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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

Konkretizace doporučení vyplývající z analýzy 
statistik, viz Příloha č. 1, a směřující ke snížení 
počtu pracovních úrazů v oblasti odpadového 
hospodářství byla pojata koncepčně a měla by se 
týkat využívání OOPP (osobních ochranných 
pracovních prostředků), vzdělávání, osvěty 
a nalezení praktického a bezpečného řešení zadní 
stupačky sběrného vozu (kukavozu) - místa 
způsobujícího nejzávažnější dokonce smrtelné úrazy.  

Všechny uvedené oblasti opatření by měly být zaměřené na nejrizikovější skupinu 
zaměstnanců sekce E, tzn. zaměstnance odpadového průmyslu, především 
zaměstnance obsluhující sběrné vozy (kukavozy) - řidiče, spolujezdce a popeláře, 
a zaměstnance působící v oblasti ručního třídění odpadu.  

Analýza pracovních úrazů ukázala nejen nebezpečnost práce v odpadovém 
hospodářství, ale i časté porušování předpisů. Proto je cílem doporučení apelovat na 
vědomý přístup zaměstnanců k pracovním rizikům a přimět je k aplikaci opatření 
v praxi. V oblasti vzdělávání a osvěty jsou další cílovou skupinou OZO BOZP 
(odborně způsobilé osoby), které jsou zároveň nepostradatelnou součástí celého 
koncepčního řešení, viz níže. 

 

DOPORUČENÍ V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Doporučení k využívání OOPP bylo cílem jednání pracovní skupiny, viz tabulka 
č. 1. Detailně byly rozpracovány pracovní úrazy vyplývající z analýzy a přihlédnuto 
k dosavadním zkušenostem. Navrhovaná opatření je však nutné aplikovat v praxi 
v takové míře a rozsahu, aby odpovídala aktuálním požadavkům a potřebám. 
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Tabulka 1: Odpadové hospodářství (sekce E) – navrhovaná opatření OOPP 

 
Zdroj: VÚBP 

 

V oblasti vzdělávání popelářů, řidičů a spolujezdců podílejících se na svozu odpadu 
a pracovníků třídění odpadu (i dalších pracovníků ručně třídících odpad) hrají 
významnou roli OZO BOZP, které by měly důsledně na pravidelných školeních, ale 
i mimo ně, vzdělávat a připomínat hrozící rizika i ochranu před nimi. To vyžaduje 
zajištění kvalitního vzdělávání samotným pracovníkům OZO BOZP, pokytování 
aktuálních dat a informací o vývoji v oblasti rizik v odpadovém hospodářství, včetně 
statistických dat. Samozřejmostí by mělo být pořádání tzv. kulatých stolů 
a navazujících workshopů a seminářů. K tématu existujících rizik a jejich prevence by 
se měly vyjádřit zainteresované osoby z odpadového průmyslu, výzkumných 
pracovišť, oblasti BOZP apod. Výsledky by pak měly být aplikovány do seminářů 
a školení OZO BOZP v odpadovém hospodářství. Dalším možným zdrojem validních 
informací mohou být také webové stránky „Ergonomické stresory“ 
(http://ergonomie.vubp.cz/), kde byla v rámci projektu vytvořena karta „popelář“ 
upozorňující na ergonomická rizika této profese. Velkou výhodou uvedených 
webových stránek je jejich snadná dostupnost. Údaje v nich mohou využívat 
odborníci (např. OZO BOZP) i běžní pracovníci.  

Nedílnou součástí koncepčního řešení snížení pracovních úrazů v oblasti 
odpadového hospodářtví je osvěta v podobě celorepublikových, regionálních nebo 
místních (firemních) kampaní, viz níže „Návrh kampaně v odpadovém hospodářství“, 



VUS4_01_VÚBP Příloha č. 5 

5 
 

která bude všemi dostupnými formami zaměstnancům riziko připomínat a především 
poukazovat na jeho řešení.  

Praktickou součástí navrhovaných řešení bude výsledek výzkumu studentů ČVUT, 
kteří se budou zabývat ergonomií zadní stupačky svozového vozidla, tzv. kukavozu 
určeného pro obsluhu, které je místem nejzávažnějších zranění, včetně smrtelných. 
Součástí návrhů opatření (spolupráce VÚBP s ČVUT) byly zpracovány podklady pro 
zadání seminárních, bakalářských prací zaměřených na navržení jedné nebo více 
variant ergonomického řešení stupačky svozového vozidla (kukavozu), potažmo 
ergonomického řešení celého místa určeného pro transport pracovníka obsluhy, 
reflektující bezpečnostní rizika a preventivní opatření. Zadání vychází z podrobné 
analýzy pracovní úrazovosti v odvětví odpadového hospodářství se zaměřením na 
sběr odpadu a ochranu pracovníků. 

 

Znění zadání seminární/bakalářské práce ČVUT: 

TÉMA SEMINÁRNÍ/BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

BOZP Operátora zdvižného zařízení vozidla pro svoz odpadu 

Konkrétní řešení problému z praxe 

Cíl: Zajištění komplexní bezpečnosti a ochrany zdraví, technického a ergonomického 
řešení při stání (na stupačce) a obsluze operátorů svozu odpadů pojíždějícího 
vozidla. 

Záměrem je navržení jedné nebo více variant ergonomického řešení stupačky 
(případně dodatečného ochranného zábradlí apod.) svozového vozidla („kukavozu“), 
potažmo ergonomické řešení celého místa určeného pro transport pracovníka 
obsluhy, reflektující bezpečnostní rizika. 

Zmapovat rizika, možnosti eliminace či zajištění snížení jejich působení (vhodné 
OOPP - osobní ochranné pracovní prostředky). 

 

INFORMAČNÍ PODKLAD 

 

SVOZ ODPADU, POPELÁŘSKÝ VŮZ 

Hromadící odpad je třeba pravidelně odvážet. K tomu dnes samozřejmě slouží 
moderní technika, která umožňuje tuto proceduru vykonávat rychle a velmi efektivně. 
Pro svoz komunálního odpadu se používají popelářské automobily.  

