozitivní vliv.  

 Relaxace slouží k uvolňování tělesného napětí, ve kterém jde o napínání 

a uvolňování svalů, různá dechová cvičení, které mají vliv na mysl. Další 

                                                 
17

 GITTLEMAN, A. L., J. W. TEMPLETON a C. VERSACE. Výživa podle metabolických typů, s. 117. 
18

 HOLUB, J., J. HRKAL a V. PÁZLEROVÁ. Světové šetření o zdraví v České republice: World health 

survey in the Czech Republic, s. 38 - 41. 
19

 BLAHUTKOVÁ, M., E. ŘEHULKA a Š. DAŇHELOVÁ. Pohyb a duševní zdraví, s. 29. 
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součástí relaxace je soustředění se na lidské tělo – umět cítit teplo, chlad, 

tíhu a pocit uvolnění.  

 Masáže se mohou zařadit také mezi druhy duševní hygieny. Masáže  

se vyhledávají ať už kvůli relaxaci, zdravotním důvodům jako 

rehabilitaci či jako kompenzační cvičení ve sportu. V dnešní době 

existuje spousta druhu masáží a jejich účinky mají dopad jak na fyzické, 

tak duševní zdraví.  

 Psychostimulace se zabývá rovnováhou mezi tělem a duší. Po každé 

náročnější činnosti či psychickém vyčerpání by měla přijít relaxace, která 

obvykle bývá spojena s dotekem
20

. 

 

1.2 Podpora zdraví na pracovišti  

Projekt podpora zdraví na pracovišti vychází z Evropské sítě. Předmětem zdravého 

podniku jsou především zaměstnanci a péče o jejich zdraví. Lidé stráví na pracovišti 

většinu svého života, právě proto by měla nastat změna chování ke zdravému životnímu 

stylu a k hygieně a bezpečnosti práce
21

. 

Podporu zdraví na pracovišti lze definovat jako kombinaci organizačních, ekologických 

a osvětových aktivit a programů, které jsou navrženy tak, aby motivovaly zaměstnance 

společnosti a taky jejich rodinné příslušníky ke zdravému způsobu života. Hlavním 

cílem programů podpory zdraví na pracovišti je posouzení zdravotních rizik, omezení 

faktorů zdravotních rizik, které lze snížit a podpora společensky a ekologicky zdravého 

způsobu života
22

. Podpora pohybové aktivity na pracovišti se poprvé začala objevovat 

ve Spojených státech amerických v polovině sedmdesátých let, kdy si majitelé velkých 

firem začali uvědomovat, že pohybové aktivity mají vliv na zdraví jejich pracovníků
23

. 

 

Podpora zdraví na pracovišti závisí především na managementu a jeho postupu 

v organizaci. Vrcholové vedení by mělo mít zájem o podporu zdraví už z toho důvodu, 

                                                 
20

 BLAHUTKOVÁ, M., E. ŘEHULKA a Š. DAŇHELOVÁ. Pohyb a duševní zdraví, s. 32 - 33. 
21

 BLAHUTKOVÁ, M., E. MATĚJKOVÁ a L. BRŮŽKOVÁ. Psychologie zdraví: pro studenty 

bakalářských a magisterských oborů, s. 125.  
22

 CHENOWETH, D. H. Worksite health promotion, s. 10. 
23

 KALMAN, M., Z. HAMŘÍK a J. PAVELKA. Podpora pohybové aktivity: pro odbornou veřejnost,  

s. 90 - 91. 
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že se zlepší pracovní pohoda a zdraví zaměstnanců, díky tomu může dojít k poklesu 

krátkodobé a dlouhodobé pracovní neschopnosti, zvýšení produktivity práce, snížení 

chorob související s prací a pracovními úrazy a také zlepšení jména firmy jak  

u pracujících, tak u konkurence. Měla by se také zvážit otázka zdrojů a jejich rozumné 

využití na podporu zdraví. Aby byla podpora zdraví kvalitní, není třeba vynakládat 

vysoké náklady, lze využít spolupráce se zdravotní pojišťovnou, volné prostory  

či znalosti a schopnosti někoho ze zaměstnanců
24

. 

 

V dnešní době je stále více organizací, které si uvědomují, že když budou se svými 

zaměstnanci zacházet s úctou a budou se o ně dobře starat, tak je to správné a navíc se 

jim to vyplácí. Existuje mnoho důvodů, proč podniky podporu zdraví na pracovišti 

nabízejí: 

 pracovní absence – polovina všech neplánovaných pracovních absencí 

může být způsobena lehčími onemocněními, proto firmy nabízí svým 

zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům programy svépomocné 

péče o vlastní zdraví; 

 dostupnost – pracoviště je vhodným místem pro nabízení osvětových  

a motivačních programů mnoha lidem najednou; 

 obchodní kontakty – akce na podporu zdraví a firemní sportovní 

soutěže mohou vytvářet nové obchodní kontakty; 

 konkurence – snaha o udržení zaměstnance vede firmy k tomu,  

aby poskytovaly dotace klubům zdraví a zabezpečovaly různé další 

výhody, jejichž cílem je zlepšit morálku pracujících a taky zvýšit jejich 

věrnost podniku; 

 pověst firmy – ředitelé mnoha podniků si začínají uvědomovat,  

že úspěšné programy podpory zdraví na pracovišti zlepšují image jejich 

firmy u pracujících, ve společnosti i u jejich konkurentů; 

 snaha držet krok s rostoucím celonárodním zájmem – celonárodní 

zájem o zlepšení pracovního zdraví se dnes odráží jak ve zprávách, 

v tisku tak i v elektronických médiích – organizace si nemohou dovolit 

takové trendy ignorovat; 
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 Zdravotnictví České republiky - ve statistických údajích, s. 23 - 25. 
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 produktivita – vzhledem k tomu, že výkonnost zdravých zaměstnanců 

obecně předčí pracovní nasazení zaměstnanců nezdravých, nabízí stále 

více firem programy podpory zdraví, které mají zvýšit celkovou 

produktivitu práce; 

 náklady na odškodňování zaměstnanců – na míru šité programy 

podpory zdraví na pracovišti jsou úspěšné i v rámci léčby jednotlivých 

případů a v úsilí o návrat do pracovního procesu
25

. 

 

Důvodů pro organizování podpory zdraví je mnoho, avšak nesmí se zapomínat na to,  

že ne všichni zaměstnanci mají zájem o zapojení do těchto programů. Zaměstnanci, 

kteří nemají zájem, podstupovat tyto akce bývají pro firmu nákladnější, protože jsou 

ohroženi vyšší mírou zdravotního rizika než zaměstnanci, kteří se programů účastní. 

Zaměstnance lze rozdělit do čtyř základních skupin. První skupina je pro firmu 

nejvýhodnější, tzv. „nezmaři“. Zpravidla mají velký zájem účastnit se  

zdravotnických programů a rádi pomáhají v různých funkcích. Druhou skupinu tvoří 

zaměstnanci, kteří sice zájem o své zdraví mají, ale k tomu, aby se odhodlali programů 

zúčastnit, potřebují hmotnou pobídku či podporu rodiny, přátel a kolegů. Třetí skupinou 

jsou „podmíneční účastníci“, podmínky programu pro ně musí být osobně zajímavé.  

Pro tuto skupinu je typické, že na programy dochází pouze ve skupině jejich kolegů 

nebo s přítelem. „Odmítači“ tvoří čtvrtou skupinu, jsou velmi nároční k motivování  

na účasti některého z programů. Většinou nežijí příliš zdravě a nemají zájem o změnu 

svého životního stylu dřív, dokud nejsou postiženi nějakou zásadní krizí
26

.  

 

1.2.1 Pracovní zátěž a stres 

Podpora zdraví na pracovišti by měla vytvářet programy, které odbourávají stres  

a zmírňují negativní dopady pracovní zátěže. Existují dvě formy pracovní  

zátěže – fyzická a psychická. Fyzická zátěž bývá způsobená např. zvedáním těžkých 

věcí, které negativně ovlivňují zdraví v důsledku následných bolestí zad. Psychická 

zátěž souvisí s velkým množstvím zadaných úkolů, kterým je zaměstnanec vystaven. 

Psychickou zátěž lze rozdělit na senzorickou neboli smyslovou, mentální a emoční. 

                                                 
25

 CHENOWETH, D. H. Worksite health promotion, s. 11 - 12. 
26
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Senzorická zátěž znamená, že jsou u člověka zatěžovány především smyslové orgány. 

Mentální zátěž se projevuje u člověka, u kterého jsou zvýšené nároky na pozornost, 

myšlení, rozhodování a paměť. Emoční zátěž vyplývá z požadavků a ze situací, které 

vyvolávají odezvu způsobenou působením psychických a sociálních stresorů
27

.  

 

Stresory pracovního prostředí můžeme rozdělit do tří skupin: 

 stresory související s charakteristickými rysy vykonávané práce, 

např. práce monotónní nebo naopak s velkou proměnlivostí úkolů. 

Každého jedince stresuje něco jiného. Někomu může vyhovovat jeden 

typ prováděné práce a druhého to může stresovat; 

 stresory vznikající působením faktorů a podmínek, za kterých je 

práce vykonávána, např. práce v teple, v zakouřeném nebo v hlučném 

prostředí, apod.; 

 sociální stresory, které mohou být způsobené např. šikanou  

na pracovišti, sexuálním obtěžováním, nedostatkem komunikace  

mezi pracovníky, apod.  

 

Nepodléhat stresu v dnešní době dokáže jen málokdo, a proto by při tvorbě programů na 

podporu zdraví na pracovišti měl brát zřetel i na tuto problematiku. „Stres je proces, 

který vzniká jako odpověď na nadměrné požadavky kladené na naše tělesné a duševní 

rezervy. Nesoulad mezi požadavky, které na nás doléhají, a našimi schopnostmi na tyto 

požadavky odpovědět, je prožíván jako ohrožení rovnováhy organismu a lidské tělo  

na takovou situaci okamžitě reaguje. Za pracovní stres se považuje odezva organismu, 

jejíž vznik je dán působením specifických činností, podmínek a faktorů pracovní 

činnosti
28

.“ Stres obvykle začíná nepříjemnou životní situací a může končit  

až psychickým onemocněním, a proto je třeba se mu umět bránit
29

. Faktory, které vedou 

ke stresu, souvisejí především se zaměstnáním, sociálními jevy, poruchami 

životosprávy a vyhořením
30

.  

 

                                                 
27

 MICHALÍK, D. Jedinec v rámci pracovního prostředí: pohled na stěžejní aspekty s důrazem na 

psychosociální stránku, s. 25 - 26. 
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 tamtéž, s. 26. 
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 BLAHUTKOVÁ, M., E. ŘEHULKA a Š. DAŇHELOVÁ. Pohyb a duševní zdraví, s. 31. 
30
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Zaměstnání  

 nevyjasnění pravomocí, velká zodpovědnost za práci; 

 časový stres; 

 kariérní růst; 

 sociální fobie, která vzniká při kontaktu s lidmi; 

 stres ze ztráty zaměstnání; 

 job stress, který vzniká u mladých zaměstnanců na základě přetížení. 

 

Sociální jevy 

 pocit bezmocnosti a nesvobody (např. vliv politiky, zdravotní rizika, 

kriminální jevy); 

 nepříjemné životní události vedoucí k dlouhodobému napětí. 

 

Poruchy životosprávy  

 výživa (obezita, vliv diet); 

 únavový syndrom; 

 užívání drog, kouření, alkohol, hráčství; 

 nedostatek spánku. 

 

Vyhoření (burn–out) 

 jedná se o poruchu vznikající dlouhodobým pracovním stresem. 

