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Anotace 

Diplomová práce se zabývá posouzením rizik ve výrobním systému  

na montážní lince. Pomocí analýzy rizik jednotlivých výrobních částí systému bude 

provedeno vyhodnocení vlivu strojního zařízení na obsluhu. Dále pak posouzením 

rizika často opakované ruční manipulace bude vyhodnocen vliv výrobního systému 

na zdraví obsluhy. 

 

 

Annotation 
 This thesis deals with risk assessment in the production system  

on the assembly line. Using risk analysis of each part of the production system will 

be realize the impact of the machinery to sevice. Then, by risk assessment often 

repetitive manual handling will be deal with the impact of the production system  

on health and safety service. 
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1  Úvod  
 

Člověk je stále neodmyslitelnou součástí výrobního systému.  

Jeho bezpečnost by měla být stavěna na první místo, před všechny ostatní části 

systému. Zvyšování kvality výroby, snižování nákladů na výrobu, nemůže  

být použito jako záminka pro nedostatečné věnování se rizikům, s ohledem  

na bezpečnost a zdraví při práci, která ve výrobním procesu můžou nastat. 

Tato diplomová práce se zabývá posouzením rizik, která vyplývají 

z používání strojních zařízení a opakované ruční manipulace s materiálem. 

S ohledem na hodnotu lidského života a zdraví, je povinností každé firmy,  

aby k této problematice přistupovala zodpovědně.  

Také je zapotřebí si uvědomit, že žijeme v době, kdy konkurence na trhu 

stále roste, požadavky na bezpečnost práce jak ze strany vlády České republiky, 

tak i Evropské unie se stupňují. S tím souvisí i práva na odškodnění a náhradu  

(za pracovní úraz a nemoc z povolání), která mohou mít na firmu velmi negativní 

dopad. Ať už se jedná o finanční odškodnění nebo ztrátu pověsti firmy, která 

zabezpečuje zdraví svých zaměstnanců. 

V roce 2006 Český statistický úřad vydal Dotazník o nákladech 

zaměstnavatele v důsledku pracovního úrazu, který je českou verzi European 

Statistics on Accidents at Work ( ESAW ). Při analýze druhu nákladů 

vynaložených v souvislosti s pracovními úrazy bylo zjištěno, že zvláštní mzdové 

náklady spojené s náhradou zaměstnance třikrát převyšují ztráty v důsledku 

přerušení nebo zpomalení výroby. Tento fakt ukazuje na to, že i přes stále více  

se rozvíjející oblast automatizace je člověk nejdražším článkem ve výrobě. 

Cílem této diplomové práce je analýza rizik na jednotlivých pracovních 

místech výrobní linky, kde se vyskytuje často opakovaná ruční manipulace.  

Data a potřebné informace pro vypracování této diplomové práce budou použita 

z firmy Hella Autotechnik, s.r.o. v Mohelnici.  
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2. Popis výrobního procesu 
 

2.1 Charakteristika firmy 
 

Firma Hella Autotechnik, s.r.o. Mohelnice byla založena v roce 1992. 

V průběhu dvou let od založení byl v Mohelnici vystavěn závod na výrobu světelné 

techniky pro nové typy vozů Škody Auto, a.s. Úspěšné zavedení výroby 

světlometů, zadních svítilen, blinkrů a ostřikovačů světlometů pro vozy Škoda 

Felicia bylo odrazovým můstkem pro získání dalších zakázek jiných 

automobilových společností.  

Hlavním výrobním programem ve firmě Hella Autotechnik, s.r.o. je dnes vývoj 

a výroba světlometů pro osobní a nákladní automobily. Zpracováním návrhů, 

vývojem a konstrukcí výrobku do fáze zahájení sériové výroby se zabývá 

společnost Hella Autotechnik, s.r.o. se sídlem v Mohelnici. Vlastní výrobu provádí 

dceřiná společnost Hella Autotechnik Nova, s.r.o. rovněž se sídlem v Mohelnici. 

Tyto výrobky jsou dodávány do automobilek značek Volkswagen, Ford, Jaguar, 

Land Rover, Renault, Audi, Nissan, Mitsubishi, Volvo a dalších. Společnost také 

vyrábí speciální doplňky, jako jsou brzdové svítilny, teleskopické ostřikovače apod. 

V současné době ve firmě pracuje více jak 1100 zaměstnanců. [1] 

 

2.2 Výrobní linka 
 

 Pro Světlomet Ford B299 Fiesta, který se nachází na obrázku č. 1, jsou 

sestaveny 2 výrobní linky. V příloze č. 1 je znázorněna výrobní linka, která  

je rozdělena na levou a pravou část, podle pozdějšího umístění světlometu  

na automobil. Obě strany výrobní linky mají společnou strojovou část, ve které  

se nachází lepící robot a manipulační robot. Výrobní linka se skládá z dvanácti 

montážních pracovišť. Ve výrobní hale se nachází ještě jedna prakticky totožná 

výrobní linka pro světlomety stejného označení, je zde však možno provádět 

montáž nejen modulové, ale také halogenové verze. Halogenové a modulové 

verze jsou rozdílné použitím součástí na prvních dvou pracovištích, dále se však 

jedná o stejný postup. Není tedy zapotřebí výrobní linku nijak modifikovat.  
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Obrázek č. 1 

Jednotlivá pracoviště výrobní linky jsou označena E10 až E110. Obvykle na 

jedné výrobní lince, tedy pravé a levé části, pracuje 10 zaměstnanců na třísměnný 

provoz ( ranní, odpolední, noční ). Za provozu jsou zaměstnancům na výrobní 

lince přístupná všechna pracoviště kromě E70 a E80 kde se nachází výrobní 

stroje, lepící a manipulační robot. 

Během směny jsou zaměstnanci pracující na výrobní lince povinni hlásit 

každých patnáct vyrobených světlometů. Tento počet je brán s ohledem na 

naplnění palety. Časy jsou zaznamenávány do karty, která slouží pro pozdější 

vyhodnocení průběhu směny. 

Každá pracovní linka má připravený formulář - denní plán výroby, který 

v jednotlivých směnách udává počet pracujících na dané lince, předpokládané 

množství vyrobených světlometů během směny, skutečné množství vyrobených 

světlometů během směny a počet hodin odpracovaných hodin. 

   Každé montážní pracoviště má svoji kartu, která se nachází na dosah 

zaměstnanci pracujícímu na konkrétním místě. Karta obsahuje pracovní postup, 

pokyny ke kvalitě, dále také fotografie všech dílů použitých pro montáž spolu  

se zvýrazněnými částmi, které upozorňují na prvky soustavy světlometu, které 

nesmí být přehlídnuty nebo špatně namontovány. 
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2.3 Popis jednotlivých pracovních míst 
  

 Montážní místo č. 10 

a) Pracovní postup 

- Reflektor ofouknout ionizovaným vzduchem a založit reflektor  

do zakládacího přípravku. 

- Nasadit ručně kloub nastavení na reflektor a zmáčknout start. 

- Vložit pero a objímku žárovku H1 a přišroubovat dvěma šrouby. 

- Vložit žárovku H1 a zajistit perem. 

- Do objímky H7 na reflektoru zašroubovat dva šrouby ( Halogen verze ) 
 

b) Pokyny ke kvalitě 

- Vizuálně zkontrolovat vstupní díly. 

- Vizuálně zkontrolovat reflektor na dekorativní vady dle dekorativního 

zhodnocení dílu (HN 67 025). 

- Opatrně manipulovat se žárovkami H1 (nesahat na skleněnou část žárovky  

a to ani v rukavicích). 

- Zkontrolovat pevné zajištění žárovky H1. 

- Zkontrolovat pevné zajištění kloubu nastavení a kloubu LWR. 

- Nesahat na pokovené plochy! 

- Vizuálně zkontrolovat výstupní skupinu. 

- Při práci používat rukavice! – přitom je zakázáno mít rukavici na ruce, kterou 

se podává a přidržuje šroub, aby nemohlo dojít k zachycení rukavice   

a následnému úrazu. 

- Skupinu reflektoru vyjmout z přípravku a odložit na mont. m. č. 20 
 

Montážní místo č. 20 

a) Pracovní postup 

- Založit skupinu reflektoru do zakládacího přípravku. 

- Nasadit ručně kloub LWR na reflektor a zašroubovat. 