Běžné popelářské vozy, s nimiž se v našich ulicích můžeme nejčastěji setkat, 
disponují zvedacím mechanizmem na zadní straně. Osádka tak popelnici pouze 
přistaví k zadní části vozu, odpadová nádoba je následně tímto mechanizmem 
zvednuta do výšky a její obsah automaticky vysypán do útrob úložného prostoru. 
Naprostá většina popelářských vozů je rovněž vybavena výkonným hydraulickým 
lisem, který komunální odpad stlačí a sníží tak jeho objem čímž dojde k ušetření 
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cenné kapacity a vůz tak může na svém okruhu vyprázdnit větší množství sběrných 
nádob. 

Existují také malé popelářské vozy, do kterých je směsný odpad sypán ze strany. 
Takové jsou nasazovány zejména v hůře přístupných lokacích ve městech (jako 
např. pěší zóny) pro vývoz sběrných nádob menší velikosti. Obsah popelnic je 
většinou ručně sypán do nástavby vozu, jen zřídka je pro usnadnění práce obsluhy 
osazen hydraulický zvedač. 

Rovněž lze se setkat s popelářským vozem, u nějž je komunální odpad nakládán 
zepředu. K tomuto účelu je vybaven hydraulickou vidlicí, v pohotovostním stavu 
zasahující před kabinu řidiče. Řidič tak na aktuálně obsluhovanou popelnici přímo 
vidí a může jednotlivá ramena vidlice jemně korigovat pomocí elektroniky. Vidlice 
popelnici obejme a vyzvedne obloukem nad výšku vozu. Tím dojde k vysypání 
obsahu sběrné nádoby. Hydraulikou poháněná stěna korby pak komunální odpad 
stlačí a posune směrem vzad do volných prostor korby. Tento typ popelářského 
automobilu se vyskytuje především ve státech západní Evropy, u nás je spíše 
raritním úkazem. 

Samostatnou kategorií jsou objemné odpady, pro jejichž převoz slouží vozy 
s nosičem kontejneru nebo kontejnerovou nástavbou. V takovém případě je 
kontejner na odpad jednoduše naložen a odvezen přímo z místa sběru odpadu na 
skládku nebo spalovnu odpadu případně recyklačního centra. Kontejnery na odpad 
jsou běžně od velikosti 5 m3 do 40 m3. 

Přeprava a svoz odpadů je věda sama o sobě. Vždy je třeba splnit všechny 
požadavky norem a zákonů, zejména jde-li o přepravu nebezpečných odpadů 
a zároveň poskytnout servis v podobě rychlého odvozu. 

Popelářský vůz (též autokoš) je speciálně upravený nákladní automobil, určený 
k nakládání maloobjemového sběrného odpadu z vyklápěcích popelnic a kontejnerů 
a jeho odvozu. Používá se nejen pro svoz běžného směsného domácího 
a komunálního odpadu, ale vyhrazená vozidla zajišťují i svoz různých typů tříděného 
odpadu: například skla, plastů, papíru, kompozitních obalů, bioodpadu a jiných. Pro 
některé druhy odpadu se používají podobné typy kontejnerů a svozových vozidel 
jako pro směsný odpad. 

Operátor zdvižného zařízení vozidla, lidově nazývaný „popelář“, mimo jiné přikuluje 
či přiváží popelnice ke stroji a nasazuje je na toto zařízení, které vyklápí jejich obsah 
do útrob korby. Popelářský vůz mívá vnější stupačky, které popeláři mohou využít 
při přesunu na kratší vzdálenosti, aby zefektivnili svoji práci. Vnitřek vozidla obsahuje 
ústrojí pro posun, případně i lisování sváženého materiálu. 
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Popel%C3%A1%C5%99sk%C3%BD_v%C5%AFz 

PRACOVNÍ ÚRAZOVOST 

Statistiky pracovní úrazovosti Statistického úřadu ČR vykazují kontinuálně několik let 
vysokou míru pracovní úrazovosti v oblasti odpadového hospodářství (označená 
CZ-NACE sekce E především oddíly E37 a E38), která přesahuje 
celorepublikový průměr. Číselně vyjádřeno – celorepubliková pracovní úrazovost 
se v letech 2014 až 2018 pohybovala od 0,98 do 1,04 případů pracovních úrazů 
na 100 pojištěnců, pracovní úrazovost za stejné období v oddíle E37 se pohybovala 
v hodnotách od 1,63 do 1,87 případů pracovních úrazů na 100 pojištěnců. Evidovány 
jsou rovněž smrtelné úrazy, jejichž počet se za shodné období v sekci E pohybuje od 
1 do 4 ročně (včetně E37 a E38).  

Pracovní úrazy evidované IS Státního úřadu inspekce práce za roky 2014 až 2018 
jsou v celkovém počtu 5 019. V oblastech E37 je evidováno 128 pracovních úrazů 
a v oblasti E38 4 088 pracovních úrazů. Převážně posledně jmenovaný oddíl 
zahrnuje pracovní úrazy, které se stávají obsluze svozových vozidel (kukavozů) 
při svozu komunálního odpadu. U této činnosti jsou evidovány také tři smrtelné 
pracovní úrazy.  
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Oddíl E38 zahrnuje kromě shromažďování, sběru, úpravy, likvidace odpadů (včetně 
nebezpečného), svozu komunálního odpadu a provozu zařízení na recyklaci odpadů 
také následující činnosti, např.: sanaci a čištění kontaminovaných budov, těžebních 
lokalit, půdy a podzemních vod; ekologicky šetrnou likvidaci starých výrobků 
(demontáž automobilů, lodí, počítačů, televizorů a jiných přístrojů a zařízení); úpravu 
různých odpadů k jejich odstranění, např. organických odpadů nebo slabě 
radioaktivních odpadů z nemocnic; recyklaci jaderných paliv, uložení odpadů do 
hloubky pod zemí; získávání energie spalováním odpadů nebo jinými procesy, 
které mohou být spojené i s výrobou různých druhů energií; zpracování plastových 
nebo pryžových odpadů na granuláty, výrobu nových konečných produktů nebo 
vedení velkoobchodu s využitelnými odpadními materiály. 