 

1.2.2 Mezilidské vztahy na pracovišti 

Pokud na pracovišti nejsou udržovány dobré vztahy, tak dochází ke ztrátě důvěry, která 

zhoršuje kvalitu komunikace, podíl na přijímaných i poskytovaných informacích, 

schopnost odpovídajícího rozhodování, tím pádem se snižuje možnost na vyřešení 

problému a v neposlední řadě je to také příčinou již zmiňovaného stresu
31

. Jako jedno 

z řešení, jak zlepšit komunikaci a naučit se pracovat v týmu, jsou teambuildingové akce 

pro firmy. 
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Teambuilding 

Jedná se kurzy týmové spolupráce, které jsou určené především pracovním týmům  

a firemním kolektivům. Zlepšují komunikaci, prohloubení týmové důvěry a napomáhají 

spolupráci v týmu. V této týmové spolupráci se účastníci mohou zlepšovat  

ve strategickém plánování a učit tvořivému řešení úkolů. Kurzy využívají jak  

top manažeři, tak řadoví zaměstnanci. Jsou vhodné pro všechny pracovníky. Budování 

týmu je nelehký proces. Aby byl tým efektivní, je třeba maximálně využít možnosti 

každého účastníka. Pokud se do týmu zapojí všichni členové, může dojít k vyšší 

efektivitě
32

. 

 

Absolvování teambuldingového kurzu pro jednotlivého účastníka může 

znamenat
33

: 

 zlepšení týmové spolupráce; 

 vybudování, oživení či upevnění vztahů v pracovní skupině; 

 zefektivnění komunikace a posílení vzájemné důvěry v pracovním týmu; 

 rozvoj sebevědomí a osobních schopností; 

 osvojení a zdokonalení sociálních dovedností; 

 nové prožitky v netradičních situacích, kdy členové týmu získají nové poznatky 

jak o sobě, tak o druhých; 

 praktické využití zkušeností získaných prožitkem; 

 uvědomění si vlastní role v pracovním týmu. 

 

1.2.3 Zaměstnanecké benefity  

Peníze ze mzdy jsou zaměstnanci vnímány jako samozřejmost a působí neosobně. 

Mnohem intenzivněji však vnímají starost o zdraví, stravování, volného času,  

apod. formou zaměstnaneckých benefitů, které jsou také součástí podpory zdraví  

na pracovišti. Pokud mají zaměstnavatelé zájem o tuto oblast, zaměstnanci to vnímají 

tak, že zaměstnavateli na nich záleží a považují za důležité se o ně starat i mimo rámec 

pracovního procesu. Poskytování zaměstnaneckých benefitů slouží k větší motivaci  

                                                 
32

 BLAHUTKOVÁ, M., E. ŘEHULKA a Š. DAŇHELOVÁ. Pohyb a duševní zdraví, s. 20. 
33

 tamtéž, s. 21. 
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a loajalitě k zaměstnavateli. Forma benefitů může být jak peněžitá, tak nepeněžitá  

a slouží jako nadstandard k sjednané mzdě.  

 

K nejčastějším zaměstnaneckým benefitům poskytovaným zaměstnavatelem, které 

mají vliv na zdraví, patří příspěvky na
34

:  

 rekreaci zaměstnanců; 

 sportovní vyžití; 

 penzijní připojištění;  

 soukromé životní pojištění; 

 rehabilitační, regenerační a rekondiční služby; 

 nákup vitaminových přípravků; 

 očkování proti chřipce; 

 podporu při živelné pohromě, dlouhodobé nemoci; 

 podporu přátelských vztahů na pracovišti. 

 

1.3 Faktory pracovního prostředí 

Škodlivý faktor pracovního prostředí je faktor, který může nepříznivě působit  

na zaměstnance formou nemoci nebo snížením pracovní schopnosti. V určitém rozsahu 

se může stát nebezpečným, záleží na úrovni a trvání expozice
35

. Růst nároků  

na pracovní tempo a kvalitu práce hodně ovlivňují oblast bezpečnosti. Fyzicky náročná 

práce bývá doprovázená stresem a díky tomu může snadno vzniknout pracovní úraz
36

. 

Existují však faktory, které mají pozitivní vliv na pracovní prostředí.  

 

1.3.1 Ergonomická kritéria k hodnocení pracovních podmínek  

Ergonomie je věda, která se zabývá vztahem mezi člověkem, jeho činností a ostatními 

prvky pracovního prostředí. Cílem ergonomie je uchování zdraví, spokojenosti člověka, 

vytvoření pohody na pracovišti a vytvoření podmínek pro optimální činnost člověka  

při práci, která slouží k efektivnímu využití pracovní síly. Řešení pracovního prostředí 

a strojů vychází z poznatků antropometrie (soubor technik měření lidského těla), 

                                                 
34

 MACHÁČEK, I. Zaměstnanecké benefity: praktická pomůcka jejich daňového řešení, s. 1 - 2. 
35

 HANÁKOVÁ, E. Práce a zdraví, rizikové faktory pracovního prostředí,s. 18. 
36

 DANDOVÁ, E. Bezpečnost práce - nedílná součást života: učební manuál, s. 120. 
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perimetre (měření velikosti zorného pole s přesným určením jeho hranic  

a výkonnostních předpokladů člověka). Projektování pracovního systému vychází 

z poznatků fyziologie práce, psychologie práce, soustavy antropometrických údajů  

a také bezpečnosti a ochrany zdraví člověka při práci (dále jen BOZP). Z těchto údajů 

lze navrhnout optimální rozměry pracoviště a optimální uspořádaní pracoviště. Hlavní 

úlohou v racionalizaci práce je snížit psychické a fyzické zatížení a dosáhnout vyšší 

výkonnosti pracovníků
37

.  

 

1.3.2 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  

„Základní povinnosti zaměstnavatele pro předcházení poškození zdraví z práce jsou 

stanovené zvláštními právními předpisy. Jde zejména o zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce, ve znění pozdějších předpisů /dále jen „ZP“/, zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a dále 

o zákon č. 20/1966 Sb., o péči a zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
38

.“ 

 

Zaměstnavatel musí zajistit zaměstnanci BOZP s přihlížením na veškerá rizika,  

u kterých hrozí ohrožení jejich zdraví a života, při výkonu práce
39

. Význam BOZP je 

především humánní a ekonomický a má vliv na úspěšnost podniku. Zaměstnavatel  

si musí uvědomit, jaké mohou být důsledky nízké úrovně BOZP, že pravděpodobně 

povedou k většímu vzniku „skoronehod“, havárií, úmrtí, poškození zdraví i majetku  

např. poškozením strojů. Úrazy mohou znamenat ukončení aktivní pracovní činnosti, 

zvyšování pracovní neschopnosti, nezaměstnanost, zatížení zdravotního a sociálního 

systému vyššími výdaji, pokles produktivity práce a snížení konkurenční schopnosti 

podniku. Hlavní změny, které mohou dlouhodobě ovlivnit BOZP jsou technologie, 

ekonomika, sociální změny a globalizace. Cílem BOZP je především to, aby byla práce 

vykonávána za podmínek, u kterých nebude ohroženo zdraví a životy pracovníků
40

. 

 

                                                 
37

 DANDOVÁ, E. Bezpečnost práce - nedílná součást života: učební manuál, s. 70. 
38

 tamtéž, s. 80 - 81. 
39

 JOB ARENA, s.r.o. Dostupné z: http://www.pracepropravniky.cz/  
40
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1.3.3 Hygiena práce 

Hygiena práce je obor, který se zabývá posuzováním práce a jejího vlivu na zdraví 

zaměstnance. Kontroluje plnění zákonných povinností v oblasti ochrany zdraví při práci 

– požadavky na provedení pracovišť – jejich osvětlení, větrání, chemické škodliviny  

a prach na pracovišti, limity pro fyzickou zátěž, ergonomické požadavky na pracoviště, 

zásobování pracovišť vodou, závodní preventivní péče a dodržování zásad pro práce 

s biologickými činiteli. Hodnotí se také působení prachu, vibrací, hluku, chemických 

látek, zraková zátěž a jiné faktory v pracovním prostředí, které působí na zdravotní stav 

pracovníků
41

.  

 

Vdechování škodlivin 

Vdechováním se do těla dostává nejvíce škodlivin, které se vyskytují v pracovním 

ovzduší. Prach se dělí na toxický a prach bez toxického účinku. Prachy bez toxického 

účinku se dále dělí na prachy, které mají převážně fibrogenní účinek, prachy s možným 

fibrogenním účinkem, prachy s dráždivým účinkem, prach ze dřeva, minerální vláknitý 

prach a prachy bez výrazného biologického účinku. Co se zdravotní stránky týče,  

tak z prachu bývá onemocnění dolních dýchacích cest. Onemocnění jako je zánět 

průdušek a plic se stávají chronickými. Kouření způsobuje zdravotní rizika,  

která souvisí s inhalační expozicí chemických látek obsažené v cigaretovém kouři
42

. 

Kouření ovlivňuje zdraví, ať už se jedná o kuřáka aktivního či pasivního. Rakovina plic  

je nejčastější důsledek kouření, avšak není to jediné riziko tohoto zlozvyku. Hrozí zde 

další onemocnění a to nádorové, kardiovaskulární a respirační. Důležitou roli  

při kouření tabákových výrobků hraje především věk na počátku kouření, délka  

a intenzita kouření, stupeň inhalování a charakteristika tabákových výrobků. Na základě 

těchto faktorů, lze vyhodnotit úroveň zdravotního rizika
43

. 

 

Hluk  

Hluk je považován za vedlejší produkt lidské činnosti. Působí jako nepříjemný, rušivý  

a nebezpečný činitel, který může negativně ovlivňovat zdraví. Hluk může způsobit 

                                                 
41

 HANÁKOVÁ, E. Práce a zdraví, rizikové faktory pracovního prostředí, s. 6.  
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 tamtéž, s. 30 - 32.  
43

 HOLUB, J., J. HRKAL a V. PÁZLEROVÁ. Světové šetření o zdraví v České republice: World health 
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ztrátu sluchu, vysoký krevní tlak a jiné psychosomatické onemocnění, poruchy 

soustředění, kvůli kterým může docházet k většímu počtu chyb ve výrobním procesu  

a vznik pracovních úrazů, kterých je na hlučných pracovištích dle statistik vyšší.  

Při intenzitě hluku 80 dB a více je zaměstnavatel povinen zaměstnance vybavit 

osobními ochrannými pracovními pomůckami, mezi které se např. řadí sluchové zátky, 

sluchové chrániče, protihlukové přilby a sluchové mušle. Negativní dopady hluku 

mohou být kompenzovány např. hlukovými přestávkami, snížením hlučnosti u zdroje 

hluku, to znamená použít méně hlučné stroje a také tlumiče zvuku, omezením šíření 

hluku například zvukovou izolací
44

. 

 

Chemické látky  

Chemické látky se mohou v pracovním prostředí vyskytovat ve dvou formách a to buď 

ve formě tuhých a kapalných aerosolů anebo ve formě plynu. Rozlišují se místní  

a celkové účinky chemických látek, které jsou škodlivé pro zdraví. Horší je pro nás 

druhý typ. To znamená celkové účinky, které mohou vyvolat reakce nebo poškodit 

orgány, které jsou vzdálené od původního místa vstupu. Z toho vznikají různé druhy 

otrav. Při práci s chemickými látkami je potřeba identifikovat možné zdroje významné 

expozice, určit nebezpečí vlastnosti látek, zhodnotit výsledky lékařských preventivních 

prohlídek a určit délku a typ inhalační, dermální a kombinované expozice
45

.  

 

Vibrace  

Vibrace jsou popisovány jako kmitání a chvění pevných těles. Podle místa a způsobu 

přenosu vibrací na člověka se rozeznávají celkové horizontální vibrace, celkové 

vertikální vibrace, vibrace přenášené na ruce a vibrace přenášené zvláštním způsobem. 

Zaměstnancům, kteří pracují s elektrickými a pneumatickými ručními nástroji, hrozí  

ze zdravotního hlediska riziko onemocnění cév, kostí, šlach, kloubů a svalů horních 

končetin. Zaměstnavatel při hodnocení rizika přihlíží například k účinku vibrací  

na zdraví, úrovni typu a trvání expozice a možnosti zavádění technických zařízení 

určených ke snížení expozice vibracím
46

.  