- Zkontrolovat modul (provedení), modul založit do reflektoru, zkontrolovat 

nastavení clonky = poloha páčky na modulu a třemi šrouby přišroubovat 

- Na ruční přípravek nasadit objímku žárovky H7, žárovku H7, skupinu vložit 

do modulu a pootočením ručního přípravku ukotvit. 

- Skupinu reflektoru vyjmout z přípravku a odložit na mont. m. č. 30 
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b) Pokyny ke kvalitě 

- vizuálně zkontrolovat vstupní díly, 

- vizuálně zkontrolovat reflektor na dekorativní vady dle dekorativního 

zhodnocení dílu (HN 67025), 

- opatrně manipulovat se žárovkami H7 (nesahat na skleněnou část žárovky  

a to ani v rukavicích), 

- zkontrolovat pevné zajištění žárovky H7 a modulu, 

- nesahat na pokovené plochy, 

- nesahat na čočku modulu, 

- vizuálně zkontrolovat výstupní skupinu, 

- při práci používat rukavice (přitom je zakázáno mít rukavici na ruce,  

kterou se podává a přidržuje šroub, aby nemohlo dojít k zachycení rukavice  

a následnému úrazu). 

 

Montážní místo č. 30 

a) Pracovní postup 

- Do přípravku vložit plastový kloub č.d. 167.636-00. 

- Založit díl pohonu na trn 

- Na pouzdro nalepit etiketu a skupinu založit do přípravku 

- Do pouzdra vložit a správně rozmístit skupinu LWR a vodičů 

- Spustit START, uzavřou se ochranná dvířka a provede se nalisování 

centrální zástrčky a dílů pohonu s otáčením o 90° 

- Po otevření dvířek skupinu pouzdra vyjmout. 

- Skupinu pouzdra vyjmout z přípravku a odložit na mont. m. č. 35 

 

b) Pokyny ke kvalitě 

- Vizuálně zkontrolovat vstupní díly. 

- Zkontrolovat řádné dolisování centrální zástrčky a dílů pohonu (centrální 

zástrčka i díly pohonu musí zůstat nepoškozeny a nesmí prasknout). 

- Zkontrolovat správnost etikety (dle vzoru). 

- Vizuálně zkontrolovat výstupní skupinu. 

- Při práci používat rukavice! 
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Montážní místo č. 35 

a) Pracovní postup 

- Skupinu pouzdra založit do přípravku. 

- Nasadit PO W5W žárovku do objímky. 

- Zacvaknout skupinu PO objímky a žárovky do reflektoru. 

- Nakontaktovat žárovku H1. 

- Nakontaktovat žárovku H7. 

- Usadit skupinu reflektoru do skupiny pouzdra na šroub nastavovací,  

bílý kloub nastavení a kloub LWR. 

- Skupinu reflektoru vyjmout z přípravku a odložit na mont. m. č. 40 

 

b) Pokyny ke kvalitě 

- Vizuálně zkontrolovat vstupní díly 

- Zkontrolovat řádné dotlačení všech nakontaktovaných vodičů. 

- Zkontrolovat řádné usazení skupiny reflektoru v pouzdře. 

- Vizuálně zkontrolovat výstupní skupinu. 

- Při práci používat rukavice! 

 

Montážní místo č. 40  

a) Pracovní postup 

- Skupinu pouzdra založit do přípravku. 

- Spustit START, uzavřou se ochranná dvířka a provede se nalisování 

reflektoru do pouzdra a následná kontrola řádného zácvaku. 

- Skupinu pouzdra vyjmout z přípravku a odložit na mont. m. č. 60 

 

b) Pokyny ke kvalitě 

- Zkontrolovat řádné zacvaknutí reflektoru (všechny tři klouby). 

- Vizuálně zkontrolovat výstupní skupinu. 

- Při práci používat rukavice! 

 

Montážní místo č. 50  

a) Pracovní postup 

- Skupinu pouzdra založit do přípravku. 
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- Na pouzdro namontovat gumovou krytku. 

- Nasadit plastovou krytku na pouzdro a pomocí ručního přípravku pootočením 

řádně dotáhnout. 

- Stisknout start (dojde k odsání nečistot). 

- Skupinu pouzdra vyjmout z přípravku a odložit na mont. m. č. 70  

 

a) Pokyny ke kvalitě 

- Zkontrolovat řádné nasazení krytek světlometu. 

- Nesahat na čočku modulu ! 

- Vizuálně zkontrolovat výstupní skupinu. 

- Při práci používat rukavice!  

 

Montážní místo č. 60  

a) Pracovní postup 

- Skupinu pouzdra ofouknout ionizovaným vzduchem a založit do přípravku. 

Do objímky BL vložit žárovku PY21W a zajistit.  

- Zmáčknout start -  proběhne automatická zkouška LWR. Je-li zkouška OK, 

vyrazí razník do pouzdra tečku u písmene „W“ – viz Foto.  

- Součástí kontroly je i test správné montáže centrálního konektoru. 

- Pokud není centrální konektor správně smontován, skupina pouzdra nejde  

do přípravku založit! 

- Objímku BL namontovat do BL reflektoru a pootočením zajistit.  

- Skupinu BL vložit do pouzdra 

- Přišroubovat reflektor dvěma šrouby. 

- Skupinu pouzdra vyjmout z přípravku a odložit na mont. m. č. 70  

 

b) Pokyny ke kvalitě 

- Vizuálně zkontrolovat reflektor na dekorativní vady dle dekorativního 

zhodnocení dílu (HN 67025). 

- Opatrně manipulovat se žárovkami PY21W. 

- Nesahat na pokovené plochy ! 

- Vizuálně zkontrolovat výstupní skupinu.  

- Potažením zkontrolovat zaaretování BL žárovky 
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Při práci používat rukavice ! - přitom je zakázáno mít rukavici na ruce, kterou 

se podává a přidržuje šroubek, aby nemohlo dojít k zachycení rukavice  

a následnému úrazu.  

 

Montážní místo č. 70, 80, 90, 100 
  

a) Pracovní postup 

- Z Roll-kontejneru vyjmout skupinu krycího skla, vizuálně zkontrolovat  

a ofouknout ionizovaným vzduchem. 

- Skupinu krycího skla vložit do přípravku. 

- Vložit skupinu pouzdra do přípravku. 

- Po stisknutí start dojde k automatickému slepení světlometu s následnou 

elektrickou zkouškou, nastavením HDG a zkouškou těsnosti. 

 

b) Pokyny ke kvalitě 

- Vizuálně zkontrolovat vstupní díly. 

- Nesahat na pokovené plochy ! 

- Opatrně manipulovat se skupinou pouzdra a rámu. 

- Zkontrolovat řádné zacvaknutí světelného vodiče. 

- Zkontrolovat řádné vložení skupiny rámu do pouzdra. 

- Vizuálně zkontrolovat výstupní skupinu. 

Při práci používat rukavice !  

 

Montážní místo č. 110   
 

a) Pracovní postup 

- Světlomet odebrat z přípravku. 

- Provést konečnou kontrolu, orazit osobním razítkem a zabalit dle balicího 

postupu v zakázce. 

 

b) Pokyny ke kvalitě 

- Vizuálně zkontrolovat kompletnost světlometu. 

- Zkontrolovat přítomnost označení provedení všech zkoušek: 
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D – těsnost 

E - Elektrická zkouška  

W - Kontrola LWR  

- Zkontrolovat, zda světlomet není poškozen a zda odpovídá dekorativním 

požadavkům zákazníka. 

-     Zkontrolovat světlomet na možné přetoky lepidla. V případě přetoku použít  

přiloženou měrku. Pokud je přetok větší než měrkou povolená max. hranice, 

zaznamenat do tabulky Evidence kontroly přetoků ( k vyplnění použít 

dokument Zóny pro evidenci kontroly přetoku ) 

- Neopomenout označit osobním razítkem. 

 

3 Ochrana zdraví při práci 
  

Ve firmě Hella je zaveden systém ochrany zdraví při práci jak pro nové,  

tak pro trvalé, dlouhodobější zaměstnance. Systém spočívá v důkladné 

dokumentaci mapující vstupní/periodické školení o bezpečnosti práce na pracovišti 

v sekcích: 
 

a) Předmontáž 

b) Montáž 

c) Údržba, Údržba nástrojů 

d) Vedoucí zaměstnanci 
 

V sekcích předmontáže, montáže a údržby je zaměstnanec seznámen  

s prostředím, ve kterém bude pracovat, s pracovními stroji a zařízeními, nástroji 

a pomůckami, s používanými surovinami a materiály, poučen o pracovních 

postupech a bezpečnostních předpisech a pokynech, které musí zaměstnanec 

dodržovat.  