Práce obsluhy svozového vozidla zahrnuje přepravu obsluhy/zaměstnance na zadní 
stupačce svozového vozidla. Nejčastějšími příčinami pracovních úrazů je pád 
z této stupačky – uklouznutí/smeknutí při sestupování/nastupování z/na stupačku 
kabiny vozu, samovolné uzavření stupačky při jízdě přes terénní nerovnosti, kdy 
dochází ke skřípnutí nohy zaměstnance (např. došlo k zachycení stupačky o retardér 
a tím k přimáčknutí paty zaměstnance), při prudších nepředvídatelných pohybech 
svozového vozu dochází k potlučení osádky (včetně obličejové části) nebo pádu 
na zem/silnici.  

 

Příklad 

Smrtelný pracovní úraz 

12. ledna 2017 - Popelářský vůz přimáčkl cizince ke kontejneru, muž na místě zemřel 

Sedmatřicetiletý cizinec zemřel ve čtvrtek v areálu firmy v Úněšově na Plzeňsku. 
Pravděpodobně ho přimáčkl popelářský vůz a způsobil mu smrtelná zranění. 

Tragická nehoda se stala asi dvacet minut po poledni. „Na místo jela sanitka a byl 
tam vyslán také vrtulník letecké záchranné služby. Bohužel resuscitace vážně 
zraněného muže nebyla úspěšná. Lékař mohl pouze konstatovat smrt,“ uvedl mluvčí 
krajské záchranné služby Martin Brejcha. Na místo neštěstí byl vyslán také intervent, 
aby případně poskytl posttraumatickou pomoc. Případ vyšetřuje policie. „Podle 
prvotních informací muže přimáčkl popelářský vůz ke kontejneru. Policisté jsou 
na místě a zjišťují veškeré okolnosti, podle kterých se pak bude řešit, jak se bude 
dále postupovat,“ informovala policejní mluvčí Martina Korandová. „Podle našich 
prvních informací řidič dostal na zledovatělém povrchu smyk, v jehož důsledku 
vozidlo přimáčklo ke kontejneru jednoho ze závozníků. Ten bohužel utrpěl smrtelné 
zranění,“ uvedla pro ČTK Pavla Ivácková, mluvčí společnosti AVE CZ, které svozový 
vůz patří. Firma poskytuje veškerou možnou součinnost při policejním šetření, dodala 
Ivácková. 

Zdroj: https://www.idnes.cz/plzen/zpravy/smrt-zemrel-muz-popelar-popelarske-
auto.A170112_141151_plzen-zpravy_pp 
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Jednou z variant řešení může být návrh dodatečné montáže ochranného 
koše/zábradlí na popelářské vozy. K tomu je třeba zvážit celou problematiku, 
například množství druhů vozů různých výrobců; vhodný druh konstrukce apod. 

 

 

Všechna navrhovaná doporučení nevyřeší vysokou 
pracovní úrazovost v oblasti odpadového 
hospodářství jednorázovým uplatněním v praxi. 
Účinným a efektivním přístupem bude trvalé 
opakování doporučení ve všech navrhovaných 
oblastech (ochranné pracovní pomůcky, vzdělávání, 
osvěta) vždy v aktuální úpravě. To vyžaduje trvalé 
sledování problematiky, soustavně a systematicky, 
s propojením na praxi. 

 

NÁVRH KAMPANĚ V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ 

Záměr zapůsobit alespoň částečně na vědomý přístup zaměstnanců 
k pracovním rizikům a přimět je k aplikaci opatření v praxi není jednoduchým úkolem. 
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Především je třeba trvalého působení, využití pozitivních i negativních příkladů 
a argumentů. 

Proto je namístě realizování dlouhodobé kampaně v délce několika měsíců až roku, 
která by se následně opakovala nebo by mělo být v následujících letech na ni 
navazováno sérií akcí nebo jednotlivými aktivitami. 

Kampaň by měla upozornit na pracovní rizika spojená s obsluhou svozového vozidla, 
tzv. kukavozu (včetně řidičů), s manipulací s odpadovými nádobami, se sběrem 
odpadu a jeho tříděním v místě sběru, ve sběrných dvorech nebo na ručních třídicích 
linkách. 

Cílovou skupinou jsou pracovníci v odpadovém hospodářství vykonávající uvedené 
práce, ale také, alespoň částečně, veřejnost. Zaměstnanci by měli být kampaní 
varováni i motivováni k respektování rizik jejich práce a snaze předcházet pracovním 
úrazům, a veřejnost by měla být motivována k vědomému nakládání s odpady, 
kterým zjednoduší manipulaci s nimi a může předejít potencionálnímu riziku, kterému 
jsou vystaveni pracovníci, kteří s ním nakládají. 

Zveřejnění kauz (s ohledem na GDPR) pracovních úrazů dokreslí představu o riziku 
a ukáže možné následky, které nemusejí být pro další život pracovníka 
zanedbatelné. Nicméně i pozitivní příběhy mohou působit motivačně. 

Kampaň by měla mít jednoho nebo více ambasadorů – osob propojených 
s problematikou, které budou nejen tváří kampaně, ale budou radit, doporučovat, 
varovat apod. Bylo by efektivní, pokud by šlo o osobu/osoby známé pracovníkům 
v oblasti odpadového hospodářství (např. ředitel známého podniku). 

Účinná kampaň by měla být ucelená a provázaná ve všech jednotlivostech, grafikou 
počínaje a realizací opatření konče. 