 

                                                 
44
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Zraková zátěž  

Od ostatních rizikových faktorů se zrak posuzuje nejhůře. Práci se zrakovou zátěží lze 

vymezit jako práce spojená s náročností na rozlišení detailů, práce vykonávána  

za ztížených světelných podmínek, práce spojená s používáním zvětšovacích přístrojů, 

sledováním monitorů nebo se zobrazujícími jednotkami a práce spojená 

s neodstranitelným oslňováním. Únava očí se projevuje pálením očí, bolestí očí, pocit 

horka, deformace zrakového vnímání takže např. písmena v textu jsou rozmazaná, děje 

se tak při velké únavě tzv. diplopie (dvojité vidění). Aby se předcházelo nepříznivým 

vlivům zrakové zátěže, je vhodné dělat bezpečnostní přestávky v délce 5 – 10 minut  

po každých dvou hodinách, kdy je zrak zatěžován
47

.  

 

Zátěž teplem 

U hodnocení únosné doby práce při zátěži teplem se vychází ze tří podmínek prostředí  

a to, z energetického výdeje zaměstnance, tepelného odporu jeho oděvu a z tepelně 

vlhkostních podmínek. Pokud se bude kombinovat vhodná teplota vzduchu, teplota stěn 

a předmětů, rychlost proudění vzduchu, vlhkost vzduchu a vhodný tepelného odpor 

oděvu, dojde v tzv. tepelné pohodě. Chránit zaměstnance pracující s tepelnou zátěží 

může: snížení intenzity sálání zdrojů, dostatečný pitný režim, clony proti sálání, 

instalace chladicích panelů či ochlazování pracovníků přímým rozprašováním vody
48

.  
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2 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 

Tato část práce se zabývá charakteristikou Třineckých železáren a popisem programů  

na podporu zdraví, které jsou v současné době ve firmě uplatňovány. Jsou zde 

vyhodnoceny výsledky získané z dotazníkového šetření. 

 

2.1 Charakteristika společnosti Třinecké železárny, a.s. 

Třinecké železárny (obr. 1) jsou průmyslovým podnikem v České republice s nejdelší 

tradicí hutní výroby. Byly založeny v roce 1839 Těšínskou komorou. Sídlo společnosti 

se nachází v Třinci na ulici Průmyslová 1000. Třinecké železárny jsou akciovou 

společností. Organizační struktura (Příloha 1) ukazuje hierarchii řízení podniku. 

Základní kapitál je 8.109.863.000 Kč
49

. Ke dni 31. 3. 2013 v Třineckých železárnách 

pracuje 5 970 zaměstnanců. Z toho 5 268 mužů a 702 žen. Zastoupení žen v Třineckých 

železárnách je 11, 76 %
50

.  

 

 

Obr. 1: Třinecké železárny51 
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Hlavní výroba společnosti je zaměřena na kolejnice a příslušenství, válcovaný drát, 

válcované tyče, lité a válcované polotovary, bezešvé trubky, taženou ocel (obr. 2) 
52

.  

 

 

Obr. 2: Výrobky Třineckých železáren
53

 

 

Třinecké Železárny zakládají svůj vztah k zaměstnancům na otevřenosti a vzájemném 

respektu, z tohoto důvodu nejsou tolerovány jakékoli projevy diskriminace. Pro své 

zaměstnance vytváří vhodné sociální a pracovní podmínky. V Třineckých železárnách 

vědí, že úspěch této společnosti záleží z velké části na jejich zaměstnancích. Společnost 

chce umožňovat svým zaměstnancům rozvoj, kariérní růst a také rozšiřování jejich 

pracovních příležitostí. Odměňování zaměstnanců je zajišťováno podle výsledků  

jejich práce. Třinecké železárny odpovídají za vhodné a bezpečné pracovní prostředí  

a je kladen důraz na ochranu zdraví a bezpečnost práce
54

.  

 

2.1.1 Provozy a pracovní činnosti  

Třinecké železárny se dělí na 8 provozů s pracovištěm v Třinci – Starém městě 

a v Bohumíně. V Třinci se nacházejí provozy Koksochemická výroba, Válcovna drátů 

a jemných profilů, Výroba železa a oceli, Výpravny a doprava, Druhotné suroviny, 

Ostatní úseky generálního, finančního, personálního a technického ředitele a Ostatní 
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úseky výrobního ředitele. Provoz Válcovna drátů a hrubých profilů se nachází  

na pracovišti v Bohumíně.  

V Třineckých železárnách lze vykonávat různé pracovní činnosti. K 31. 3. 2013 bylo 

vytvořeno procentuální dělení pracovních činností. Největší část 37,6 % zaměstnanců 

pracuje v hutní výrobě a také velká část se věnuje opravě a údržbě (17,02 %).  

Ve správních činnostech (11,93 %) a dopravě (10,92 %) pracuje přibližně stejné velké 

množství pracovníků. V technickém vývoji je zaměstnáno 8,36 % zaměstnanců. Řídící 

činnosti vykonává 6,03 % zaměstnanců. Ve strojírenské výrobě pracuje  

3,13 % zaměstnanců a ve službách a ostatních činnostech 3,97 % zaměstnanců. 

Nejméně zaměstnanců pracuje na energetice (0,99 %)
55

.  

 

2.1.2 Faktory pracovního prostředí  

Faktory pracovního prostředí jsou faktory, které pro svou fyzikální, chemickou 

a biologickou povahu můžou způsobovat nemoc z povolání. Významné faktory rizika 

při hutní výrobě jsou: prach (horninový, uhelný, koksový, oxidy železa, fibrogenní 

složka), hluk (válcovací zařízení, transportní zařízení, exhaustory a ventilátory), 

karcinogeny (výroba koksu), neionizující záření a elektromagnetická pole, pracovní 

poloha, vibrace celkové a přenášené na ruce (jeřáby, nářadí a stroje), psychická zátěž, 

fyzická zátěž, zátěž teplem, chlad, zraková zátěž a práce s biologickými činiteli. 

 

Úroveň zátěže zaměstnance vyjadřuje zařazení práce do kategorie. Při tomto zařazování 

hledíme na rozhodující faktory – to jsou ty, které mohou výrazně ovlivnit zdraví 

zaměstnance. Do první kategorie se zařazují práce, které mají nejnižší vliv na zdraví 

člověka. Do druhé kategorie se zařazují práce, při nichž ukazatelé faktorů, jimž jsou 

zaměstnanci vystaveni (expozice) nepřekračují hygienické limity, ale nelze vyloučit, 

že při této míře expozice se u vnímavých jedinců neprojeví nepříznivé účinky na zdraví. 

Krajská hygienická stanice práci druhé kategorie může označit jako rizikovou kategorii 

2R, kdy v rozhodnutí určí režim lékařských preventivních prohlídek a pravidelné 

kontroly pracovního prostředí (měření). Do třetí kategorie se zařazují práce, při nichž 

jsou překračovány hygienické limity a práce naplňují kritéria pro tuto kategorii. 

                                                 
55

 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Evidenční stav zaměstnanců k 31. 3. 2013. 



33 

 

Vystavení zaměstnanců daným faktorům nelze spolehlivě snížit technickými opatřeními 

pod úroveň těchto limitů a pro zajištění ochrany zdraví zaměstnanců je proto nezbytné 

využívat osobní ochranné pracovní prostředky, organizační a jiná ochranná opatření. 

Dále se do třetí kategorie zařazují práce, při nichž se opakovaně vyskytují nemoci 

z povolání nebo statisticky významně častěji nemoci, které lze pokládat za nemoci 

související s prací. Do čtvrté kategorie se zařazují práce, při kterých dochází 

k překročení limitů platných pro kategorii třetí a jsou charakteristické vysokým rizikem 

ohrožení zdraví, které nelze zcela vyloučit ani při používání dostupných ochranných 

opatření
56

. 

 

V Třineckých železárnách má každé plánované místo navedený výčet rizikových 

faktorů, které odpovídají práci a také pracovnímu prostředí. Od popisu plánovaného 

místa se odvíjí systém pravidelných pracovních lékařských prohlídek (posouzení 

zdravotní způsobilosti, ovlivnění vzniku nemocí z povolání), dle podnikové kolektivní 

smlouvy se poskytují příplatky za ztížené pracovní podmínky, pro zaměstnance, kteří 

spadají do kategorie rizikovosti (2R, 3 a 4) Třinecké železárny poskytují  

rekondičně–rehabilitační péči a opakované měření faktorů pracovních podmínek dle 

rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví
57

. Třinecké železárny jsou hutním 

podnikem, kde rizikové faktory existují a i přes snahu je nelze zcela odstranit. 

Zaměstnavatel se snaží aktivitami na podporu zdraví eliminovat vliv rizikových faktorů 

hutní výroby na zdraví zaměstnanců.  

 

Opatření ke snížení rizika pracovního prostředí
58

 

 technologický rozvoj; 

 komunikace se zaměstnanci; 

 zajištění kvalitní možnosti stravování a pitného režimu; 

 zajištění lékařské preventivní péče; 

 rekondiční pobyty pro zaměstnance kategorií 2R, 3, 4 a další aktivity  

na podporu zdraví zaměstnanců; 

 ověření pracovních podmínek na pracovištích. 
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2.2 Podpora zdraví v Třineckých železárnách  

Třinecké železárny věnují svým zaměstnancům zvýšenou pozornost v oblasti podpory 

zdraví. Spolupracují s Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou (dále jen ČPZP). 

Na základě dohody o spolupráci jsou organizovány a hrazeny preventivní programy, 

které se zabývají podporou zdraví a zdravého životního stylu. Finanční spoluúčast 

ČPZP na preventivních zdravotních programech umožňuje této společnosti organizovat 

zdravotní aktivity ve větším rozsahu, efektivně podporovat u zaměstnanců osobní péči 

o své zdraví a přispívat tak ke snižování nemocnosti. Cílem programu zdraví je získání 

zdravějšího a výkonnějšího kolektivu ve firmě a také snížení nemocnosti zaměstnanců. 

Financování aktivit na podporu zdraví je zajištěno ze sociálních nákladů Třineckých 

železáren a příspěvky od ČPZP
59

.  

 

2.2.1 Sociální kodex  

V Třineckých železárnách je vydáván sociální kodex
60

, ve kterém je popsán rozsah 

a podmínky pracovněprávních a jiných práv zaměstnanců. V sociálním kodexu 

se zaměstnanci mohou seznámit s opatřeními a zvýhodněními, která jim jsou nabízena 

a také se zásadami jejich uplatňování. Zaměstnanci jsou za svou práci odměňováni 

finanční formou, a také formou jiných opatření a sociálních výhod, které mají vliv 

na kvalitní pracovní výkon a také kompenzují vlivy pracovního prostředí v hutním 

průmyslu. Tato zvýhodnění mají sloužit jako motivace pro zaměstnance. Sociální kodex 

je rozdělen do několika částí, jedna z nich má vliv na zdraví zaměstnanců.  

 

Rekondičně rehabilitační péče 

Zaměstnancům na poskytování rekondičně rehabilitační péče nevzniká zákonné právo. 

Třinecké železárny se rozhodly zaměstnancům, kteří vykonávají práce zařazené 

ve smyslu vyhlášky č. 432/2003 Sb. do třetí nebo čtvrté kategorie a zařazené na základě 

Rozhodnutí Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 

podle zákona č.258/2000 Sb. do druhé rizikové kategorie a práce s vysokým nárokem 

na organizační schopnosti a vysokou mírou odpovědnosti, zajišťovat  

rekondičně–rehabilitační pobyty a hradit je.  
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Pracovní úrazy a nemoci z povolání 

Zaměstnanec má zákonné právo na to, aby zaměstnavatel zjišťoval a odstraňoval příčiny 

pracovních úrazů a nemocí z povolání. Zaměstnavatel navíc sleduje a vyhodnocuje 

takzvané „skoroúrazy“, kdy se jedná o nežádoucí události, kde mohlo, ale nedošlo 

k ohrožení zdraví. Dále musí pravidelně hodnotit stav BOZP, přesně evidovat pracovní 

úrazy, výskyt nemocí z povolání nebo jiného poškození zdraví.  