Je také seznámen s riziky, jejich vyhodnocením a s opatřeními vedoucími 

k ochraně zdraví. Zaměstnanec je poučen o reagování na případné nastání 

nehody, havárie, také o povinnosti ohlášení každého pracovního úrazu. 

Další oblastí jsou osobní ochranné pracovní prostředky, jejich a použití. Dále 

pak poučení o zákazu vyřazování bezpečnostních zařízení z činností. 
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Zaměstnanec je povinen dodržovat hranice svých pověření a kompetencí k opravě 

závad a poruch na pracovišti.  

Informovanost o umístění hlavní vypínače elektrického proudu, lékárničky, 

uzávěru plynu, vody, mapy únikových cest a východů, hasicích přístrojů a postupu 

při aktivaci je také požadována po zaměstnancích. 

Zaměstnanec je informován o přísném zákazu požívání alkoholických nápojů 

na pracovišti a v celém podniku a také přísném zákazu kouření v celém podniku 

s výjimkou vyhrazených míst, je také poučen o poskytování první pomoci  

a způsobu přivolání lékařské a požární pomoci. 

Vedoucí zaměstnanci jsou školeni ve výše vyjmenovaných oblastech, avšak 

také s odkazem na nařízení vlády, zákony, vyhlášky a další dokumenty. [7] 

 

4   OSHA index 

Pro určení účinnosti bezpečnosti je nutné vycházet ze záznamů  

o nehodovosti z předchozích let. Právě tyto záznamy jsou důležité  

pro rozhodování o tom, zda je proces bezpečný. 

Metod, které umožňují popsat nehodovost procesu, dnes je celou řadu. Stále 

však schází jednoduchá metoda, která by byla schopna zhodnotit vliv všech 

potřebných aspektů 

Podle počtu úrazů, které byly vztaženy k určité skupině osob v daném 

období, bylo pomocí OSHA indexu zjištěno, zda podnik zvládá výrobní proces  

tak, že úrazovost je v mezích při srovnání s jinými společnostmi. 

OSHA je Occupational Safety and Health Administration of the United States 

Government. OSHA zodpovídá za bezpečnost při práci. Údaje OSHA jsou 

stanoveny pro 100 pracovních roků. Přitom pracovní rok představuje  

asi 2000 hodin, uvažuje se 50 pracovních týdnů v roce krát 40 pracovních hodin  

v týdnu. OSHA údaje o nehodách se tudíž vztahují na 200 000 hodin pracovního 

času, po který je osoba vystavena nebezpečí. [3] 

OSHA incident rate se stanoví na základě počtu pracovních úrazů  

a onemocnění a celkového počtu odpovídajících pracovních hodin (pracovních 

hodin odpovídajících sledovanému intervalu). 

Pro vyhodnocení byly použity data firmy o pracovních úrazech od roku 2006 

do roku 2009. V tabulce č. 1 je pro jednotlivé uvažované roky dán počet úrazů, 
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počet zaměstnanců, ke kterým se nehodovost v daném roce vztahovala, dále pak 

počet pracovních dní v daném roce, od kterého bylo odečteno 25 dní volna. 

Posledním údajem je celkový počet pracovních dní všech zaměstnanců 

v uvažovaném období. Sečtením počtů úrazů a počtu pracovních dní všech 

zaměstnanců bylo získáno potřebné množství dat pro výpočet OSHA incident rate. 
 

 

Tabulka č. 1  

 

                          počet pracovních úrazů * 200 000 hodin 
OSHA index =  -------------------------------------------------------------------------------------- 
         celkový počet pracovních dní všech osob v uvažovaném období 

     
OSHA index tedy vychází 36,98. Tabulka č. 2 ukazuje statistiku nehod v různých 
průmyslových odvětvích. 
 
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Tabulka č. 2 
 

Z výsledků je patrné, že problematika úrazů je v této společnosti významná. 

Odklon v řádu desítek od předpokládaného výsledku v řádu jednotek je alarmující, 

proto také v další kapitole byly zjišťovány nejčastější příčiny a zdroje úrazů. 

průmysl OSHA index
chemický 0,49

automobilový 1,08
ocelářský 1,54

papírenský 2,06
těžba uhlí 2,22

potravinářský 3,28
stavba konstrukcí 3,88

zemědělství 4,53
masný 5,27

nákladní přeprava 7,28

Rok Počet 
úrazů

Počet 
zamětnanců

Počet pracovních dní 
(+odečteno 25 volna)

Počet pracovních dní 
všech zaměstnanců

2006 28 622 226 140572
2007 31 619 226 139894
2008 39 823 228 187644
2009 27 920 226 207920

125 676030
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5 Zdroje a příčiny pracovních úrazů 
  

5.1 Popis zdrojů a příčin úrazů 
 

Firma Hella vede podrobnou knihu úrazů zaměstnanců. Údaje od roku 2006 

do roku 2009 byly využity k vyhodnocení úrazovosti z hlediska hlavních zdrojů  

a příčin. Za zdroj úrazu se považuje předmět (stroj, dopravní prostředek, materiál 

apod.), látka (pára, plyn, chemikálie apod.) nebo energie, popřípadě člověk, zvíře, 

přírodní živel, které svým náhlým vnějším působením přivodily poranění (úraz) 

zaměstnance přímo nebo nepřímo tím, že při nějaké jeho činnosti, popřípadě  

při náhodném styku s ním, byly bezprostředním podnětem vzniku úrazové nehody. 

 Mezi zdroje úrazů patří [6]: 
 

a) Dopravní prostředek:  

Za zdroj úrazu se považuje dopravní prostředek, který zraněný řídil, 

obsluhoval nebo který použil jako cestující, popř. který způsobil zranění 

osobě nezúčastněné na dopravě, avšak zabývající se jinou činností  

v prostoru dopravy, nebo pouhému chodci. 
 

b) Kontakt se strojním zařízením nebo jeho částí:  

V tomto zdroji jde zpravidla o kontakt zaměstnance (obsluha stroje, údržba 

stroje, oprava stroje, revize apod.) s částmi pod napětím.  
 

c) Materiál, břemena, předměty:  

V tomto zdroji jsou zahrnuty předměty (materiál, výrobky, zařízení apod.) 
 

d) Pád na rovině, z výšky, do hloubky, propadnuti 

Zdroj vystihuje nebezpečí vytvářená pracovištěm a komunikacemi mezi 

výrobními a provozními budovami a vnitropodnikovými komunikacemi 

(schody, žebříky a jiná nechráněná nebo nedostatečně zabezpečená 

zvýšená pracoviště, nedostatečně kryté prohlubně a otvory apod.) 
 

e) Nástroj, přístroj, nářadí 

Za nástroje se pokládají pracovní pomůcky, jimiž se provádí na předmětech 

skutečná práce obráběcí, a to zpravidla přesnější. 
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f) Průmyslové škodliviny, chemické látky, biologické činitele 

V tomto zdroji jsou obsaženy látky, které působí svými škodlivými účinky  

na lidský organismus. Klasifikují se zde všechny případy úrazů, projevující  

se těmito poškozeními: akutní otravy jedovatými látkami, zadušení plyny, 

poleptání (včetně opaření) žíravými látkami, popálení, ožehnutí (opaření) 

horkými látkami a předměty. 

g) Horké látky a předměty, oheň a výbušniny  

Tímto zdrojem se klasifikují zejména horké látky tekuté i plynné (páry), horké 

látky pevné a horké předměty nebo zařízení, dále látky hořlavé a vznětlivé, 

explozivní plyny a oheň, dále výbušniny (trhaviny, třaskaviny, střelivo)  

a střelné zbraně. Výše uvedeným zdrojem lze klasifikovat též úrazy 

způsobené kotli a tlakovými nádobami, při nichž tlak hrál určitou roli, a to bez 

ohledu na to, zda tvoří součást stroje nebo jiného technického zařízení. 
 

h) Stroje hnací, pomocné, obráběcí, pracovní 

Stroj jako zdroj úrazu nutno klasifikovat při všech úrazech způsobených 

mechanismem stroje, jeho součástmi apod., a to jak osobám stroj 

obsluhujícím, nebo u stroje pracujícím, tak osobám nezúčastněným na práci 

stroje. 
 