Název kampaně by měl vystihnout motivaci pracovníka/pracovnice udělat něco pro 
eliminování rizik. Zároveň by měl být srozumitelný i veřejnosti. Je možné využít 
následující návrhy: Tvoje zdraví je přednější; Zůstaň zdravý; Moje zdraví mě živí; 
Moje práce není hračka, i zítra chci být zdravý. 

Použitá grafika by měla použít kreslených prvků. Výzkumy a praxe rakouské úrazové 
pojišťovny AUVA ukazují, že kresba je daleko účinnější než reálné fotografie. 
Všechny grafické výstupy by měly mít jednotné provedení a měly by být snadno 
identifikovatelné. Neměly by být zaměnitelné s jinými kampaněmi nebo produkty. 
Kampaň by měla obsahovat logo nebo sérii znaků stejného provedení, plakát, leták 
a další tištěné materiály. Nedílnou součástí každé kampaně jsou propagační 
materiály, které pracovníky na kampaň, především její základní myšlenku, upomínají.  

Součástí by mělo být PR např. v podobě videospotů, které budou k dispozici na 
webových stránkách VÚBP a spřízněných organizací, sociálních sítích, youtube, 
případně v televizi; rozhovorů a reportáží o kampani nebo o souvisejících tématech. 

Komunikačními kanály kampaně by kromě zmíněných veřejnoprávních 
a regionálních médií, sociálních sítí a webových portálů organizátorů akce mohly být 
také webové portály spřízněných organizací například Komora BOZP a PO ČR, 
https://www.komora-bozp-po.cz/, Asociace techniků bezpečnosti práce a požární 
ochrany České republiky, z.s., http://www.asociacebozp-po.cz/portal/, veřejné správy, 
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jejichž činnosti souvisí s tématem, např. portál Ministerstva životního prostředí, 
https://www.mzp.cz/, Ministerstva zdravotnictví, https://www.mzcr.cz/, nebo 
Ministerstva průmyslu a obchodu, https://www.mpo.cz/, a asociací jakými jsou Česká 
asociace odpadového hospodářství, http://www.caoh.cz/, Česká asociace 
oběhového hospodářství, http://www.caobh.cz/. Je možné využít tištěných médií, 
běžně známé deníky a časopisy a odborné časopisy. 

Zdrojem nových informací, názorů a dobré praxe by měla být setkání (nejlépe 
opakovaná) u „kulatého stolu“, na která naváže vzdělávání - workshopy, semináře, 
školení, kurzy apod. 

Úspěšnost kampaně se projeví ve statistických datech, která by měla být v průběhu 
kampaně, ale i dlouho po jejím ukončení, detailně analyzována. Jde o dlouhodobý 
proces, jehož podoba není cílem tohoto projektu. 

 

 

 
Obrázek 1: Grafické znázornění kampaně 

Zdroj: VÚBP 
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Doporučení pro zaměstnavatele – Pracovníci na třídících linkách 
odpadu 

Osobní ochranné prostředky 

Každý zaměstnanec, který vykonává jakoukoli činnost s odpadním materiálem, má 
mít k dispozici a používat osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP). Především 
sem patří prostředky na ochranu dýchacích orgánů, očí, sluchu a horních končetin. 
Jejich používání je třeba jasně vymezit v příslušných vnitřních předpisech 
a kontrolovat jejich dodržování. 

Na ochranu dýchacích orgánů je třeba používat respirátory nebo obličejové masky 
s dostatečně účinnými filtry. Podle typu odpadu mohou být nutné také ochranné 
obličejové štíty a přilby. 

Dále je třeba používat ochranné oděvy určené k ochraně těla před účinky 
mechanických, chemických nebo biologických látek. Rukavice musí být odolné proti 
mechanickému poškození (proříznutí, probodnutí) a zároveň proti působení 
chemických a biologických činitelů. 

Pracovníci dále mají být vybaveni vhodnou pracovní obuví, podle druhu vykonávané 
práce a podmínek prostředí, v němž se pohybují. Všechna tato obuv má mít 
protiskluzovou podrážku. V případě, že hrozí nebezpečí poranění v oblasti dolních 
končetin, musí být vybaveni obuví bezpečnostní. V zimním období, zejména pak při 
dlouhodobém stání na studené podlaze je nutná obuv s izolací proti chladu. 

V provozovnách zpracování odpadu je třeba zajistit dostatečně účinnou výměnu 
vzduchu, zamezit šíření nepříjemného zápachu a stabilní teplotu. Pokud dochází 
k sezónnímu kolísání teplot, musí být pracovníci vybaveni pro práci v chladném nebo 
naopak silně vyhřátém prostoru k tomu určenými prostředky (oblečení, zimní obuv, 
rukavice, iontové nápoje). 

Pro ochranu sluchu je podle stupně hlučnosti nutno používat zátky či špunty do uší 
nebo robustnější chrániče sluchu. 

Všechny OOPP musí mít potřebnou certifikaci pro daný konkrétní účel a podmínky 
použití. 

V provozu zpracování odpadů je důležité dodržování hygienických opatření, časté 
mytí rukou, používání dezinfekčních přípravků, zabránění kontaktu kontaminovaných 
částí těla nebo předmětů s ústy, očima. Pro informování zaměstnanců je vhodné 
použití informativních a výstražných značek upozorňujících na zásady bezpečného 
chování. 

Příkladem může být kapesní karta navržená britskou orgainzací HSE pro pracovníky 
odpadového hospodářství s názvem Zůstaň čistý – zůstaň zdravý: 
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Obrázek 2: HSE - kapesní karta 

Zdroj: http://www.hse.gov.uk/pubns/indg415.pdf 

 

Zařízení a vybavení pracoviště 

Provozovny pro zpracování odpadu musí být vybaveny vhodným a dostatečným 
zázemím pro pracovníky, aby mohli dodržovat potřebnou hygienu a chránit své 
zdraví.  