 

Zdravotní péče 

Podle zákona musí zaměstnavatel zajišťovat pracovně lékařské služby v plném rozsahu 

a práci přidělit zaměstnanci tak, aby odpovídala jeho zdravotnímu stavu. Třinecké 

železárny hradí vstupní lékařské prohlídky, provedené u smluvního poskytovatele 

pracovně–lékařských služeb všem uchazečům o zaměstnání. Zaměstnavatel nabízí 

uhrazení preventivního mamografické vyšetření zaměstnankyň, pokud jim toto 

vyšetření nehradí jejich zdravotní pojišťovna. U zaměstnanců, kteří mají nad 45 let, 

uhrazují náklady na preventivní vyšetření tlustého střeva, není–li to hrazeno zdravotní 

pojišťovnou. V mimořádně teplých dnech poskytují ochranné nápoje (nápoje, které jsou 

bezplatně poskytované zaměstnanci k ochraně jeho zdraví před účinky zátěže teplem 

nebo chladem) i těm zaměstnancům, kteří nepracují na pracovištích s nadměrnou 

tepelnou zátěží. S Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou zajišťují zdravotní 

aktivity pro podporu zdravého způsobu života zaměstnanců
61

.  

 

Závodní stravování 

Zaměstnanci musí mít možnost stravování na všech směnách. Třineckým železárnám 

zajišťuje stravování firma Třinecké gastroslužby, s.r.o. Zaměstnanci mají k dispozici 

20 kantýn určených k závodnímu stravování
62

. Zaměstnavatel poskytuje v průběhu 

jedné směny příspěvek na hlavní jídlo ve výši 55 % ceny jídla (maximálně do výše 

70 % stravného při pracovní cestě v délce trvání 5 – 12 hodin) a dále příspěvek 

za směnu na jedno teplé jídlo ve výši 7 Kč. Zaměstnanec má právo na příspěvek v době 

jeho pracovní směny, případně jednu hodinu před začátkem práce nebo jednu hodinu 

po skončení práce. Pracovní směna musí trvat alespoň čtyři hodiny pro možnost využití 
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příspěvku. Při placení musí zaměstnanec předložit svou identifikační kartu  

nebo stravovací kartu, jestliže tak neučiní, musí zaplatit za jídlo v plné výši. Pracovní 

směna, která trvá déle, než jedenáct hodin umožňuje zaměstnanci nárok na poskytnutí 

příspěvku na další jedno hlavní jídlo.  

 

Dětská rekreace  

Zákonné právo na dětskou rekreaci zaměstnanci nevzniká. Zaměstnavatel přispívá 

na dětskou rekreaci nebo ozdravné pobyty dětí svých zaměstnanců dle zásad 

pro organizování dětské rekreace a ozdravných pobytů. Rekreační pobyty se uskutečňují 

v době jarních a velkých prázdnin pro děti ve věku povinné školní docházky. Rekreace 

je organizována Základní organizací Odborového svazu KOVO Třinecké železárny  

a člení se na zahraniční a tuzemskou, formou výměnné, zakupované a vlastní rekreace 

ve středisku dětské rekreace Žiar. Komise rekreace stanovuje úhrnné ceny a poplatky 

rodičů. Pokud jsou dětské rekreace organizované jinými subjekty, Třinecké železárny 

poskytují příspěvek na pobyty v délce 5 – 14 dní částkou 30 Kč na dítě a den  

nebo poskytují příspěvek na rekreační pobyty pro zdravotně postižené a invalidní děti 

ve výši 80 Kč na dítě a den. Lázeňský nebo ozdravný pobyt pro dítě, který je 

organizovaný výhradně zdravotnickými organizacemi, je hrazen částečně 

zaměstnavatelem. Pro pobyty v tuzemských zařízeních je to 50 % z ceny poukazu  

a 30 % v zahraničním zařízení z ceny poukazu.  

 

Penzijní připojištění 

Zákonné právo na příspěvek na penzijní připojištění zaměstnavatelem zaměstnancům 

nevzniká. Zaměstnavatel poskytuje svým zaměstnancům příspěvek na penzijní 

připojištění v souladu se stanovenými podmínkami a pravidly obsaženými ve vnitřním 

předpise ve výši 350 Kč za každý kalendářní měsíc. Směnovým zaměstnancům je 

za předpokladu odpracování minimálního počtu stanovených směn poskytován 

příspěvek navýšený o 150 Kč
63

. 
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Životní pojištění 

Zaměstnavatel poskytuje příspěvek na životní pojištění v souladu se stanovenými 

podmínkami a pravidly obsaženými ve vnitřním předpise ve výši 400 Kč za každý 

kalendářní měsíc.  

 

Volitelné zaměstnanecké výhody 

Zákonné právo zaměstnancům nevzniká. Zaměstnavatel poskytuje volitelné 

zaměstnanecké výhody (benefity) v souladu se stanovenými podmínkami a pravidly 

obsaženými v Příkaze ředitele pro personalistiku a administrativu
64

. Benefitům 

je věnována kapitola 2.2.3 této práce.  

 

2.2.2 Tematické vzdělávací programy v léčebných lázních  

V letech 2005 – 2008 zajišťovaly Třinecké železárny pro vybraný okruh zaměstnanců 

v lázeňských zařízeních tematické vzdělávací programy spojené s rehabilitačními  

a relaxačními procedurami – „Zdravá záda“ a „Zvládání stresu“. 

 

Zdravá záda je program, který od roku 2005 absolvovalo 225 zaměstnanců Třineckých 

železáren. Probíhá v léčebných lázních a obsahuje přednášky lékařů a fyzioterapeutů, 

které se týkají ochrany páteře a pohybového ústrojí, významu pohybu, relaxace 

a jejího významu u civilizačních chorob a také zdravého životního stylu. Kromě 

přednášek jsou do programu začleněna i instruktážní cvičení „zdravá záda“ 

a rehabilitační a relaxační procedury. Tyto programy probíhaly v lázních Bardějov, 

Rajecké Teplice, Jeseník. 

 

Zvládání stresu je programem, který od roku 2005 absolvovalo 107 zaměstnanců 

Třineckých železáren. Obsahuje přednášky odborníků, které se týkají témat, jako jsou 

rizikové faktory současného života, techniky odbourávání stresu a řešení zátěžových 

situací na pracovišti a zásady zdravého životního stylu. Přednášky doprovází 

rehabilitační a relaxační aktivity. Program se uskutečnil v lázních Teplice nad Bečvou 

a v relaxační škole MONADA
65

. 
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2.2.3 Benefity  

Třinecké železárny svým zaměstnancům každoročně vydávají poukázky BENE–FIT 

(Příloha 2), které lze využít v rámci podpory zdraví pro odpočinek a relaxaci 

na rekondičních a rekreačních pobytech nebo také na regenerační procedury a pohybové 

aktivity ve smluvních zařízeních
66

. 

 

Aby zaměstnanec mohl tyto poukázky využívat, musí splňovat tři základní podmínky, 

kterými jsou mít uzavřenou pracovní smlouvu na dobu neurčitou, být v evidenčním 

stavu zaměstnanců a nezameškat v předchozím roce 45 a více pracovních dnů. 

Z důvodu motivačních jsou stanoveny případy, kdy zaměstnanec ztratí nárok 

na poukázku BENE–FIT. Je to např. v případech pravomocného odsouzení za úmyslný 

trestný čin, spáchaný při plnění pracovních úkolů, nebo měl–li zaměstnanec 

neomluvenou absenci, nebo bylo u něj zjištěno, že je pod vlivem alkoholu nebo jiných 

návykových látek, anebo porušil režim dočasně práce neschopného zaměstnance
67

. 

Nabídka benefitů nebývá každý rok stejná. V letech 2004 – 2008 dokonce existovala 

možnost tříletých benefitů (Příloha 3). 

 

Seznam benefitů na podporu zdraví pro rok 2013  

 Rekondiční pobyt ve smluvních lázních Luhačovice, a.s. (2.800 Kč); 

 Rekreace zaměstnanců organizovaná Základní organizací Odborového svazu 

KOVO Třinecké železárny, ZO OS KOVO D5, a.s. Třinec, společností Třinecké 

gastroslužby, s.r.o. a společností VITALITY Slezsko, s.r.o. (2.400 Kč); 

 Finanční příspěvek na příspěvkovou lázeňskou léčbu (2.800 Kč); 

 Využívání sportovních zařízení společnosti VITALITY Slezsko, s.r.o.  

(2.000 Kč); 

 Poskytování vitamínových přípravků a zdravotnických potřeb zajištěných 

společností Repharm, a.s. v LÉKÁRNĚ REPHARM – Ostrava, Vítkovice 

(2.000 Kč) – týká se pouze zaměstnanců s pracovištěm Bohumín; 

 Využívání sportovního zařízení Aquacentrum v Bohumíně (2.000 Kč) – týká se 

pouze zaměstnanců s pracovištěm Bohumín; 
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 Využívání sportovních zařízení Střední odborné školy Třineckých železáren 

(2.000 Kč); 

 Vzdělávání ke zdravému životnímu stylu včetně posouzení 

psychofyziologického stavu organismu zajišťované společností ENVIFORM a.s. 

(1.440 Kč); 

 Využívání zdravotnického zařízení 1. Oční s.r.o. – mimo služby oční optiky 

(2.800 Kč)
68

. 

 

2.2.4 Protichřipková opatření 

Třinecké železárny již dlouhodobě poskytují zaměstnancům očkování proti chřipce 

a vitamínový balíček jako součást protichřipkových opatření. Zaměstnanci Třineckých 

železáren a vybraných dceřiných společností, pokud jsou pojištěnci ČPZP, mají 

možnost nechat se zdarma očkovat v Nemocnici Podlesí v Oddělení nemocí z povolání 

a funkční diagnostiky. Každý očkovaný zaměstnanec dostane balíček, který obsahuje 

vitamíny C, které zvyšují odolnost organismu
69

.  

 

2.2.5 Poradenství pro zaměstnance  

Třinecké železárny v letech 2006 – 2008 organizovaly pro své zaměstnance poradnu 

pro odvykání kouření. 

 

Toto skupinové poradenství k léčbě závislosti na tabáku pro zaměstnance proběhlo 

od roku 2006 pětkrát. Kurz vedený odborníkem trvá pět týdnů a probíhá přímo ve firmě. 

Jsou v něm zahrnuty přednášky na téma zdravotní důsledky kouření, metody a možnosti 

odvykání a psychohygiena, dále individuální pohovory, kontrolní měření oxidu 

uhelnatého ve výdechu (je prováděno přístrojem Smokerlyzer) a podávání náhradní 

nikotinové terapie. Pořádaných kurzů se zúčastnila stovka zaměstnanců  

a cca 50 % z nich přestalo trvale kouřit.  

 

V roce 2008 proběhl v Třineckých železárnách pilotní kurz snižování nadváhy. Tento 

kurz je veden nutriční specialistkou a trvá po dobu jedenácti týdnů. Cílem je naučit 
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účastníky kurzu správným stravovacím a pohybovým návykům. Kurz obsahuje 

sledování hmotnosti (dle indexu BMI), zjišťování množství tuku v těle – přístrojem 

OMRON, měření obvodu pasu a boků, návody ke změně režimu příjmu potravy – jejího 

množství a vhodné skladbě jídelníčku. Účastníci se v průběhu kurzu přesvědčili,  

jak důležitá je kromě změny jídelníčku také pohybová aktivita. Dosažené výsledky 

lze považovat za úspěšné. Průměrný úbytek hmotnosti po absolvování kurzu činil 

u mužů 9,2 Kg a ženy snížily svou hmotnost v průměru o 4,4 kg
70

. 