i) Lidé, zvířata nebo přírodní živly 

Ve zdroji „lidé“ jde o úmyslné i neúmyslné poškození (násilí a zranění) 

druhou osobou. Patří sem např. zranění druhou osobou způsobené 

napadením při hádce, rvačce, při nemístném žertování a také neúmyslné 

zranění druhou osobou. Zdroj „přírodní živly“ obsahuje jiné přírodní vlivy  

a atmosféru pracoviště. 
 

j) Jiný blíže nespecifikovaný zdroj 

Jde o zdroj, kterým mají být klasifikovány úrazy, které nelze zařadit  

do předchozích devíti konkrétně vymezených zdrojů úrazů. Takových 

případů zařazení by mělo být co nejméně. 
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Mezi příčiny úrazu patří [6]: 
 

a) Porucha nebo vadný stav některého ze zdrojů úrazu 

Zahrnuje vady a nedostatky strojů, nářadí, materiálu a jiných zdrojů mimo 

případy, kdy zdrojem úrazu je pracoviště či komunikace (podlaha pracovní 

místnosti, prkna lešení, pracovní terén apod., které patří k příčině  

„pro závady na pracovišti“). 
 

b) Špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko 

Pod tuto příčinu budou zařazovány především úrazy, které vznikly  

v důsledku nedostatečně uplatněných právních a ostatních předpisů  

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
 

c) Závada na pracovišti 

Klasifikuje se zde úraz zaviněný nejen v důsledku nebezpečných pracovních 

podmínek, ale i v případech, kdy pracoviště či komunikace byly zdrojem 

úrazu a nebyly v bezpečném (příznivém) stavu. Nedostatečný operativní 

prostor, zaplněný pracovní prostor, překážky na komunikaci, nedostatečné 

osvětlení. 
 

d) Nedostatečné osobní zajištění 

Nevhodné jsou takové osobní ochranné prostředky, které jsou neúčinné 

vlivem opotřebení, špatné kvality. Nedostatečné jsou i takové prostředky, 

které byly sice poskytnuty, ale pro přidělenou práci jsou předepsány jiné, 

účinnější ochranné osobní pomůcky. 
 

e) Porušení pracovní kázně postiženým 

Patří sem nedodržování nebo i přímé porušování právních a ostatních 

předpisů k zajištění bezpečnosti práce, požadavků zaměstnavatele, 

obecných zásad bezpečného chování a pokynů k zajištění bezpečnosti  

a ochrany zdraví při práci, místních provozních bezpečnostních předpisů. 
 

f) Nepředvídatelné riziko práce nebo selhání lidského činitele 

Jde například o případy prokazatelného cizího zavinění (jinými osobami). 
 

g) Jiný, blíže nespecifikovaný důvod 
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Vyhodnocení hlavních zdrojů a příčin úrazů za poslední 4 roky ve firmě Hella 

je v příloze č. 2. Data je ještě možno dále použít pro zjištění závislosti počtů úrazů 

na právě probíhající směně ( denní, odpolední, noční ). 

Paretovým diagramem byly zjištěny nejvýznamnější zdroje a příčiny úrazu, 

v tabulce č. 2 jsou zvýrazněny.  
 

K nejvýznamnějším zdrojům úrazů patří: 

a) Materiál, břemena, předměty 

b) Kontakt se strojním zařízením 

c) Nástroj, přístroj, nářadí 
 

K nejvýznamnějším příčinám úrazů patří: 

a) Špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko 

b) Nepředvídatelné riziko práce nebo selhání lidského činitele 

 

5.2 Opatření 
 

5.2.1 Zdroje 
 

a) Materiál, břemena, předměty 

Je zapotřebí blíže se věnovat tomuto zdroji s ohledem na jeho dominantnost,  

co do počtu výskytu jako zdroje úrazu. Tento zdroj může mít dva původy, 

nepořádek na pracovišti, nepozornost zaměstnance. Jedná o ostré hrany 

předmětů, hroty vyčnívající do komunikace, nedostatečné zajištění ochrany vůči 

odlétávajícím drobným částečkám při zpracovávání materiálů, náhodný pád, 

převrácení břemen. Je tedy vhodné tyto zdroje hlídat tak, aby nedocházelo  

ke zbytečným úrazům. Ať už to budou vhodné zábrany proti převrácení břemen, 

zaoblené hrany předmětů pro manipulaci, dodržování umístění palet a materiálu 

ve vyznačených zónách, je stále třeba mít na paměti, že tyto malichernosti 

zapříčiňují majoritní většinu úrazu v tomto podniku.  
 

b)  Kontakt se strojním zařízením 

V tomto případě se jedná o kontakt zaměstnance se zařízením pod napětím.  

Je tedy nutno dodat, že ani tento zdroj není možné opominout. K opatřením, která 

sníží úrazovost způsobenou tímto zdrojem, patří zajištění ochrany před 
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nebezpečným dotykem živých částí, které musí být provedeno u všech 

elektrických zařízení 
 

- polohou, ta zabraňuje náhodnému dotyku 

- zábranou, pro osoby bez kvalifikace odstranitelná pouze použitím nářadí, 

tedy uzamčením, oplocením, ohrazením. 

- krytím, které musí být nedílnou součástí zařízení. Chrání proti  dotyku  živých 

částí , vniknutí cizích  předmětů a  vniknutí vody 
 

c) Nástroj, přístroj, nářadí 

Tento zdroj úrazu je typický avšak není snadné najít opatření pro jeho snížení 

výskytu při úrazech. Ve výrobě jsou to ruční a strojní nástroje pro tváření, řezání  

a usnadnění práce. Zaměstnanec s nimi tedy přichází do styku po celou dobu 

směny. Pokud tedy jsou tyto nástroje ve stavu vhodném pro používání, zbývá 

pouze  

 

5.2.2 Příčiny 
 

a) Špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko 

Ačkoliv by se mohlo zdát, že tato příčina svědčí jednoznačně o vině zaměstnance, 

který odhadl riziko v nedostatečném rozsahu, opak je pravdou.  

Je na managementu firmy, aby při tvorbě detailního registru rizik na jednotlivých 

pracovištích dostatečně odhadl rizika, která se v daném případě vyskytují.  

Je zapotřebí nepodcenit opatření a identifikace nebezpečí, která mají chránit 

zaměstnance proti působení zbytkových rizik na pracovišti. 
 

b) Nepředvídatelné riziko práce nebo selhání lidského činitele 

Tato příčina úrazu je ve většině případů způsobena lidským činitelem. Je tedy 

vhodné seznámit zaměstnance s riziky dané pracovní pozice a upozornit ho na 

nutnost soustředění se při provádění pracovních úkonů. Protože  

ať už zaměstnavatel na dané pozici pracuje měsíc nebo dva roky, tak ta bruska je 

stále stejně ostrá a má stejné otáčky. Právě neopatrností, odvedení pozornosti 

hádkou, křikem, nemístnými poznámkami, dochází ke zbytečným úrazům. Četnost 

této příčiny není snadné snižovat. 
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6 Analýza pracovních rizik 
6.1 Posouzení rizik 

Výrobní linka pro světlomety Ford B299 Fiesta je sestavena z pracovišť,  

na kterých se z hlediska bezpečnosti objevují rizika pro zaměstnance pracující  

na této lince.  

Pomocí schématu na obrázku č. 2 jsou k jednotlivým činnostem 

identifikována nebezpečí. Dále jsou rizika hodnocena a je posouzena přijatelnost 

těchto rizik pro výrobní systém. Pokud je riziko shledáno jako nepřijatelné, nutně  

je zapotřebí činit nápravná opatření ke snížení na přijatelnou úroveň. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

           Obrázek č. 2 
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6.2 Analýza rizik 
 

Zaměstnavatel je povinen se podrobně zajímat o vyskytující se rizika  

na pracovišti. Tato povinnost vyplývá ze zákoníku práce, kde se píše,  

že provádění úkolů k prevenci rizik je povinností zaměstnavatele. V případě 

potřeby je zaměstnavatel povinen zajistit externí odborně způsobilou osobu pro 

daný úkol. Prevencí rizik jsou všechna opatření vyplývající z právních a interních 

předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zaměstnavatel také 

přijímá opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí, jako jsou havárie, 

požáry a povodně, jiná vážná nebezpečí a evakuace zaměstnanců. [2] 

Cílem analýzy je lepší předcházení rizikům, jejich odstraňování nebo 

minimalizace působení těch, která jsou neodstranitelná (zbytkové riziko). 