Je nutno zajistit sociální a sanitání zařízení ve formě toalet a umýváren, včetně sprch 
pro muže i ženy s dostatečnou kapacitou, kde se mohou pracovníci umýt kdykoli 
v případě potřeby. Vybavení má mít dostatečně kvalitní standard vzhledem ke 
zvýšeným požadavkům na dodržování hygieny. Zařízení musí být umístěna 
v dostatečné blízkosti pracoviště tak, aby mohla být použita před tím, než jdou 
zaměstnanci jíst a pít, nebo před odchodem ze zaměstnání. Prostor a zařízení by 
měly být navrženy tak, aby se daly snadno udržovat a čistit vzhledem k prostředí, kde 
dochází ke zvýšenému usazování prachu a nečistot. 

Na pracovišti mají být k dispozici 
dezinfekční přípravky k okamžitému použití 
– dezinfekční gely na ruce, antiseptické 
ubrousky a podobně. Vhodné je také 
rozmístění plakátů s výstižnými grafickými 
symboly o dodržování hygieny a čistoty.  

Je třeba informovat pracovníky 
o pravidlech dodržování hygieny a vysvětlit 
jim rizika kontaminace a infekce, která při 
výkonu jejich práce hrozí. V rámci prevence pracovníci mají být seznámeni s pravidly 
nakládání s nebezpečnými odpady, jako jsou jedovaté látky, kyseliny a zásadotvorné 
látky a jak mají jednat v případě zasažení některou z těchto látek. Na pracovišti by 
měly být viditelně umístěny bezpečnostní instrukce pro případ těchto krizových 
situací. 
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Prostory je třeba vybavit šatnami s možností odděleného uložení kontaminovaného 
pracovního oblečení a čistého osobního oblečení. Je třeba určit frekvenci výměny 
pracovního oděvu a způsob jeho čistění a dekontaminace. 

Ergonomie práce 

Pracovníci u třídících pásů pracují opakovaně v namáhavých nebo nepřirozených 
pozicích, kde hrozí rozvoj problémů s pohybovým aparátem a muskuloskeletálních 
potíží (dále MS potíží). Je dostatečně známo, že ergonomické uspořádání a návrh 
pracoviště pomáhá předcházet těmto problémům. Britská HSE se zabývala 
možnostmi ergonomického návrhu třídících pásů, které by zaměstnavatelé měli při 
návrhu pracoviště zvážit. 

Systémy s pásovým dopravníkem zlepšují efektivitu a pomáhají snížit opakované 
zdvihání a manipulaci s břemeny, které způsobují muskuloskeletální potíže. Aby byly 
efektivní, musí však být navrženy podle toho, jak budou na pracovišti skutečně 
používány. 

Práce u dopravníku s sebou přináší tato rizika MS potíží: 

 Nepřirozené a nepohodlné pozice včetně natahování, naklánění, 
přetáčení, ohýbání se. 

 Nutnost vyvíjet velkou sílu. 
 Opakované zdvihání a přenášení. 

Rizika se zhoršují, čím delší je čas jejich působení. Pokud je místo pracoviště 
u dopravníku navrženo špatně je možné tyto rizikové faktory pozorovat, zejména pak 
to, že lidé musí zaujímat při práci podivné a nepřirozené pozice. 

Aby návrh místa u dopravníku měl potřebné parametry, má být vyhodnocen, navržen, 
instalován a udržován tak, aby odpovídal potřebám pracovníků a minimalizoval rizika. 

Hlavními faktory návrhu jsou: 

 Výška a konstituce lidí, kteří vykonávají činnost. 
 Druh vykonávané práce na daném místě. 
 Jaké další předměty jsou součástí pracovního procesu (jejich velikost, 

tvar, váha, množství). 
 Zda mohou činnosti být vykonávány v sedě. 

 
Tabulka 2: Důležité aspekty pro hodnocení a návrh pracovního prostoru 

Aspekt návrhu Potenciální problémy 
Rozměry 
pracovního 
prostoru 

Příliš široký dopravní pás (je nutné se příliš natahovat) 

Nedostatečný prostor pro chodidla nohou (je nutné 
se ohýbat) 
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Překážky v přístupu k povrchu pásu (např. různé prahy nebo 
obruby na dopravníku) 
Pracovní prostor není jasně viditelný (překážky ve výhledu, 
slabé osvětlení, které nutí pracovníky naklánět se, aby lépe 
viděli) 

Organizace práce Pás se pohybuje příliš rychle (nebo pomalu) pro danou 
činnost (pracovník je v nepohodě) 

Operátor nemůže zastavit pás v případě potřeby (potřeba 
přestávky) 

Proces práce je narušován v jiném místě dopravníku, 
nečekané změny v procesu (změna tempa, přerušování) 

Operátoři se pletou jeden druhému do jeho prostoru při práci 
u společného pásu 

V případě chyby se operátor snaží věc zachytit a může 
se zranit 

Nedostatečná možnost obměny prac. místa - jednostranné 
zatížení pohybového aparátu (pracovníci by mohli 
např. rotovat na různé pozice) 

Psychosociální 
faktory 

Operátoři neví, jak upravit polohu sedátek a podložek 
pod nohy 

Nedostatečný čas na odpočinek, únava 

Příliš rychlé pracovní tempo pro pracovníka, který má 
pak problémy 

Operátoři, kteří pracují kolmo k dopravníku, mohou cítit 
nevolnost (jako v autě) při rychlosti dopravníku větší než 
10 m za minutu. 

Zdroj: http://www.hse.gov.uk/ 
 
Stání nebo sezení? 

Sezení při práci je vhodnější vždy, když daná činnost sezení dovoluje. Sezení 
pomáhá předcházet únavě, která pak následně může vést k MS potížím. Nicméně 
sedící člověk je schopen vyvíjet mnohem menší sílu a také pracovat s břemeny 
menší velikosti, což je třeba při návrhu zvážit. 

Rozměry a poloha pracovního místa 

Rozměry jsou zřejmě nejsnazším aspektem návrhu místa u pásu a zároveň mají 
největší vliv na rozvoj MS potíží, pokud se navrhnou špatně. 