2.2.6 Dny zdraví 

Ve spolupráci s ČPZP byla v Třineckých železárnách zavedena také zdravotně 

preventivní aktivita „Dny zdraví“. Během těchto dní, pořádaných od roku 2006 jednou 

ročně přímo v areálu Třineckých železáren, si mohou zaměstnanci nechat provést 

zdarma různá vyšetření jako je stanovení cholesterolu a glukózy z krve, měření 

krevního tlaku, tělesného tuku, bazálního metabolismu, spirometrie, EKG, 

pletysmografie nebo vyšetření zraku. Na základě zjištěných výsledků z vyšetření mají 

zaměstnanci možnost konzultovat svůj zdravotní stav s přítomnými odborníky 

z Nemocnice Podlesí, a.s. a využít poradenství zaměřené na zdravý životní styl  

a správnou životosprávu. Dnů zdraví, které byly v letech 2008 – 2011 organizovány  

na pracovištích v Třinci vždy po dobu 3 dnů, se každoročně účastnily čtyři stovky 

zaměstnanců. Den zdraví je od roku 2011 pořádán ve spolupráci s ČPZP také  

na provoze Třineckých železáren Válcovna trub v Ostravě–Vítkovicích, účastní se ho 

přibližně dvě stovky zaměstnanců a odborná vyšetření a poradenství zde provádějí 

zaměstnanci Vítkovické nemocnice a. s.
71

.  

 

2.3 Výsledky dotazníku zaměřeného na podporu zdraví na pracovišti 

Jako součást praktické části je použita metoda výzkumu pomocí dotazníků. 

Dotazníkové šetření sice v Třineckých železárnách probíhá každé dva roky, ale je 

soustředěno všeobecně na spokojenost zaměstnanců. Cílem tohoto dotazníku bylo 

zjistit, zda jsou zaměstnanci spokojeni s podporou zdraví na pracovišti a co by oni sami 

navrhli pro zlepšení. Pracovníci Třineckých železáren vyplňovali dotazníky v papírové 
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podobě nebo online přes webový portál Survio. Respondenti odpovídali na patnáct 

otázek, které byly jak otevřené, tak uzavřené (Příloha 4). Celkově bylo rozdáno  

180 dotazníků, návratnost dotazníků byla od 103 zaměstnanců. Odpovědi z dotazníků 

jsou jedním z podkladů, na základě kterých jsou navržena další vhodná řešení  

pro zlepšení programů podpory zdraví v Třineckých železárnách. Otázky jsou 

porovnávány nejčastěji s věkem respondentů. Pokud by byly odpovědi porovnávány 

s pracovními provozy, výsledek by nebyl objektivní, neboť dotazník nevyplnilo 

dostatečné množství respondentů z jednotlivých provozů.  

 

V otázce číslo jedna bylo cílem zjistit věkovou skupinu, do které respondent spadá. 

Dotazník nejvíce vyplňovali lidé starší 46 let, přesně třicet osm osob. K 31. 3. 2013 dle 

struktury zaměstnanců podle věkových skupin je nejvíce zaměstnanců právě ve věkové 

skupině 45 – 50 let
72

, takže to odpovídá. Menší počet 33 osob, se zařadilo do skupiny  

36 – 45 let. Ve věkové kategorii 26 – 35 let bylo 17 lidí a nejméně lidí bylo ve skupině 

méně než 26 let, přesně 15 respondentů (graf 1).  

 

 

Graf 1: Věk respondentů 

 

Z otázky číslo 2 si lze povšimnout, že 16 % respondentů byly ženy (graf 2). Celkový 

počet žen v Třineckých železárnách je 741 žen včetně těch, které jsou na mateřské 
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dovolené. Ženy pracující ve 104 profesích (Příloha 5). Nejvíce žen (77) je 

zaměstnaných na pracovní pozici jeřábník, dělník válcoven (43) a finanční účetní (33)
73

.  

 

 

Graf 2: Pohlaví respondentů 

 

Cílem otázky 3 bylo zjistit, jak respondenti hodnotí svůj zdravotní stav. Více než 

polovina respondentů odpověděla, že hodnotí svůj zdravotní stav jako dobrý.  

Zdravotní stav za velmi dobrý považuje 10 respondentů mladších 26 let a 5 respondentů 

za dobrý. Nikdo z této skupiny odpovídajících nepovažuje svůj zdravotní stav za jiný 

než dobrý a velmi dobrý. Oproti lidem starším 46 a více let, kteří nejvíce odpovídali, že 

svůj zdravotní stav považují za dobrý (18 osob) a průměrný (17 osob). Pouze  

1 respondent z této věkové skupiny vnímá svůj zdravotní stav jako velmi dobrý  

a 2 respondenti jako špatný. Pozitivní na tomto hodnocení je, že nikdo z vybraných 

respondentů nevnímá svůj zdravotní stav jako velmi špatný (graf 3). Odpovědi v rámci 

věkových kategorií jsou pochopitelné, vzhledem k tomu, že s přibývajícím věkem 

přibývají zdravotní potíže a lidé tím pádem vnímají svůj zdravotní stav jako horší.  
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Graf 3: Hodnocení zdravotního stavu 

 

Otázka číslo 4 byla zaměřena na zjištění, na jakém konkrétním provozu v Třineckých 

železárnách respondenti pracují. Nejvíce odpovídajících bylo z provozů koksochemická 

výroba, válcovna drátů a jemných profilů a válcovna předvalků  

a hrubých profilů. Pouze 7 % respondentů nepracuje přímo ve výrobních provozech, 

ale v úsecích ředitelství (graf 4).  

 

 

Graf 4: Pracovní úsek 

 

Cílem otázky číslo 5 bylo zjistit, které programy na podporu zdraví využívají 

zaměstnanci nejčastěji. Na výběr bylo 7 možností: kurz snižování váhy, poradna  

pro odvykání kouření, ambulantní rehabilitace ve zdravotnickém zařízení, očkování 
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proti chřipce, dny zdraví, rekondičně–rehabilitační pobyt v lázních a jiná nebo žádná 

aktivita. Nejvíce je využíván rekondičně–rehabilitační pobyt v lázních a dny zdraví.  

Rekondičně–rehabilitační pobyt z uvedených 45 respondentů nejvíce využívají lidé  

ve věku 46 a více let (graf 5). Nejvíce je využívají lidé s dobrým zdravotním  

stavem – 21 osob. Ze skupiny 27 lidí, kteří nevyužívají žádnou z vyjmenovaných 

aktivit, 8 respondentů s dobrým zdravotním stavem napsalo, že se cítí zdrávi  

a nemají potřebu využít tyto programy na podporu zdraví. Pouze 2 respondenti  

ve věku 26 – 35 let uvedli, že nejsou s nabídkou spokojeni.  

 

 

Graf 5: Programy na podporu zdraví 

 

Z otázky číslo 6 vyplývá, že většina respondentů je s programy na podporu zdraví 

spokojená. Všichni respondenti ve věku méně než 26 let jsou s programy na podporu 

zdraví spokojeni (graf 6). Programy nevyužívá 12 respondentů, ale i přesto jsou 

spokojeni s programy, které jim zaměstnavatel nabízí. Pouze 14 % respondentů není 

spokojeno, jako důvod nespokojenosti uvedli nedostatek nabízených výhod, chybí 

možnost uplatnit benefit na vitamíny a léky, nízký počet nabízených rekondičních 

pobytů, malá nabídka a nedostatek poukazů do lázní. Z výsledků se lze usoudit,  

že program na podporu zdraví vyhovuje skupině do 26 let. Nejméně spokojeni byli lidé 

ve věku 46 let a více let. Na malou nabídku si stěžovali 4 z 5 respondentů, proto by bylo 

vhodné přidat do programu něco, co by zaujalo tuto věkovou kategorii. 
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Graf 6: Spokojenost s programy na podporu zdraví 

 

Cílem otázky číslo 7 bylo zjistit, který rizikový faktor vnímají zaměstnanci Třineckých 

železáren jako nejvíce negativně ovlivňující jejích zdraví. Za nejvíce negativní označili 

respondenti prach, méně negativní hluk, dále chemické karcinogeny, zátěž teplem, 

zrakovou zátěž a jako nejméně vibrace (graf 7). Sedm respondentů označilo jiný 

rizikový faktor a v něm uvedli, že za důležitý rizikový faktor považují psychickou zátěž 

a olejové výpary. Bohužel v hutním podniku tyto faktory nelze příliš ovlivnit, avšak 

společnost se je snaží kompenzovat poměrně bohatými programy na podporu zdraví. 

 

 

Graf 7: Rizikové faktory 

 

V otázce číslo 8 bylo zjišťováno, jaký je charakter zaměstnání pracovníků v Třineckých 

železárnách. Čtrnáct respondentů odpovědělo, že mají spíše těžkou fyzickou práci, 
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přičemž všichni z nich pracují na provoze koksochemická výroba (graf 8). Z tohoto 

zjištění se dá předpokládat, že práce na koksochemické výrobě je fyzicky nejnáročnější. 

Deset z nich jsou lidé starší 46 let a jako program na podporu zdraví využívá 9 z nich 

rekondičně–rehabilitační pobyt a 1 z nich by si přál větší nabídku  

rekondičně–rehabilitačních pobytů. Tento výběr aktivit na podporu zdraví je 

k náročnosti práce pochopitelný. Lehkou fyzickou práci označilo celkem 32 osob 

pracujících na provoze válcovna předválků a hrubých profilů (9 respondentů), válcovna 

drátů a jemných profilů (9 respondentů) a koksochemická výroba (11 respondentů).  

 

 

Graf 8: Charakter zaměstnání 

 

Otázka číslo 9 byla pouze pro zaměstnance se sedavým zaměstnáním. Cílem bylo zjistit, 

zda zaměstnanci kompenzují své sedavé zaměstnání nějakým cvičením. Spíše sedavé 

zaměstnání uvedlo 45 zaměstnanců. Devatenáct z nich uvádí, že necvičí (graf 9). Nikdo 

z nich nepovažuje svůj zdravotní stav za špatný, pouze 5 respondentů uvádí, že je jejich 

zdravotní stav průměrný, čtyři respondenti ho hodnotí jako velmi dobrý a 10 z nich jako 

dobrý. Výsledek je překvapivý, protože pokud sedavé zaměstnání není vyrovnáváno 

cvičením, může dojít k nepříjemným zdravotním obtížím. I když ne všichni sportují, tak 

si alespoň 9 z nich kontroluje své zdraví v rámci programu Dny zdraví.  
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Graf 9: Sedavé zaměstnání a pohybová aktivita 

 

V otázce číslo 10 uvedlo 74 respondentů, že používají ochranné pracovní prostředky 

(graf 10). Jsou to chrániče sluchu, pracovní ochranný oděv, pracovní obuv, přilba, 

ochranné rukavice a ochranné brýle. Pouze 11 lidí z toho navíc používá respirátor, který 

jako jediný z uvedených slouží k ochraně proti prachu. Přičemž prach byl nejčastěji 

označeným negativní faktorem ovlivňujícím zdraví na pracovišti v otázce číslo 7. 

 

 

Graf 10: Ochranné pracovní prostředky 

 

V otázce číslo 11 bylo zjištěno, že 94 respondentů se stravuje v závodní jídelně, takže se 

lze domnívat, že mají teplou stravu během dne (graf 11). Zbylých 9 respondentů se 
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vyjádřilo, že jim jídlo v kantýně buď nechutná, nebo je připálené a 2 z nich uvedli, že si 

chystají svačiny doma. 