 

6.3  Identifikace nebezpečí 
 

V rámci identifikace rizik je třeba věnovat pozornost především:  

a) způsobu, jakým je práce organizována, řízena a vykonávána,  

b) uspořádání pracovišť, charakteru pracovních procesů, materiálů,  

strojů a zařízení,  

c) situaci nebo události, které by mohly být příčinou úrazu nebo onemocnění,  

d) dřívějším úrazům, nehodám nebo onemocnění. 

 

6.4 Hodnocení rizik 
 O pravděpodobnosti vzniku a existence rizika je třeba uvažovat v širším 

měřítku, tedy mít na paměti úrazovosti z minulosti či úrazovosti v podobných 

provozech a z kvalifikovaných odhadů odborníků.  
 

a) Faktory ovlivňující pravděpodobnost mohou být: měřitelné, například čas 

vystavení se nebezpečí, rychlost vzniku události. Mezi neměřitelné faktory patří 

kvalifikace, stres, úroveň kontroly a zkoušek, bezpečnostní opatření a jejich 

spolehlivost, rozpoznatelnost nebezpečí. [5] 
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Tabulka č. 3 
 

 

b) Důsledek nehody vyjadřuje závažnost možného poškození či škody.  

Při odhadování důsledku je zapotřebí vycházet ze závažnosti úrazu nebo jiného 

poškození zdraví, z rozsahu poškození, zda se jedná o jednotlivce nebo skupinu,  

a také z velikosti věcné škody. [5] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabulka č. 4 
 

c) Posouzení přijatelnosti rizika je jedním z důležitých kroků v analýze. 

Protože pokud dojde k podcenění rizika, může dojít k značným škodám a ztrátám 

nejen na výrobních strojích, ale taky na lidských životech. Z druhé strany ovšem 

příliš velké ohodnocení rizika, které je ve skutečnosti zanedbatelné, také může 

vézt ke škodě, která se projeví na nadbytečných výdajích při snaze snížení 

daného rizika. Je tedy důležité mít všechny potřebné informace k dispozici, aby 

analýza nepřinesla více škody než užitku. [5] 
 

 

 

Stupeň Důsledek Popis důsledku 

1 Zanedbatelný Drobné poranění, Poškození zdraví bez pracovní 
neschopnosti

2 Málo 
významný Lehký úraz, Absencní úraz (s pracovní neschopností) 

3 Významný Závažnější úraz, Vážnejší úraz vyžadující hospitalizaci

4 Kritický Těžký úraz, nemoc z povolání, úraz s trvalými následky

5 Katastrofický Smrtelný úraz

Stupeň Pravděpodobnost Frekvence vzniku Čas působení 

1 Velmi nízká Vznik je téměř vyloučen Téměř nemožné 
ohrožení 

2 Nízká Vznik je málo 
pravděpodobný, ale možný Velmi malé ohrožení 

3 Střední Jev vznikne někdy Malé ohrožení 

4 Vysoká Jev vznikne několikrát 
během životnosti zařízení Časové ohrožení 

5 Velmi vysoká Jev vzniká velmi často Nepřetržité ohrožení 
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                                             Tabulka č. 5 
 

 

Vyhodnocení rizik jednotlivých pracovních pozic vyplývajících 

z pracovních úkonů při montáži světlometů a z používání strojních zařízení k této 

práci určených. Pro vyhodnocení rizik slouží tabulky č. 3 a 4, které dřívější 

kvalitativní vyjádření pravděpodobnosti a závažnosti důsledků pomohou převézt 

na kvantitativní vyjádření.  

Výsledné riziko je součinem pravděpodobnosti nastání události  

a závažnosti důsledku této události. Je tedy zachována jistá rovnováha pro lepší 

určení významných rizik, která budou dále posouzena z hlediska přijatelnosti dle 

tabulky č. 5, a bude navrženo opatření.  
 

1) Montážní místo 010 

                                           

 

 
 

             Tabulka č. 6 
 

2) Montážní místo 020 
 

 
 
 
 

                                            Tabulka č. 7 
 
 

 

Hodnota 
rizika 

Posouzení 
přijatelnosti Kritéria bezpečnosti 

1 až 4 Riziko přijatelné Systém je bezpečný 

5 až 8 Riziko mírné Systém je bezpečný podmíněně, je nutné 
vyškolení obsluhy, kontroly apod. 

9 až 12 Riziko nežádoucí Systém je nebezpečný - je nutné uplatnit 
ochranná opatření 

15 až 25 Riziko nepřijatelné Okamžité opatření, případně odstavení 
systému 

Označení Činnost Nebezpečí Následek Příčina Pst Důsledek Riziko

01 Manipulace 
s žárovkou

Prasknutí 
žárovky

Poranění 
prstů 1 2 2 4

02 Šroubování Uvíznutí 
prstu

Poranění 
prstů, ruky 2, 6 3 2 6

Označení Činnost Nebezpečí Následek Příčina Pst Důsledek Riziko

01 Šroubování Uvíznutí 
prstu

Poranění 
prstů, 

zápěstí
2, 6 3 2 6

01 Manipulace         
s žárovkou

Prasknutí 
žárovky

Poranění 
prstů 1 2 2 4
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3) Montážní místo 030 

 

 
 
 
                                            Tabulka č. 8 
 

4) Montážní místo 035 

 
 

                                            Tabulka č. 9 
 

5) Montážní místo 040 
 

 
 

                                            Tabulka č. 10 
 

6) Montážní místo 060 

 

 
 
 

 

                                            Tabulka č. 11 
 

7) Montážní místo 070 
 
 

 
 
                                            Tabulka č. 12 
 

8) Montážní místo 110 
 

 
 

 

                                            Tabulka č. 13 

Označení Činnost Nebezpečí Následek Příčina Pst Důsledek Riziko

01
Manipulace             
s pouzdrem 
přes dvířka

Spuštění 
dvířek

poranění 
ruky 2, 6 3 2 6

Označení Činnost Nebezpečí Následek Příčina Pst Důsledek Riziko

01
Manipulace              
s pouzdrem 
přes dvířka

Spuštění 
dvířek

poranění 
ruky 2, 6 3 2 6

Označení Činnost Nebezpečí Následek Příčina Pst Důsledek Riziko

01 Manipulace             
s žárovkou

Prasknutí 
žárovky

Poranění 
prstů 1 2 2 4

Označení Činnost Nebezpečí Následek Příčina Pst Důsledek Riziko

01 Manipulace              
s žárovkou

Prasknutí 
žárovky

Poranění 
prstů 1 2 2 4

02 Šroubování Uvíznutí 
prstu

Poranění 
prstů, 

zápěstí
2, 6 3 2 6

Označení Činnost Nebezpečí Následek Příčina Pst Důsledek Riziko

01
Manipulace             

s krycím 
sklem

Ostré hrany Poranění 
ruky 1, 6 3 2 6

Označení Činnost Nebezpečí Následek Příčina Pst Důsledek Riziko

01
Manipulace 

se 
světlometem

Dotyk          
s lepidlem

Poranění 
prstů, ruky 1, 6 2 4 8
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Příčina 1 znamená poruchu nebo vadný stav některého ze zdrojů úrazu 

Příčina 2 znamená špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko 

Příčina 6 znamená nepředvídatelné riziko práce nebo selhání lidského činitele 

Pravděpodobnost = Pst 
 

 Na žádném montážním místě tedy nebylo nalezeno riziko nežádoucí, nutně 

vyžadující uplatnění ochranných opatření. Přesto byly vybrány dva rizika pro 

prozkoumání. 

 

Šroubování 

Při této činnosti může lehce dojít k úrazu tím, že díky zmenšené citlivosti 

z důvodu použití rukavic, zaměstnanci uvízne část rukavice na konci šroubováku, 

který rotuje. Následně může dojít ke zranění ruky zkroucením.   

 Návrh na řešení může být zrušením používání rukavic k tomuto typu činnosti, 

která se vyskytuje na pracovišti č 010, 020 a 060. Toto řešení se zdá jednoduché, 

v praxi však je to složitý požadavek s ohledem na nutnost neustálého navlékání  

a svlékání rukavice. Jediným řešením tedy zůstává přizpůsobení tvaru rotující 

části tak, aby minimalizovala riziko zachycení materiálu. 
 