Tři nejdůležitější rozměry, které mají vliv na pohodu, efektivitu a riziko jsou: 

 Výška pracovního povrchu – výška povrchu pásu, u kterého pracovník 
stojí nebo sedí. 

 Pracovní výška – výška rukou když pracovník pracuje (upravuje 
předmět apod.). 
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 Dosahová vzdálenost – jak daleko pracovník musí dosáhnout 
(dopředu a do stran) ze svého místa (ve stoje či v sedě) k předmětu 
činnosti. 

 

Výška pracovního provrchu  Pracovní výška 

 

Obrázek 3: Výška pracovního povrchu, pracovní výška 

Zdroj: http://www.hse.gov.uk/ 

 

Dosahová vzdálenost  

 

Obrázek 4: Dosahová vzdálenost pracovního povrchu 

Zdroj: http://www.hse.gov.uk/ 
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Pracovní výška 

Správná pracovní výška pro konkrétního člověka závisí na: 

 Vzrůstu postavy. 
 Potřebách pracovníka, aby dobře viděl a mohl dělat. 
 Velikosti a váze předmětu, s nímž pracuje. 
 Výšce pásu, u kterého stojí nebo sedí (výška prac. provrchu) 

Těžší činnosti prováděné na velkých předmětech se snáze dělají ve výškách nižších, 
než je ideální výška pro lehčí, přesnější úkony na menších předmětech. 

U většiny činností ve stoje je výhodnější pracovní výška pod úrovní loktů. U činností 
v sedě, které jsou většinou lehčí, může být pracovní výška blíž výšce loktů. Pouze 
u činností s jemnou motorikou (např. psaní) je třeba výšky nad úrovní loktů. 

Pracovní výška by měla vyhovovat všem pracovníkům, kteří vykonávají svou činnost 
u stejného pásu. Jedna daná výška těžko bude vyhovovat všem. Proto je třeba zvážit 
následující kroky: 

 Umístění pásu ve výšce, která vyhovuje nejvyššímu pracovníkovi, 
přičemž ostatní pracovníci mají k dispozici individuálně polohovatelné 
plošiny, nebo škálu různých výměnných plošin, nebo v případě sezení 
polohovatelné sedačky. 

 Zajistit pás s proměnlivou nastavitelnou výškou, která může být 
upravována podle potřeb operátora, to může být ovšem technicky 
náročné. 

 Instalace nakloněného dopravního pásu, který umožní všem 
pracovníkům, aby si našli svoje místo ve výšce, která jim vyhovuje 
(nevýhodou je malý rozsah ideální výšky v krátkém úseku pásu). 

Pro úkony ve stoje, které vyžadují volný pohyb rukou (vybírání předmětů z pásu, 
lehká montáž) lze pracovní výšku zvážit a navrhnout podle těchto principů: 

 Pevná výška 1075 mm od podlahy je obecně přijatelná, protože 
vyhovuje osobám vyššího vzrůstu. 

 Tato výška by měla být snížena, pokud pracovník musí mít ruce nad 
úrovní loktů při práci na předmětu na pásu. 

 Operátoři menšího vzrůstu potřebují v tomto případě k dosažení 
optimální polohy podložky/plošiny ke stání až do výše 265 mm. 

 Podložky mají splňovat tyto požadavky: 
 Stabilita, dostatek místa pro pohyb chodidel, bez rizika 

sesmeknutí, uklouznutí nebo převrácení. 
 Jasně označené hrany. 
 Barva povrchu kontrastuje s barvou podlahy, na které 

stojí. 

Pro úkony v sedě, které jsou obvykle lehčí, by měl návrh pracovní výšky vzít v úvahu 
tyto aspekty: 

 Pracovní výška může být blíže loktům. 
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 Výška pracovního povrchu 750 mm dává volný prostor pod pásem 
ve výšce 720 mm (při tloušťce pásu 30 mm), což je dostatečný prostor 
pro nohy velkého člověka. 

 Pro operátory menšího vzrůstu má být možné zvýšit sedadla, aby měli 
pohodlnou pracovní polohu. 

 Operátoři menšího vzrůstu by měli mít v případě potřeby k dispozici 
podložku pod nohy, která může být stavitelná až do výšky 165 mm. 

Dosahová vzdálenost 

Nutnost sahat na velké vzdálenosti, zejména opakovaně a dále nutnost být 
v předklonu pro požadovaný dosah jsou faktory, které významně zvyšují riziko MS 
potíží. Zóny opakovaného dosahu na pásu by měly jít pouze do vzdálenosti 450 mm 
od přední části těla operátora (viz Obrázek č. 5).  

Nejdůležitějšími faktory, jež mají vliv na návrh dosahové vzdálenosti, jsou: 

 jak blízko se může operátor dostat k pracovní ploše, což je dáno zejména 
nutnou vzdáleností pro chodidla a nohy (velmi důležité hlavně pokud 
pracovníci sedí), 

 šířka dopravního pásu a poloha předmětů na něm, 
 prahy, stěny nebo jiné překážky na okrajích pásu. 

 

 

Obrázek 5: Dosahová vzdálenost 

Zdroj: http://www.hse.gov.uk/ 

 

Prostor pro nohy a chodidla 

Operátor může být blíže předmětu, se kterým pracuje, pokud je v dolní části 
dopravníku prostor pro chodidla. Může tak zaujmout pohodlnější pozici a tím 
předcházet bolesti zad a krčních svalů způsobeným ohýbáním. 

V případě stání by měly být dodrženy tyto parametry místa pro chodidla: 

 210 mm hloubka, 
 226 mm nad úrovní podlahy (příp. plošiny). 
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V případě sezení je třeba navrhnout adekvátní místo pro nohy a chodidla operátorů 
pod pásem, aby se mohli pohybovat a nemuseli zaujímat nepřirozené pozice 
a náklon, které by namáhaly jejich záda a horní část těla. 