 

 

Graf 11: Stravování v závodní jídelně 

 

Cílem otázky číslo 12 bylo zjistit, zda jsou lidé spokojeni s kvalitou jídla v závodní 

jídelně. Méně než polovina je s kvalitou stravování spokojena. Třicet devět respondentů 

by uvítalo větší výběr zdravých jídel (graf 12). Sedmnáct respondentů uvedlo jako 

důvod nespokojenosti: zhoršení kuchyně z důvodu, že se většina jídel zahušťuje 

moukou, i žlučníková dieta; u jídel chybí zelenina; převažují zde tučná jídla; špatná 

kvalita; vysoké ceny; malé porce. 

 

 

Graf 12: Spokojenost s kvalitou podávaného jídla v závodní jídelně 
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Otázka 13 je zaměřena na to, jestli zaměstnanci Třineckých železáren trpí stresem 

v práci. Patnáct respondentů odpovědělo, že ano, že je práce psychicky zmáhá (graf 13). 

Sedm z nich má spíše sedavé zaměstnání, 5 z nich má spíše těžkou fyzickou práci  

a 3 z nich mají spíše lehkou fyzickou práci. Osm respondentů mladších 26 let uvedlo, že 

trpí stresem jenom někdy v práci a 4 respondenti, že netrpí stresem vůbec. Na další  

2 možnosti tato věková skupina neodpovídala. Z toho lze usoudit, že nejlépe stres  

na pracovišti zvládá nejmladší věková skupina tedy do 26 let. Proto je třeba zaměřit se 

především na starší věkové skupiny.  

 

 

Graf 13: Stres v práci 

 

Z otázky číslo 14 vyplývá, že největší úspěch z poskytovaných benefitů mají rekreace. 

Nejvíce by je využívala věková skupina od 36 let a výše, uvedlo tak  

39 osob. Dvacet tři respondentů uvedlo, že by se jim líbil rekondiční pobyt v lázních, 

přičemž to byli také osoby starší 36 let s výjimkou pouze 1 osoby ve věkové kategorii 

26 – 35 let. Devatenáct respondentů má zájem o využívání sportovních zařízení, kde už 

převládá mladší věková skupina, tedy 12 respondentů mladší 35 let. O poskytování 

vitamínových přípravků a zdravotnických potřeb mají zájem všechny věkové skupiny 

mimo osob mladších 26 let. Uvedlo tak 11 respondentů. Vzdělávání ke zdravému 

životnímu stylu včetně posouzení psychofyziologického stavu organismu by chtěli 

absolvovat 3 respondenti ve věku 26 – 35 let (graf 14). Jako jiný uvedli respondenti,  

že benefity nevyužívají, ale že by se jim líbila možnost využití sportovního zařízení dle 
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svého vlastního výběru nebo širší škála možností benefitu, ovšem již neuvedli, co by 

přesně chtěli. 

 

 

Graf 14: Benefity a jejich úspěšnost 

 

Poslední otázka v dotazníku se týkala opatření, které by respondenti navrhli realizovat  

v zájmu podpory zdraví na pracovišti, co by změnili, případně zlepšili. Velká většina  

se k této otázce nevyjádřila vůbec. Dvanáct respondentů by chtělo změny ve sportovní 

oblasti. Převážně se to týkalo více možností v rekreačních a sportovních zařízeních. 

Jeden respondent by rád, kdyby se benefity rozšířily o možnost plavání a fitness.  

Sedm respondentů navrhuje změnit přístup vedení, protože se cítí šikanováni a to je 

psychicky zmáhá. Tři respondenti navrhují zákaz kouření v celé budově avšak podle 

Systému výchovy zaměstnanců k BOZP, jsou zaměstnanci povinní dodržovat stanovený 

zákaz kouření na pracovištích, kde pracuje alespoň jeden nekuřák. Šest respondentů 

navrhuje poskytování vitamínů. Sedm respondentů si stěžuje na kvalitu stravování a tak 
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by doporučili zlepšení kvality jídla v kantýnách, jeden respondent z nich navrhl 

zavedení konkurence ve stravování a jeden by rád, kdyby bylo v možnostech jídelníčku 

alespoň jedno vegetariánské jídlo. Čtyři respondenti navrhují delší technologické 

přestávky v teplých dnech či úměrné věku zaměstnance. Tři respondenti si stěžují  

na špatnou klimatizaci, tak navrhují udržení funkčností klimatizací. Pouze  

jeden respondent navrhuje nahrazení zastaralých židlí novými dle ergonomických 

předpisů. Jeden z  návrhů byl rozšíření počtu automatů s pitnou vodou na podporu 

pitného režimu.  
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3 VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ, PŘÍNOS PRÁCE 

Tato část práce vychází především z analytické části, kde bylo zjišťováno, jaké 

možnosti mají zaměstnanci Třineckých železáren v oblasti programů na podporu zdraví. 

Na základě zjištěných skutečností byly navrženy některé nové nebo rozšířené programy, 

které by přispěly ke zlepšení podpory zdraví na pracovišti.  

 

3.1 Zavedení statistiky pracovní absence dle zdravotních potíží 

Některé ceny programů v následujícím textu se mohou zdát relativně vysoké, ale pokud 

se srovnají náklady na program s přínosem programu, může to být pro podnik velmi 

výhodné. Pro určení, zda se program vyplatí či nikoli, by bylo dobré zavést statistiky 

pracovní absence dle zdravotních potíží. Pokud jednotlivé programy zaměříme  

na konkrétní zdravotní problém a podíváme se do statistik, kolik zaměstnanců za určité 

období mělo pracovní absenci kvůli danému zdravotního problému, můžeme si spočítat 

náklady za pracovní absenci a určit, zda se nám zavedení programu vyplatí. Zda byl 

program přínosný lze zjistit z následujících statistik. Pokud se budou pracovní absence 

určitého zdravotního problému snižovat, program lze považovat za úspěšný. Pokud 

budou stále převyšovat náklady na zavedení programu a pracovní absence bude stejně 

vysoká či vyšší, program byl bohužel neúspěšný. V tomto případě by se měla vyhledat 

chyba programu nebo jej zcela stáhnout z nabídky.  

 

3.2 Kompenzace sedavého zaměstnání  

Z grafu 9 vyplývá, že velké množství zaměstnanců nekompenzuje své sedavé 

zaměstnání pohybem. Zajímavé jsou programy, které nabízí například firma Corefit. 

Náplní jejich firemních kurzů je zvýšit produktivitu práce pomocí zlepšení aktivity, 

koncentrace a výkonnosti a snížit stres pomocí relaxace při zaměstnání v kancelářích. 

Kurzy trvají dvě hodiny a probíhají formou seminářů, na kterých se probírají zásady 

péče o tělo při práci v kanceláři, cvičení přímo v kanceláři, zásady zdravého pohybu, 

možnosti kondičního cvičení a domácího cvičení, relaxace a ergonomická opatření  

na pracovišti. Standardní provedení dvouhodinového semináře stojí 9.000 Kč a kapacita 

účastníků není omezena. Na tento seminář navazují služby, jako jsou pravidelné 

skupinové cvičení na pracovišti s trenérem, jedná se o krátké pohybové cvičení během 
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pracovní doby a zakoupení instruktážních materiálů, které lze umístit nad psacím stolem  

na pracovišti, kde jsou popisy a ilustrace cviků
74

. Pro zaměstnance se sedavým 

zaměstnáním je vhodné vytvoření rekondiční zóny. Jednalo by se o místnost, která  

by mohla obsahovat dvě části, aktivní a pasivní. V aktivní části by se nacházely stroje 

pro kardiovaskulární trénink pro zlepšení pohybové aktivity, ping pong, stolní fotbal  

či boxovací pytel k odreagování a pasivní část s masážními křesly. Celá relaxační zóna 

by měla být navržena tak, aby působila uklidňujícím dojmem např. tapeta pláže, 

relaxační hudba.  

 

3.3 Ergonomická měření 

Pouze jeden respondent uvádí stížnost na zastaralé židle, které by bylo dobré nahradit 

novými, nejlépe dle ergonomických pravidel. Avšak i když se jednalo pouze o jednoho 

respondenta, jako preventivní opatření by se mohlo zavést každoroční celkové 

ergonomické měření. Nejčastější problémy související s pracovní činností jsou bolesti 

zad, ramen, loktů, bolesti v zápěstí a rukou. Tyto problémy bývají projevem špatné 

pracovní pozice, dlouhodobé práce bez přestávky, častého přenášení břemen u drobných 

opakovaných úkonů s vysokou frekvencí. Pokud jsou na pracovišti ergonomické 

nedostatky, projevují se častou absencí, fluktuací pracovníků, zraněními, sníženou 

produktivitou práce, nespokojeností zaměstnanců, nízkým pracovním výkonem  

a vznikem nemocí z povolání. Tím vším vznikají dodatečné náklady na hledání a zácvik 

nových lidí. Pro tuto činnost je vhodné oslovit firmu Enviform a.s., která sídlí přímo 

v Třinci. Pro řešení ergonomických problémů využívají 3D simulační program,  

ve kterém lze studovat lidské chování při práci. Jejich služby obsahují vytváření 

virtuálních pracovišť bez nákladů na změny, preventivní řešení problémů týkajících se 

ergonomie, způsob řešení umisťování strojů na pracovišti s ohledem na ochranu zdraví, 

zhodnocení – dosahu rukou, viditelnosti z různých poloh, pracovních poloh a únavy dle 

typu činností, optimalizaci délky pracovních činností, výpočet metabolického výdeje, 

analýzu namáhání zad, kloubů a zatížení svalů a výpočet percentilu populace schopného 

výkonu práce při různém silovém zatížení s využitím pro výběr vhodných zaměstnanců. 

Pravidelné ergonomické měření může přispět k větší spokojenosti zaměstnanců, snížení 

absence následkem zdravotních obtíží, snížení fluktuace zaměstnanců a s tím 
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souvisejících nákladů na rekvalifikaci, snížení nákladů na odškodnění pro poškozené 

zaměstnance – úrazy a nemoci z povolání a k vyšší produktivitě práce. Cena je 

stanovena od rozsahu realizovaného projektu a stanovuje se individuálně s ohledem  

na cíle daného projektu
75

. Finanční a obchodní ředitel, firmy Enviform a.s., 

Ing. Jaroslav Ligocki uvedl, že cena projektu se skládá z několika částí a to ze zjištění 

situace v reálném prostředí, simulace pracovních úkonů v daném prostředí, 

vyhodnocení aktuálního stavu, hodnocení zatížení pracovníka, identifikace rizikových 

poloh a doporučení formou návrhů na úpravu pracoviště včetně simulace nových 

podmínek. Orientační cena např. za simulaci prostředí a úkonů, pro kterou je využíván 

program Technomatic Jack (Příloha 6), je 12.000 Kč. Cena je závislá na řadě faktorů 

definujících prostor a rozsahu prováděných úkonů pracovníka. 

 

3.4 Obnovení programů na odbourávání stresů  

Pouze sedmnáct respondentů uvedlo, že stresem netrpí. Podle Světové zdravotnické 

organizace budou v roce 2020 nejčastější příčinou pracovní neschopnosti a jako druhou 

nejčastější příčinou předčasného důchodu, právě duševní problémy
76

. V roce 2008 byl 

v Třineckých železárnách program Zvládání stresu organizován naposled, měl velký 

úspěch a proto je škoda, že už není organizován. I proto se nabízí možnost zvážení 

znovu zavedení tohoto programu. Program by mohl probíhat také v areálu Třineckých 

železáren. Kromě dosavadních přednášek a rehabilitačních a relaxačních aktivit, které 

kurz obsahoval, lze program rozšířit o terapii s odborníkem, kde by účastníci měli 

možnost probírat konkrétní problémy ze svých pracovišť a následné návrhy na vyřešení 

daného problému. Kdyby se zaměstnanci nebáli svěřovat s tím, co je na pracovišti trápí 

a uměli požádat o pomoc, mohlo by to snížit stres. Cena za lektorské služby  

např. ve firmě Lepší firma s.r.o., jak uvedl obchodní ředitel společnosti  

Mgr. Milan Studnička, je 25.000 Kč za den školení. Také bych navrhla kurzy koučování 

pro vedoucí pracovníky, aby uměli řešit pracovní problémy svých podřízených.  