 

Lepidlo          

 Na montážním místě č. 110 přichází zaměstnanec do styku s čerstvě 

slepeným dílem světlometu. V případě nevyhovění testu svítivosti a těsnosti  

na montážním místě č. 90 a 100 přijde do styku s tímto čerstvě slepeným dílem. 

Po prostudování vlastnosti lepidla bylo zjištěno, že se jedná o zdraví škodlivou 

látku, u které [8]: 

- Při styku s kůží je nutno zasažený oděv okamžitě odstranit! Postižené části 

pokožky očistit běžnými čisticími prostředky, omýt vodou a mýdlem. 

- Při zasažení očí je nutno opláchnout při otevřeném víčku 15 min pod tekoucí 

vodou a ihned zavolat lékaře. 

- Je vyžadováno používání ochranných prostředků, při vzniku par, prachu 

aerosolu používání ochranné masky. 

- Je vyžadováno mytí rukou před přestávkami a na konci směny. Dbaní  

na dostatečné odvětrávání. 
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Jako ochranné pomůcky jsou určeny:  

- Ochranné rukavice z vhodné umělé hmoty. 

- Ochranná dýchací maska s filtrem ABEK 

 

Vlastnosti: 

R20: Zdraví škodlivý při vdechování 

R36: Dráždí oči 

R37: Dráždí dýchací orgány 

R38: Dráždí kůži 

R42: Může vyvolat senzibilizaci při vdechování 

R43: Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží 
 

Jelikož je zaměstnanec vystavován této látce sedm a půl hodiny denně, více 

jak dvě stě dnů v roce doporučuje se používání ochranné masky v letních 

měsících. Doporučuje se také dbát na vhodnou ochranu rukou, jelikož po slepení 

světlometu se občas objeví lepidlo na vnější straně, může tedy dojít k přímému 

kontaktu.  

  

 Oprava a údržba robotů 

 Během odstavení robotů po dobu údržby či opravy je přísně zakázáno 

jakkoliv zkoušet stroj pokud je uvnitř uzavřeného prostoru zaměstnanec.  

Avšak v praxi to vypadá tak, že pro zjištění stavu robota, jeho opravy  

si zaměstnanci pustí na zkoušku jeden cyklus, aby viděli, zda je vše v pořádku. 

Avšak uvnitř uzavřeného prostoru není příliš místa.      

  Pokud by tedy došlo ke střetu zaměstnance provádějícího opravu  

a ramene robota, následky by byly katastrofální. Doporučuje se proto vymezit 

prostor uvnitř pracovního místa robota, kde jsou tzv. slepá pole, kde rameno 

robota nezasahuje. Nejlepším a původním řešením je ale dodržovat zákaz 

spouštění stroje po dobu přítomnosti údržby v blízkosti robota. 
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7 Opakovaná ruční manipulace 
 

7.1 ČSN EN 1005-5 
 

Bezpečnost strojních zařízení – Fyzická výkonnost člověka – 

Část 5: Posuzování rizika velmi často opakované ruční manipulace 
 

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1005-5:2007 

 

Tato evropská norma se zabývá identifikací zdravotních rizik spjatých 

s opakovanou ruční manipulací. Norma však také ukazuje na to, jak tyto rizika 

snižovat. Její specifikací jsou referenční údaje pro četnost úkonů horních končetin. 

Použití pro identifikaci rizik spojených s opakovanými pohyby pro krk, záda a dolní 

končetiny není možné. 

 Mezi základní pojmy a definice používány v ČSN EN 1005-5 patří [11]: 
 

a) Opakovaný úkol, který je charakterizován opakovaným pracovním cyklem. 

b) Pracovní cyklus, který je sledem pracovních úkonů stále se opakujících. 

c) Doba cyklu, plynoucí od zahájení pracovního cyklu až po začátek dalšího 

stejného pracovního cyklu. 

d) Pracovní úkon, základní ruční úkon potřebný k provedení operace 

v pracovním cyklu ( držení, otočení, řezání ) 

e) Opakovanost, je charakteristická pro daný úkol 

f) Četnost úkonů, počet pracovních úkonů za minutu 

g) Síla, fyzické úsilí potřebné k provedení pracovních úkonů 

h) Polohy a pohyby části těla nebo kloubů potřebné k provedení úkonů 

i) Doba zotavení, odpočinek následující po době činnosti, pro zotavení tkání 

j) Přídavné faktory zahrnující vlivy jako vibrace, lokální tlak, chladné prostředí 
 

V této normě je ukázán způsob analýzy rizik a hodnocení opakované ruční 

manipulace s ohledem na různé aspekty jako jsou délka působení, zotavení, síla, 

nevhodná poloha a další. Všechny tyto okolnosti jsou pak kvantifikovány a použity 

při výpočtu indexu OCRA. 
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a) Výpočet referenčního počtu pracovních úkonů za minutu (RTA) v pracovním 
cyklu: 

 

RTA = CF x PoM x ReM x AdM x FoM x (D x RcM x DuM) 
 
CF ……………………….konstantní četnost pracovních úkonů za minutu = 30 
PoM………………………násobitel polohy 
ReM………………………násobitel opakovanosti 
AdM………………………násobitel přídavných faktorů 
FoM………………………násobitel síly 
D………………………… čistá doba trvání opakovaného úkolu v minutách 
RcM………………………násobitel pro dobu zotavení 
DuM……………………...násobitel pro celkové trvání opakovaného úkolu ve směně 
 
b) Výpočet celkového počtu pracovních úkonů ve směně (ATA): 
Součin FF (četnosti pracovních úkonů za minutu) a D (čistá doba trvání 
opakovaného úkolu v minutách) 
 

ATA = FF x D 
 
c) Výpočet indexu rizika OCRA  
Podíl celkového počtu pracovních úkonů ve směně (ATA) a referenčního počtu 
pracovních úkonů za minutu (RTA). 
 
OCRA = ATA / RTA 
 

Pomocí nastíněného postupu uvedeného v normě byl proveden sběr dat, tedy 
jednotlivých operací, pracovních úkonů a nevhodných poloh horní končetiny  
(levé i pravé). Dále pak pomocí tabulek určeny násobitele pro jednotlivá pracoviště.  
Podle tabulky č. 14 pak byla hodnocena a určena vhodnost pro zlepšení. 
 

Tabulka č. 14 

 
 

Zóna Hodnota 
OCRA Úroveň rizika Důsledky

Zelená menší než 
2,2 žádné riziko žádné, přijatelné

Žlutá 2,2 až 3,5 velmi nízké 
riziko

vhodné ke zlepšení vzhledem            
k faktorům (poloha, síla)

Červená větší než 3,5 riziko

doporučení znovunavržení 
pracovních úkonů, pokud snížení 

rizika nebude možné na přijatelnou 
úroveň
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Hodnoty násobitelů pro vyhodnocení indexu OCRA 
 

Jednotlivé násobitelé mají vliv na celkový index OCRA. Největší vliv má 

násobitel síly, což je ale pochopitelné vzhledem k řešení analýzy opakované ruční 

manipulace, kde stálá když jen o něco větší síla má v delším časovém úseku 

veliký vliv na únavu horní končetiny. 
 

a) Násobitel zotavení RcM 

 

Tabulka č. 15 
 

b) Násobitel doby trvání DuM 

 
 

 

Tabulka č. 16 
 

c) Násobitel síly (FoM) 

Tabulka č. 17 

d) Násobitel polohy (PoM) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 18 

 

1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,45 0,25 0,10 0,00

Počet hodin bez odpovídajícího 
zotavení

0 1 2 3 4

Násobitel zotavení RcM

5 6 7 8

2 1,5 1 0,5Násobitel doby trvání DuM

Celková doba (min) připadající 
na opakované úkoly během 

směny
< 120 120 až 239 240 až 480 > 480

0,5 1 2 3 4 5
velmi, velmi 

slabá
velmi slabá slabá mírná poněkuď silná silná/velmi silná

1 0,85 0,65 0,35 0,2 0,01

Borgovo hodnocení 
CR-10

Násobitel síly (Fom)

do 24% od 25% do 50% od 51% do 80% nad 80%

Supinace lokte (≥ 60°)

Natažení ( ≥ 45°) nebo ohnutí 
zápěstí ( ≥ 45°)