Výška prostoru pro nohy by měla být alespoň 720 mm od podlahy, což je dostačující 
prostor i pro lidi vyššího vzrůstu. Důležité rozměry jsou znázorněny na obrázku 
č. 6 a 7. 

 

 

Obrázek 6: Prostor pro chodidla 

Zdroj: http://www.hse.gov.uk/ 

 

 

Obrázek 7: Prostor pro nohy 

Zdroj: http://www.hse.gov.uk/ 
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Šířka dopravního pásu 

Zóny opakovaného dosahu na dopravním pásu by měly mít maximální vzdálenost 
450 mm od těla operátora (obrázek 6). Pokud lidé pracují pouze na jedné straně 
pásu a sbírají malé předměty, pak zóna opakovaného dosahu zabírá celou šířku 
pásu. To znamená, že by pás neměl být širší než 450 mm. 

Pokud jsou předměty na pásu konzistentně velké a zabírají většinu šířky pásu, pak 
může být pás širší než 450 mm, protože operátor může předmět zachytit v zóně 
opakovaného dosahu. 

V případech kdy pracovníci pracují z obou stran pásu, jak tomu často bývá při 
činnosti sbírání nebo přebírání předmětů na pásu, šířka pásu má umožnit 
operátorům z obou stran dosáhnout doprostřed pásu v rámci zóny opakovaného 
dosahu, tedy 450 mm. To znamená, že maximální šířka pásu by neměla překročit 
900 mm. (Obrázek č. 8a) 

Pokud tato podmínka není splněna, je možné používat přimontované deflektory, 
které pomáhají nasměrovat předměty na pásu do zóny dosahu. Pokud je nutno 
dočasně omezit práci pouze na jednu stranu pak by pracovní plocha pásu měla být 
omezena na 450 mm šírky. K tomu je možné využít například dočasné vodicí lišty, 
které zamezí pohybu předmětů mimo zónu 450 mm. (Obrázek č. 8b) 

Prahy, žlaby, tácy na předměty a další části pracoviště mohou zvětšovat vzdálenost 
mezi přední částí těla a dopravním pásem a měly by být zohledněny při posuzování 
dosahové vzdálenosti. (Obrázek č. 8c) 

 

 

a) 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.hse.gov.uk/ 

  

Obrázek 8: Dopravní pás s operátory na obou stranách – dosahová vzdálenost 
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b) 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.hse.gov.uk/ 

 

c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.hse.gov.uk/ 

 

Postranní prahy  

Postranní prahy se navrhují na dopravníku kvůli zamezení přepadávání předmětů 
přes okraj pásu. Je třeba dosahovou vzdálenost na pásu snížit o rozměry prahu. 
Prahy také zvyšují riziko rozvoje MS potíží, protože nutí operátory dosahovat dále 
a v méně přirozených polohách. (Obrázek č. 8c) 

Opírání se o práh pro lepší oporu trupu, když operátor sahá na pás, může působit 
tlakem na měkké tkáně na přední části trupu. Může to za krátkou dobu být 
nepříjemné, obzvlášť pokud jsou hrany dopravníku ostré do pravého úhlu. Proto by 
měly všechny hrany být zaoblené, aby bylo příležitostné opírání se pohodlnější, když 
operátor sahá po předmětech na hranici jeho zóny dosahu. 

Jasnou známkou toho, že dopravník potřebuje úpravu, je pokud pracovníci používají 
různé podložky pro změkčení, bublinkové fólie a podobně. 

Obrázek 9: Dopravní pás s operátory na obou stranách – dosahová vzdálenost 

Obrázek 10: Postranní prahy 
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Dalším účinným opatřením je snížení výšky postranních prahů, nebo mezera v místě, 
kde operátor pracuje. Mezery mohou být uzavíratelné a prahy mohou mít 
nastavitelnou větší výšku, aby předměty nepadaly, pokud operátor není zrovna 
přítomen. 

Organizační a psychosociální faktory 

Rozměry pracoviště nejsou jediným faktorem, který má vliv na rozvoj MS potíží. 
Důležitými aspekty je i to, jak je práce organizovaná a roli hrají také psychosociální 
faktory. 

Otázky, které je třeba zvážit při návrhu organizace práce: 

 Může operátor řídit rychlost dopravního pásu? 
 Může operátor zastavit pás, když potřebuje přestávku? 
 Je u stejného pásu více operátorů? 
 Co se stane, když něco omylem na pásu operátor mine? 
 Jak rychle musí operátor u pásu pracovat? 
 Má čas na odpočinek? 
 Jak dlouho operátor vykonává danou činnost? 

Další aspekty ke zvážení jsou: 

 Pracovníci potřebují vědět: 
 Jak bezpečně zastavit pás. 
 Jak zastavit pás v případě nouze. 
 Jak znovu spustit pás. 
 Jak polohovat sedačky a podložky pod nohy. 

 Rychlost dopravníku určuje pracovní tempo a je možné, že není pod 
kontrolou operátora. Pokud operátor má potíže stíhat, zvyšuje se riziko 
MS potíží kvůli únavě a může být ve velkém stresu. 

 Vizuální efekt způsobený pohybem dopravníku rychleji než 10 m za 
minutu může způsobovat operátorům nevolnost. 

 Selhání na některém místě procesu může způsobit zahlcení 
pracoviště nezpracovaným materiálem. Pomoci mohou nárazníkové 
zóny, které regulují přísun nadměrného množství předmětů nebo 
materiálu a upraví tak pracovní tempo zatímco je porucha 
odstraňována. Pomoci mohou také další exta operátoři, kteří zpracují 
nahromaděný materiál. 

 Práce u pásu může zatížit jednostranně jednu část těla více než 
druhou. Rotování pracovníků mezi pracovišti na opačné straně pásu 
pomáhá tuto zátěž vyrovnat a předejít potížím. 