U agentury Singum je orientační cena za 1 – 1,5 hodinu 3.500 Kč.  
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3.5 Zavedení nekuřáckého podniku  

Tři respondenti jsou znepokojeni kouřením na pracovišti. Při vystavení tabákovému 

kouři hrozí větší riziko vzniku rakoviny plic až o 20 – 30 %. Riziko infarktu u pasivních 

kuřáků vzrůstá o 25 – 35 %. Pasivní kuřák je z 80 – 90 % stejně ohrožen z hlediska 

kardiovaskulární soustavy, jako kuřák aktivní. Pokud jsou těhotné ženy vystaveny 

pasivnímu kouření, hrozí jim, že jejich dítě bude mít nižší porodní hmotnost nebo 

vrozenou poruchu a zhoršenou funkci plic. Také je větší pravděpodobnost, že bude trpět 

na astma. To jsou hlavní důvody, které by měly vést ke zvážení nekuřáckého podniku. 

Mimo jiné kouření na pracovišti má také dopad na ekonomická hlediska. Kuřáci jsou 

méně produktivní, protože si dělají častější přestávky na kouření
77

. Jako první krok  

pro zavedení nekuřáckého pracoviště je vhodné obnovit kurzy odvykání kouření, které 

byly naposled organizovány v roce 2008. Měly celkem vysokou úspěšnost. Jako druhý 

krok by se stanovil zákaz kouření v prostorách podniku. I přesto, že v podniku je 

výslovně zakázáno kouřit na pracovišti, kde je alespoň jeden nekuřák, může se stát,  

že je toto pravidlo porušováno. Podnik by se měl zaměřit na povzbuzení a podporu 

kuřáka k odvykání. Ve firemním časopise (viz kap. 3.7) např. seznámit čtenáře s tím,  

co kouření způsobuje, jaké jsou jeho důsledky a také jaké má výhody život bez cigaret. 

Firemní časopis by také mohl seznámit zaměstnance s Evropskou kampaní  

„Help – Pro život bez tabáku“, která se zabývala prevencí kouření, jak přestat kouřit  

a pasivním kouřením. Začala v roce 2005 a skončila v roce 2010, na tuto kampaň 

navazuje projekt „Nezastavitelní“ s cílem ukončení návyků kuřáků. Zajímavá je také 

antitabáková kampaň, o které by měla být zmínka, „Ex–kuřáci jsou nezastavitelní“ 

v roce 2011 jí zahájilo generální ředitelství Evropské komise pro zdraví a ochranu 

spotřebitele. Pomocí digitální platformy iCoach pro zdravotní koučink s bezplatným 

přístupem, pomáhá kuřákům přestat kouřit. Obsahuje pět fází programů, od fáze nemám 

v plánu přestat kouřit až po fázi přestal/a jsem kouřit už před nějakou dobou
78

.  

Na všechny provozy by se měly umístit letáky „Rady kuřákům“ a „Rady nekuřákům“. 

Mimo literaturu s touto tématikou by se mohlo na pracovištích s technickým vybavením 
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pouštět Napův film o tabákovém kouři79, film trvá pouze tři minuty, takže by to mohlo 

být součásti desetiminutového semináře při začátku zavedení nekuřáckého pracoviště. 

 

3.6 Teambuildingové akce 

Jedno z řešení zvládání stresu na pracovišti je udržování dobrých vztahů s kolegy,  

být si navzájem oporou, umět si naslouchat. Pouze šestnáct procent respondentů netrpí 

stresem v práci, a proto, zavedení teambuildingových akcí může stres na pracovišti 

zmírnit. Tyto akce rozvíjí lepší vztahy na pracovišti, umění pracovat v týmu. 

Teambuildingové akce by měly být pořádány zejména pro zaměstnance, kteří ve své 

profesi potřebují umět pracovat v týmu. Dodavatel teambuildingových programů,  

např. firma Signum, nabízí akce vytvořené na základě konkrétních potřeb zadavatele. 

Na základě firemních potřeb zdarma připraví nabídku, nabízejí spolupráci 

s profesionálním a přátelským realizačním týmem, umění flexibilního propojení oblasti 

teambuildingu, vzdělávání a koučinku. Postarají se o veškerou organizaci – přípravu, 

produkci, zpětnou vazbu. Nabízejí možnost provádění aktivit i v angličtině a hlavně své 

zkušenosti. Umožňují výběr ze tří hlavních nabídek TOP teambuildingové kurzy,  

kde jsou předem připravené programy, které považují za úspěšné, kombinace 

teambuildingu se vzdělávacím kurzem – propojení týmové spolupráce a školení  

soft skills dovedností, konkrétně lze propojit prezentační a komunikační dovednosti, 

time management, duševní hygienu, profesní image, prodejní dovednosti a orientaci  

na zákazníka, manažerské dovednosti, řešení konfliktů, efektivní delegování a mnohé 

další. Poslední nabídka je zaměřena na teambuilding vytvářený na míru pro konkrétní 

firmu, dodavatel teambuildingových akcí nabízí zapracování aktuálního firemního 

tématu či sdělení, které se potřebuje nenásilnou formou dostat mezi zaměstnance, to lze 

navolit do programu. Programy mohou být venkovní i vnitřní. Většinou probíhají jeden 

až tři dny 80. Lektor teambuildingových kurzů z agentury Signum Ing. Jiří Konečný 

uvedl, že orientační cena pro skupinu 20 lidí za dva dny je 35.000 – 40.000 Kč, záleží 

však na typu a náročnosti programu.  
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3.7 Zavedení firemního časopisu se zdravotní tématikou 

Firemní časopis by mohl být vydáván čtvrtletně a obsahoval by rady a tipy, jak se starat 

o své zdraví, řešení aktuálních problémů souvisejících se zdravím, výživovou rubriku. 

Dále by obsahovaly informace o stálých či zaváděných programech na podporu zdraví, 

konajících se sportovních akcích a také mohou sloužit k pochvale zaměstnanců, kteří 

zvládli např. kurzy odvykání kouření či redukce nadváhy, úspěšně až do konce.  

Ve firemním časopise by se mohla vyhlásit soutěž o nejlepší sportovní akci roku. Každý 

provoz by mohl mít příležitost vytvořit sportovní akci, nejúspěšnější z nich za období 

jednoho roku by byla oceněna věcnými odměnami. Pracovní týmy by do určité doby 

poslaly své návrhy a vedení by vybralo tři nejlepší akce, které by se v daném roce 

konaly za finanční podpory Třineckých železáren. Cíl tohoto programu vychází 

především z teambuildingových programů a jeho pokračování na pracovišti Třineckých 

železáren. Třinecké železárny vydávají týdeník s názvem Hutník. Firemní časopis  

by mohl být vydáván stejnou redakcí a spolupracovat na tomto časopise s ČPZP.  

 

3.8 Zavedení zdravějšího jídla v kantýnách  

Třicet devět respondentů v dotazníkovém šetření uvedlo, že by si přálo větší výběr 

zdravých jídel. Nejvíce námitek bylo na zahušťování jídel moukou, chybějící zeleninu, 

špatnou kvalitu a tučná jídla. V kantýnách by měly být zavedeny knihy přání  

a stížností, kde by se lidé mohli vyjádřit v konkrétních jídelnách. Společnost Třinecké 

gastroslužby, s.r.o. poskytuje zaměstnancům Třineckých železáren možnost stravovat se 

ve 20 kantýnách. Třinecké železárny mohou pro zkvalitnění stravování svých 

zaměstnanců podávat návrhy na zlepšení stravování. Zaměstnanci se na pracovišti 

stravují jednou až dvakrát denně, což z velké části ovlivní jejich zdraví, pokud nebudou 

dodržovat zdravé výživové návyky. Jak už bylo zmíněno v teoretické části, špatné 

stravování má dopad na zdraví člověka. Kantýny by se měly zaměřit na pestrou stravu 

obsahující vysoký obsah vlákniny (ovoce, zelenina, rýže, těstoviny, luštěniny), strávníci 

by měli omezit příjem tučného masa a mléčných výrobků, tuků, cukrů a omezit solení. 

Ve firemních časopisech by se mohly objevovat výživové tipy. 
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3.9 Zavedení Flexi passu  

I když jsou zaměstnancům Třineckých železáren poskytovány poukázky BENE–FIT, 

které mají možnost využít na rekreační, rekondiční a sportovní aktivity poskytované 

smluvními dodavateli, někteří respondenti uvedli, že by rádi využívali sportovního 

zařízení dle svého vlastního výběru. Tato možnost by se dala zrealizovat zavedením 

Flexi Passu. Lze je využít mimo sportovních aktivit také na kulturu, cestování  

a dovolenou v ČR i v zahraničí, vzdělávání, nákup zdravotních potřeb, vitamínů a brýlí, 

nadstandardní zdravotní péči a lázeňské pobyty. Výhodou Flexi Passu je možnost utratit 

je u více než osmi tisíc partnerských provozoven po celé ČR
81

. 
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ZÁVĚR  

Třinecké železárny jsou velkým průmyslovým podnikem sídlícím v Třinci. Cílem 

bakalářské práce bylo analyzovat tento podnik z pohledu péče o zdraví zaměstnanců  

a na základě analýzy navrhnout vhodná řešení pro podporu zdraví na pracovišti. Ačkoli 

jsou Třinecké železárny hutním podnikem s mnoha rizikovými faktory, které při práci 

existují, snaží se jejich vliv snižovat aktivitami na podporu zdraví. Pro své zaměstnance 

nabízejí velké množství programů, které mohou přispívat k jejich lepšímu zdravotnímu 

stavu. Spolupracují s Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou, která se podílí  

na financování preventivních zdravotních programů. Ve firmě je vydáván sociální 

kodex, ve kterém se zaměstnanci mohou seznámit se zvýhodněními, která jim jsou 

poskytována nad zákonný rámec. Velká část tohoto kodexu se týká právě aktivit  

či různých možností zaměřených právě na zdraví. Třinecké železárny poskytovaly pro 

vybrané skupiny zaměstnanců vzdělávací programy v léčebných lázních „Zdravá záda“ 

a „Zvládání stresu“. Každý rok je sestavován seznam benefitů (volitelných 

zaměstnaneckých výhod), které mohou zaměstnanci využívat, pokud splní určité 

podmínky. Dlouhodobě poskytují zaměstnancům možnost očkovat se proti chřipce. 

Zajímavým programem bylo poradenství pro odvykání kouření, které i přes velký 

úspěch proběhlo naposledy v roce 2008, jako také kurz snižování nadváhy.  

Ve spolupráci s Českou zdravotní průmyslovou pojišťovnou organizují rovněž 

každoročně „Dny zdraví“ přímo na pracovištích firmy. 

V této práci bylo použito dotazníkové šetření k analýze podpory zdraví v Třineckých 

železárnách. Z dotazníků vyplynula skutečnost, že 86 % respondentů je s podporou 

zdraví na pracovišti spokojena. Nejvíce jsou využívány rekondičně–rehabilitační pobyty 

v lázních, které nejčastěji využívají zaměstnanci starší šestačtyřiceti let, dále pak také 

„Dny zdraví“. Prach a hluk jsou nejuváděnějšími rizikovými faktory, které negativně 

ovlivňují zdraví zaměstnanců. Bohužel existenci těchto faktorů nelze zabránit, avšak 

používáním ochranných pracovních pomůcek lze jejich působení zmírnit. V závodní 

jídelně se stravuje 91 % respondentů, přičemž velká část z nich by uvítala větší výběr 

zdravých jídel. Pouze 16 % respondentů uvedlo, že stresem v práci netrpí vůbec.  