Sevření prsty nebo hákové, 
palmární uchopení

Stočení ruky (v lokti) ( ≥ 60°) 
nebo uhnutí/natažení ( ≥ 60°)

Radiální ulnární vychylení 
zápěstí ( ≥ 20°)

Pevné uchopení s úzkým 
rozpětím ( ≤ 2 cm)

0,60,711

Nevhodná poloha
Časový podíl v cyklu

1 0,7 0,6 0,5
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7.2 Popis pracovních úkonů 
Montážní místo 010 

Tabulka č. 19 
 

Montážní místo 030 

Tabulka č. 20 
 

Počet prac. Počet prac.
úkonů - levá úkonů - pravá

uchopení součásti 1 uchopení součásti 1
otočení součásti 1 otočení součásti 1
umístění součásti 1 umístění součásti 1

uvedení do chodu 1
uchopení objímky 1 uchopení pera 1
umístění objímky 1 umístění pera 1

uchopení kloubu 1
umístění kloubu 1

uchopení šroubu 1 uchopení rukojeti šroubováku 1
umístění šroubu 1 umístění šroubováku 1
uchopení šroubu 1 uchopení rukojeti šroubováku 1
umístění šroubu 1 umístění šroubováku 1

umístění pera 1
uchopení žárovky 1
umístění žárovky 1

uchopení reflektoru 1
umístění reflektoru 1

Pracovních úkonů celkem 9 17
Doba cyklu (s) 26 26

Četnost úkonů za minutu 21 39

Levá horní končetina Pravá horní končetina

Počet prac. Počet prac.
úkonů - levá úkonů - pravá

uchopení součásti 1
uchopení součásti 1

umístění štítku 1
umístění součásti 1 umístění součásti 1

uchopení vodiče 1
umístění vodiče 1
umístění vodiče 1

uchopení dílu pohonu 1 uchopení kloubu 1
umístění dílu pohonu 1 umístění kloubu 1

uvedení do chodu 1
uchopení součásti 1
umístění součásti 1

Pracovních úkonů celkem 6 9
Doba cyklu (s) 32 32

Četnost úkonů za minutu 12 17

Levá horní končetina Pravá horní končetina
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Montážní místo 020 

Tabulka č. 21 
 
 

Montážní místo 050 
Počet prac. Počet prac.
úkonů - levá úkonů - pravá

uchopení součásti 1 uchopení součásti 1
umístění součásti 1 umístění součásti 1

uchopení gumové krytky 1
umístění gumové krytky 1 umístění gumové krytky 1

uchopení plastové krytky 1
umístění plastové krytky 1 umístění plastové krytky 1

uvedení do chodu 1
Pracovních úkonů celkem 4 7

Doba cyklu (s) 26 26
Četnost úkonů za minutu 12 17

Levá horní končetina Pravá horní končetina

     Tabulka č. 22 
 

Počet prac. Počet prac.
úkonů - levá úkonů - pravá

uchopení součásti 1 uchopení součásti 1
otočení součásti 1 otočení součásti 1
umístění součásti 1 umístění součásti 1

uchopení kloubu 1
umístění kloubu 1

uchopení rukojeti šroubováku 1
umístění šroubováku 1

uchopení modulu 1 uchopení ofukovače 1
umístění modulu 1

uchopení šroubu 1 uchopení rukojeti šroubováku 1
umístění šroubu 1 umístění šroubováku 1
uchopení šroubu 1 uchopení rukojeti šroubováku 1
umístění šroubu 1 umístění šroubováku 1
uchopení šroubu 1 uchopení rukojeti šroubováku 1
umístění šroubu 1 umístění šroubováku 1

uchopení objímky 1 uchopení modulu 1
umístění objímky 1
uchopení žárovky 1
umístění žárovky 1

umístění modulu 1
vsazení otočením 1

uchopení reflektoru 1 uchopení reflektoru 1
umístění reflektoru 1 umístění reflektoru 1

Pracovních úkonů celkem 17 19
Doba cyklu (s) 29 29

Četnost úkonů za minutu 35 39

Levá horní končetina Pravá horní končetina
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7.3 Posouzení rizika opakované ruční manipulace 
 

 

Montážní místo 010 
Byly podrobně analyzovány všechny pracovní úkony provedené levou a pravou 

rukou. Analýza je vyhodnocena také samostatně pro obě ruce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 23 
 

Montážní místo č. 10 je charakteristické svou náročností na pravou ruku, 

která odpracuje více jak dvojnásobek celkové práce na tomto pracovišti. Již 

z násobitele polohy je vidět, že se tato končetina častěji dostává do nevhodných 

poloh a také počet pracovních úkonů prakticky dvojnásobně převyšuje levou ruku. 

Ve výsledku pak vidíme poměr 1,8 k 4,8. Toto montážní místo je vhodné pro 

optimalizaci zejména rozložení sil. Jelikož levá ruka je bezpečně v zelené zóně  

a pravá není příliš daleko od zóny bezpečí, tedy žluté. Po srovnání nároků na 

jednotlivé ruce může být dosaženo uspokojivého výsledku. 
 

levá pravá
480 480
30 30
0 0
30 30

420 420
969 969

4 4
0,6 0,6
30 30

0,65 0,65
1 0,7
1 1
1 1

8190 5733
4914 3439

26 26
8820 16380

21 39
9 17
1 1

1,8 4,8

010
Trvání směny

Četnost (počet pracovních úkonů/min)
Počet pracovních úkonů v cyklu

Násobitel doby trvání (Dum)
Index OCRA

Násobitel přídavných faktorů (AdM)
Násobitel opakovanosti (ReM)

Referenční počet pracovních úkonů bez RcM

Referenční počet pracovních úkonů (RTA)
Doba cyklu

Celkový počet pozorovaných skutečných pú (ATA)

Počet hodin bez odpovídající doby zotavení (h)
Násobitel zotavení (RcM)
Konstantní četnost (CF)

Násobitel síly (FoM)
Násobitel polohy (PoM)

Přestávky (min)
Doba bez opakované práce (min)

Doba práce uvažovaná jako zotavení (min)
Čistá doba opakované práce

Počet cyklů za směnu
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Montážní místo 020 
Byly podrobně analyzovány všechny pracovní úkony provedené levou a pravou 

rukou. Analýza je vyhodnocena také samostatně pro obě ruce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Tabulka č. 24 

 

 

Montážní místo 020 je lépe vyvážené oproti 010, avšak jak levá tak i pravá 

ruka je přetížena, jejich index se nachází v červené zóně. Doporučuje se tedy 

zvolit optimalizaci pracovních úkonů pro zjednodušení montáže, konkrétně pro 

zmenšení síly potřebné k vykonání úkonů, protože jak je vidět v tabulce č. 24, 

násobitel síly je v obou případech příliš vysoké pro tuto situaci. Dále také 

násobitelé polohy jsou pro obě ruce nepříznivé. 

 

 

 

levá pravá
480 480
30 30
0 0
30 30

420 420
869 869
4 4

0,6 0,6
30 30

0,65 0,65
0,7 0,7
1 1
1 1

5733 5733
3439 3439
29 29

14700 16380
35 39
17 19
1 1

4,3 4,8

Četnost (počet pracovních úkonů/min)
Počet pracovních úkonů v cyklu

Násobitel doby trvání (Dum)
Index OCRA

Násobitel přídavných faktorů (AdM)
Násobitel opakovanosti (ReM)

Referenční počet pracovních úkonů bez RcM

Celkový počet pozorovaných skutečných pú (ATA)

Násobitel zotavení (RcM)
Konstantní četnost (CF)

Násobitel síly (FoM)
Násobitel polohy (PoM)

Referenční počet pracovních úkonů (RTA)

Čistá doba opakované práce
Počet cyklů za směnu

Počet hodin bez odpovídající doby zotavení (h)

Doba cyklu

020
Trvání směny

Přestávky (min)
Doba bez opakované práce (min)

Doba práce uvažovaná jako zotavení (min)
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Montážní místo 030 
Byly podrobně analyzovány všechny pracovní úkony provedené levou a pravou 

rukou. Analýza je vyhodnocena také samostatně pro obě ruce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Tabulka č. 25 

 

Montážní místo 030 je na tom omnoho lépe než dva předchozí. Index obou 

končetin se nachází v zelené zóně, dalo by se tedy říct, že není co zlepšovat. 