Pro určení toho, zda se nové programy na podporu zdraví vyplatily, by bylo dobré, 

zavést statistiky pracovní absence dle zdravotních potíží. Na základě těchto statistik lze 
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porovnat náklady na program s přínosem programu. Dále bylo navrženo zavedení 

firemního časopisu, který by informoval zaměstnance o novinkách v oblasti zdraví,  

a který by také mohl sloužit k pochvale zaměstnanců. Pro zaměstnance se sedavým 

zaměstnáním byly doporučeny kurzy od firmy Corefit, které slouží ke zlepšení aktivity, 

koncentrace a snížení stresu pomocí relaxace. Vhodnou formou podpory zdraví  

na pracovišti by mohla být aktivní rekondiční zóna s využitím strojů pro 

kardiovaskulární trénink, ping pong, stolní fotbal a pasivní část s masážními křesly. 

Další návrh se týká pravidelného ergonomického měření, díky jehož výsledkům lze 

předejít zdravotním obtížím. Stres je v dnešní době nejčastější rizikový faktor  

na pracovišti, a proto se nabízí možnost zvážení pro obnovu programů na odbourávání 

stresu. I na nekuřáckých pracovištích existují lidé, kteří bez cigarety nemohou být,  

proto by se firma měla pokusit zavést nekuřácký podnik s velkou podporou 

zaměstnavatele. Ve firemním časopise by byli kuřáci seznámeni s tím, jak je kouření 

nebezpečné a co způsobuje a také by se měl obnovit kurz odvykání kouření. Pro lepší 

komunikaci mezi zaměstnanci a tím pádem i pro zmírnění stresu na pracovišti je 

doporučeno zavést teambuildingové akce. Zavedení zdravějšího jídla v kantýnách  

se může zaměstnavatel pokusit podáním návrhu firmě, která stravování pro zaměstnance 

Třineckých železáren zajišťuje. Proto, aby zaměstnanci mohli sportovat v místě, které  

si sami vyberou, bylo navrženo zavedení flexi passů. 

Podpora zdraví na pracovišti je velmi důležitá pro fungování podniku, avšak důležitá 

není podpora zdraví pouze ze strany zaměstnavatele, ale je nutná také spolupráce 

zaměstnance. Této je možno docílit vhodnou motivací a realizací přitažlivých 

zdravotně–preventivních programů a aktivit. 
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Příloha 1: Organizační struktura Třineckých železáren k 1. 1. 2013 

 

(Upraveno dle: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Organizační struktura TŽ k 1. 1. 2013) 



 

 

Příloha 2: Vzor poukázky BENE–FIT 2013 



 

 

 

(Zdroj: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Poskytování volitelných zaměstnaneckých výhod: benefitů) 



 

 

Příloha 3: Přehled benefitů v letech 2004 – 2012 



 

 

(Zdroj: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Přehled benefitů v letech 2004 – 2012) 



 

 

Příloha 4: Dotazník podpory zdraví 

Podpora zdraví v TŽ 

Dobrý den, 

jmenuji se Romana Zboranová a v současné době studuji na Vysokém učení technickém 

v Brně, obor Management v tělesné kultuře.  

Chtěla bych Vás poprosit o vyplnění dotazníku, který bude sloužit k průzkumu mé 

bakalářské práce na téma Zavedení systému podpory zdraví na vybraném pracovišti 

aneb jak na zdravý podnik. Dotazník je anonymní a neměl by Vám zabrat déle než 10 

minut. Skládá se z 15 otázek.  

Děkuji za spolupráci a za Váš čas strávený nad vyplněním tohoto dotazníku.   

 

Kolik Vám je let? 

méně než 26 let 

26 – 35 let  

36 – 45 let  

46 a více let  

 

Jakého jste pohlaví? 

muž 

žena 

 

Jak hodnotíte svůj zdravotní stav?  

velmi dobrý 

dobrý  

průměrný 

špatný  

velmi špatný 

 

Uveďte, prosím, na kterém úseku pracujete? 

koksochemická výroba 

výroba železa a oceli 

válcovna předválků a hrubých profilů 

válcovna drátů a jemných profilů 

výpravny a doprava 



 

 

druhotné suroviny 

ostatní úseky výrobního ředitele 

ostatní úseky GR, FR, PR, TR 

 

Společnost Třinecké železárny, a. s. zajišťuje pro své zaměstnance aktivity na 

podporu zdraví. Zaznačte, prosím, kterou z uvedených aktivit jste využil/a: 

poradna pro odvykání kouření 

kurz snižování nadváhy 

dny zdraví 

očkování proti chřipce 

ambulantní rehabilitace ve zdravotnickém zařízení 

rekondičně–rehabilitační pobyt v lázních 

jinou nebo žádnou (prosím uveďte, kterou aktivitu nebo důvod proč nevyužíváte 

žádnou aktivitu) 

 

Jste spokojen/a s programy na podporu zdraví, které zaměstnavatel nabízí? 

ano 

ne (uveďte důvod) 

 

Který rizikový faktor na pracovišti může podle Vašeho názoru nejvíce negativně 

ovlivnit Vaše zdraví? Uveďte pořadí dle významnosti, 1 = nejvíce negativně 

ovlivňuje. 

 

prach 

hluk 

chemické karcinogeny 

zátěž teplem 

zraková zátěž 

vibrace 

jiný (uveďte jaký) 

 

Jaký je charakter Vašeho zaměstnání?  

spíše sedavé zaměstnání  

spíše těžká fyzická práce 

spíše lehká fyzická práce 

 

Pokud máte sedavé zaměstnání, kompenzujete jej nějakým cvičením?  

ne 

ano, ale cvičím méně než hodinu denně 



 

 

ano, cvičím hodinu a více denně 

 

Používáte na pracovišti osobní ochranné pracovní prostředky? 

ne 

ano (uveďte, které prosím) 

 

Stravujete se v závodní jídelně?  

ano 

ne (uveďte důvod) 

 

Jste spokojen/a s kvalitou jídla podávaného v závodní jídelně?  

ano, je zde výběr zdravých jídel 

ano 

uvítal/a bych větší výběr zdravých jídel 

ne (uveďte důvod nespokojenosti) 

 

Trpíte stresem v práci? 

ano, práce mě psychicky zmáhá 

ano, ale snažím se využívat relaxační techniky, které stres odbourávají 

někdy 

ne 

 

Třinecké železárny poskytují zaměstnancům volitelné výhody – benefity, které 

přispívají k podpoře zdravého životního stylu. Který z těchto benefitů by se Vám 

nejvíce líbil? 

rekondiční pobyt v lázních 

rekreace 

využívání sportovních zařízení  

poskytování vitaminových přípravků a zdravotnických potřeb  

vzdělávání ke zdravému životnímu stylu včetně posouzení psychofyziologického 

stavu organismu  

využívání zdravotnického zařízení  

jiný (uveďte jaký) 

Jaká opatření navrhujete realizovat v zájmu podpory zdraví na pracovišti? Co 

byste změnili či zlepšili?  

 
(Zdroj: Vlastní zpracování ) 



 

 

Příloha 5: Profesní struktura žen k 31. 03. 2013 

 

Profesní struktura žen        

        

Profese Počet žen Profese Počet žen 

administrativní pracovník 3 redaktor 3 

archivář 2 ref.správy průmysl.vlastnictví 1 

asistent 2 referent expedice 8 

brusič kovů strojní 1 referent financován 8 

celní deklarant 2 referent investic 1 

dělník koksovny 6 referent kvality 17 

dělník oceláren 3 referent marketingu 1 

dělník odvádění 17 referent nákupu 5 

dělník přípravy vsázky 4 referent normalizace 2 

dělník úpravny 1 referent ochrany a obrany 2 

dělník válcoven 43 referent organizačního rozvoje 4 

dispečer 2 referent péče o hmotný majetek 5 

dozorce technologické dopravy 5 referent podatelny 2 

ekonom (ostatní) 2 referent právní služby 4 

ekonom plánování 15 referent prodeje 10 

ekonom práce 8 referent přepravy 25 

ekonom řízení 3 referent redakce 2 

elektrikář 2 referent strategie 2 

elektromechanik aut 1 referent technického rozvoje 4 

elektromechanik tel.zařízení 2 referent vnějších vztahů 1 

expedient 14 referent VTI 1 

hradlař 5 referent životního prostředí 3 

hrotař 1 rozborář 4 

inženýr technického rozvoje 1 řidič osobního automobilu 1 

jeřábník 77 sekretářka 21 

kontrolní úřednice 5 skladník 25 

kontrolor kvality  20 skladník ND a materiálů 6 

kontrolor kvality válcoven 4 soustružník kovů 2 

manipulační dělník 6 spojový pracovník 3 

marketingový pracovník 1 strojní zámečník 3 

materiálový disponent 9 strojník přípravy vsázky 6 

metodik účetnictví 12 strojník úpraven 22 

metrolog 1 strojník válcoven 6 

mistr (doprava) 1 strojník vysokých pecí 1 

mistr (ostatní) 1 technickoprovozní pracovník 5 

nástrojář 1 technický pracovník 5 

nůžkař 1 technolog 6 



 

 

obchodní referent 13 tiskový mluvčí 3 

operátor čerpací stanice 3 tranzitér 12 

operátor koksovny 4 účetní finanční 33 

operátor přípravy vsázky 1 účetní materiálový 4 

operátor skladování 12 účetní mzdový 21 

operátor válcoven 7 účetní všeobecný 9 

operátor výpočetní techniky 4 uvolněný funkcionář 1 

personalista 15 valcíř trubek 5 

plánovač výroby 21 vedoucí odboru 3 

pokladník 1 vedoucí oddělení 16 

pomocný skladník 3 vedoucí sekretariátu 1 

praktikant 1 vedoucí skladu 1 

právník 4 zkušební technik 17 

programátor IS 8 zpracovatel ocelár.odpadu 1 

provozní zámečník 2 Celkový součet 741 

přípravář vsázky 4     

 

(Upraveno dle: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Profesní struktura žen k 31. 3. 2013) 



 

 

Příloha 6: Technomatic Jack 

 

Vlastnosti programu 
 program je komplexním 3D simulačním nástrojem pro studii lidského chování 

při práci 

 můžeme zde simulovat, kontrolovat a vyhodnocovat působení pracovní činnosti 

a pracovního místa na člověka 

 k dispozici je propracovaný digitální model muže a ženy s reálnými 
biomechanickými vlastnostmi obsahující přirozený pohyb a rozsahy kloubů, 

díky tomu je možné studovat lidské chování a ergonomii 

 program disponuje moderními grafickými nástroji, umí reagovat na vývoj dat, 

které se dokáží jednoduše importovat do virtuálního světa a simulovat tak reálné 

podmínky 

 výstupy z programu jsou určeny zejména pro pracovní lékaře, rehabilitační 

pracovníky (ergoterapeuty, fyzioterapeuty, rehabilitační lékaře) ve spolupráci  

s ergonomy a techniky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále jej můžou 

využít  technologové, konstruktéři, odborníci na montáže a jiné profese 

zkoumající fyzickou zátěž lidí 

Výstupy 
 kromě názorných animací jsou výstupem přesné analýzy, které mohou pomoci 

určit vhodnost jednotlivých pracovních míst pro konkrétní klienty, kteří k nám 

přišli k ergodiagnostice; v analýzách a doplňujících hodnocení jednotlivých 

pracovišť se uplatňují informace z celé řady vědních disciplín, jako je 

ergonomie, profesiografie, fyziologie, psychologie práce, antropometrie, 

hygieny a bezpečnosti práce a posudkového lékařství 

 program umožňuje hodnocení pracovního místa o nové ergonomické metody, 

které nám o hodnoceném místě prozradí mnohem více informací, které  

by se pouhým pozorováním nemuseli dostatečně zhodnotit – můžeme takto více 

objektivizovat působení pracovního místa a pracovní činnosti na zaměstnance 

(Zdroj: ENVIFORM, a.s. Dostupné z: http:// http://www.enviformess.cz/) 