Avšak i tady poměr vytížení levé a pravé ruky je zbytečně vysoký. Doporučením 

by byla optimalizace zatížení a vyrovnání nároku na levou a pravou horní 

končetinu. Zvláště co se týče síly a opakovanosti pohybů, kde je levá ruka  

o značnou část méně zatěžována. 

 

 

 
 

levá pravá
480 480
30 30
0 0
30 30

420 420
787 787

4 4
0,6 0,6
30 30

0,85 0,65
1 0,7
1 1
1 1

10700 5733
6426 3439

32 32
5040 7140

12 17
6 9
1 1

0,8 2,1

Násobitel síly (FoM)

Násobitel zotavení (RcM)
Konstantní četnost (CF)

Počet cyklů za směnu
Počet hodin bez odpovídající doby zotavení (h)

Čistá doba opakované práce
Doba práce uvažovaná jako zotavení (min)

030
Trvání směny

Přestávky (min)
Doba bez opakované práce (min)

Násobitel polohy (PoM)
Násobitel přídavných faktorů (AdM)

Násobitel opakovanosti (ReM)
Referenční počet pracovních úkonů bez RcM

Referenční počet pracovních úkonů (RTA)
Doba cyklu

Násobitel doby trvání (Dum)
Index OCRA

Celkový počet pozorovaných skutečných pú (ATA)
Četnost (počet pracovních úkonů/min)

Počet pracovních úkonů v cyklu
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Montážní místo 050 
Byly podrobně analyzovány všechny pracovní úkony provedené levou a pravou 

rukou. Analýza je vyhodnocena také samostatně pro obě ruce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Tabulka č. 26 

 

Zde vidíme správnou kombinaci poměru pracovních úkonů pro obě končetiny 

spolu s optimálním zatížením, index OCRA se nachází v obou případech v zelené 

zóně. Je však patrné, že obsluha vykonává znatelně menší počet úkonů oproti 

ostatním pracovištím. I přes krátkou dobu cyklu se podařilo zachovat celkový 

pozorovaný počet úkonů na přijatelné hodnotě.  

 

 

 

 

 

levá pravá
480 480
30 30
0 0
30 30

420 420
969 969
4 4

0,6 0,6
30 30

0,85 0,85
0,7 1
1 1
1 1

7497 10700
4450 6426
15 15

6720 11760
16 28
4 7
1 1

1,5 1,8

Počet pracovních úkonů v cyklu

Doba cyklu

Násobitel doby trvání (Dum)
Index OCRA

Celkový počet pozorovaných skutečných pú (ATA)
Četnost (počet pracovních úkonů/min)

Násobitel opakovanosti (ReM)
Referenční počet pracovních úkonů bez RcM

Referenční počet pracovních úkonů (RTA)

Násobitel polohy (PoM)
Násobitel přídavných faktorů (AdM)

Doba bez opakované práce (min)
Doba práce uvažovaná jako zotavení (min)

Čistá doba opakované práce

050

Počet cyklů za směnu
Počet hodin bez odpovídající doby zotavení (h)

Trvání směny
Přestávky (min)

Násobitel zotavení (RcM)
Konstantní četnost (CF)

Násobitel síly (FoM)
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8  Závěr 
Cílem diplomové práce byla analýza rizik na jednotlivých pracovních místech. 

Následné vyhodnocení a návrh preventivních či nápravných opatření. 

První kapitola obsahuje základní cíle a směr této diplomové práce. Je zde 

poukázáno na důležitost lidského činitele a jeho zabezpečení vůči rizikům,  

která jsou spojena s každým výrobním systémem. Je také zmíněn negativní dopad  

na společnost, který s sebou nezvládnutí bezpečnostních rizik ve výrobním 

systému nese. 

Druhá kapitola popisuje základní principy fungování společnosti Hella 

Autotechnik, s.r.o. Mohelnice, jejich zaměření a vývoj v posledních letech.  

Dále je nastíněn průběh výroby na montážní lince pro Ford B299 Fiesta spolu 

s obrázkem výrobní linky. 

Třetí kapitola krátce pojednává o zavedeném systému bezpečnosti pro nové 

a stávající zaměstnance. Je zde zaměřena pozornost na několik oblastí, na které 

je během školení zaměstnancům poukázáno. 

Čtvrtá kapitola se zabývá otázkou zvládnutí bezpečnosti ve firmě pomocí 

OSHA indexu. Výsledek byl spíše znepokojivý, proto také v další kapitole je blíže 

zkoumán kořen této problematiky. Hodnota OSHA indexu oproti očekávání 

v jednotkách vyšla v desítkách, jedná se tedy o velmi nepříznivý stav. 

Pátá kapitola, jak již bylo zmíněno, se právě zabývá zdroji a příčinami 

úrazovosti za poslední čtyři roky fungování společnosti. Z firemních dat byly 

vytvořeny podklady určující pomocí Paretova diagramu významné zdroje  

a příčiny. Ty pak dále byly podrobněji analyzovány a byla navržena praktická 

opatření ke snížení výskytu těchto zdrojů a příčin úrazů. Nedostatky zmíněné 

v podkapitole opatření byly shledány během konzultací v této společnosti. Zvláště 

nedodržování průjezdných a průchodných cest uvnitř hal bylo problémem, který 

byl okamžitě zaregistrován. Při každé návštěvě bylo v jednotlivých halách několik 

palet zasahujících do dopravní zóny. Tento problém je zapotřebí  

v co nejrychlejším termínu řešit. 
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V šesté kapitole již bylo přistoupeno ke konkrétní montážní lince pro Ford 

B299 Fiesta a pomocí analýzy rizik byly zkoumány nejnebezpečnější místa  

ve výrobě. Po vyhodnocení bylo shledáno, že rizika na této výrobní lince jsou 

zvládnutá. Byly tedy navrženy pouze věcné připomínky z pozorování během sběru 

dat v průběhu roku. Nutno ještě dodat poznámku o zavedení sklápěcích bočnic 

pro paletové bedny, které slouží k ukládání světlometů vycházejících z výroby.  

Byl pozorován problém ať už u vkládání nebo výběru světlometů. Později však 

bylo vysvětleno vedením společnosti, že šlo pouze o nouzové bedny.  

Za normálních podmínek jsou používány bedny se sklápěcí boční částí, nedochází 

tedy k nadměrnému  namáhání páteře při výběru světlometu z dna. Další 

možností, která by zmírnila fyzickou námahu, je naklopení palet směrem k místu 

odběru a také výškově nastavitelná pozice palety s ohledem na množství obsahu. 

V sedmé kapitole byl nastíněn odlišný způsob, avšak v této situaci velice 

účinný oproti klasické analýze rizik, která se zaměřuje na nebezpečí z jiného úhlu 

pohledu. Norma, která je uvedena v této kapitole poskytuje hodnocení opakované 

ruční manipulace z hlediska vlivu pracovních úkonů, prostředí, vynaložené síly  

a jiných aspektů, na horní končetiny. Jsou zde uvedena čtyři montážní místa, kde 

každé přináší jinou informaci o zvládnutí či nezvládnutí nastavení procesu 

vzhledem k ochraně zaměstnance vůči nemoci z povolání. Je nutné doplnit, že pro 

optimalizaci výrobního procesu bylo již dříve zavedeno střídání zaměstnanců  

na jednotlivých montážních místech. Došlo tedy k určitému zamezení 

monotónnosti a výskytu problému zatížení pouze jedné strany těla. 

Diplomová práce měla za cíl analyzovat rizika na konkrétní montážní lince  

a to z hlediska bezpečnosti a zdraví obsluhy. Pro splnění cílů byly provedeny 

analýzy a výstupy podle možností vyhodnoceny spolu s návrhy na opatření.  

Jak se ukázalo, proces není vždy zvládnutý. Pro další zpracování se tedy 

doporučuje provést analýzu pomocí OCRA indexu na více místech výroby  

a následně srovnat výsledky s hodnotami firmy Hella Autotechnik, s.r.o. 

Mohelnice, které budou v nebližší době získány pomocí softwarových simulací. 

Je mnoho okolních vlivů, které mají dopad na bezpečnost ve výrobním 

systému, je však povinnosti zaměstnavatele aby si stále zachovával aktuální 

pohled na dění ve firmě a spolu s novými technologiemi a výrobními procesy také 

analyzoval nová rizika, která tyto změny přinášejí. 
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