 Předepsaný systém rotace pracovníků mezi různými pracovišti může 
pomoci ulevit opakovaně zatěžovaným svalům a částem těla. Když 
mají možnost dělat jinou práci, při níž používají jiné svalové skupiny, 
svaly namáhané prací u pásu se mohou lépe regenerovat. 
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Doporučení pro prevenci zdravotních rizik Biologicky rozložitelných 
odpadů (BRO) 

Při sběru odpadu musí být celý systém zabezpečen tak, aby nedocházelo 
k ovlivňování životního prostředí zápachem. Sběr nesmí být zdrojem výskytu hmyzu 
a hlodavců. Tím se zajistí minimalizace přenosu možných infekčních onemocnění. 
Musí být zajištěny vhodné sběrné nádoby a jejich čištění a dezinfekce. 

Pro svoz odpadu je vhodné zajistit přepravní obaly, jejich čištění a dezinfekci, 
a stanovit vhodné časové intervaly svozu tak, aby se zabránilo hnití odpadu a vzniku 
rizikových faktorů výše uvedených. 

Při umisťování závodů, které zpracovávají biodegradabilní odpady, je nutné 
posuzovat několik kritérií. Je to zejména složení zpracovávaných odpadů 
a technologie jejich zpracování, vzdálenosti umístění technologického zařízení od 
obytných a rekreačních aglomerací, vodních toků a ploch, zdrojů pitné vody, dalších 
zemědělských a městských aglomerací, dále vzdálenost od povrchových vod 
a ochranných pásem nebo možná kontaminace podzemních vod. Pozornost je třeba 
věnovat zabezpečení průsaku do podzemních a povrchových vod ve smyslu platných 
zákonů o ochraně povrchových a podzemních vod, s ohledem na charakteristiku 
zpracovaného odpadu a technologii zpracování nebo opatření k omezení emisí 
pachů při celém cyklu nakládání s odpady včetně zařízení pro zpracování 
biodegradabilních odpadů, návrh systému kontroly a měření ve smyslu platné 
legislativy na ochranu ovzduší. Minimalizace rizik pocházejících ze zpracovatelských 
závodů je postavena na minimalizaci emisí prachu a zápachu, zanášení odpadu 
větrem, hluku a dopravního provozu, výskytu ptáků, parazitů a hmyzu, vzniku 
aerosolů a opatření na ochranu pracovníků, kteří nakládají s odpady. 

Velké množství biologických faktorů se šíří okolním prostředím pomocí vzduchu 
(bakterie, plísně, toxiny). Je tedy nutné maximálně zabránit tvorbě prachu, aerosolů, 
a to jak v samotném procesu, tak při čištění a údržbě. Je třeba navrhnout 
a zabezpečit hygienické pracovní postupy pro vytvoření bezpečných pracovních 
podmínek. 

Mnohé mikroorganismy jsou schopné odolávat vysokým teplotám, dehydrataci nebo 
záření a i za nepříznivých podmínek se množit. Do pracovních postupů je třeba 
zahrnout hygienická opatření a pokyny pro zaměstnance (dekontaminace oděvů, 
důkladné mytí, používání dezinfekčních přípravků). Dále je třeba vypracovat postupy 
pro bezpečnou likvidaci odpadu, havarijní postupy a postupy pro první pomoc. 
V některých případech je preventivním opatřením vakcinace zaměstnanců (např. 
žlouteka typu A, B), ta by však měla být prováděna pouze se souhlasem 
zaměstnance. 
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AQUAPONIE 

Pracovník aquaponické farmy je zodpovědný za její celkový provoz. Vykonává 
všechny činnosti potřebné pro udržení chodu celého systému, a to jak vně tak 
ve vnitřním prostoru farmy – v aquaponickém skleníku. Může se setkat se širokým 
spektrem činností a požadavků provozu, a to i tehdy kdy je provoz z větší části 
automatizovaný, tak jak je plánováno. 

HYGIENA PROSTŘEDÍ 

Důležitým hlediskem pro údržbu fungující a zdravé aquaponie je nutnost ochrany 
rostlin a ryb před nemocemi a škůdci, kteří se k nim mohou dostat z venkovního 
prostředí. Proto jsou při skleníkovém velkokapacitním pěstování nutná opatření na 
likvidaci choroboplodných zárodků, mikrobů, plísní a škůdců, kteří by mohli ohrozit 
vnitřní prostředí a znehodnotit úrodu. Jsou tedy zvýšené nároky na hygienu 
pracovníků vstupujících do vnitřních prostor aquaponie a je nutné dodržování 
přísných hygienických požadavků. Pracovník prochází vstupní komorou, kde dochází 
k očištění a dezinfekci před tím, než vstoupí speciálními ochrannými dveřmi do 
chráněného prostředí skleníku. Je třeba dodržovat předepsané postupy a zajistit, aby 
byly používány schválené desinfekční prostředky bezpečné pro zdraví osob. 

Jedním ze zvažovaných možných postupů je použití povrchové desinfekce oděvů 
pracovníků před vstupem do chráněných prostor pomocí UV lampových zářičů. 
V případě, že by se postup aplikoval, je nutné důsledně dodržovat bezpečnostní 
pokyny a řídit se návodem na použití dezinfekčního zařízení. Zejména to znamená 
dbát na řádné zakrytí všech částí těla, nepřekračovat dobu nutnou k působení 
UV paprsků na povrch oděvu a použít speciální ochranné brýle na zakrytí očí. 

PRÁCE S RŮZNÝMI DRUHY LÁTEK 

Firma neposkytuje konkrétní informace, nicméně dá se odvodit z popisu prostředí 
a práce, že se pracovníci setkávají s různými látkami. Látky mohou být například 
ve formě krmných směsí pro ryby, léčivých a ošetřujících přípravků. I přesto, že je 
kladen důraz na šetrnost přípravků a jejich přírodní původ, může dojít ke kontaktu 
s látkami, které mohou působit nepříznivě na lidský organismus a je tedy nutné dbát 
zvýšené opatrnosti a používat ochranné prostředky. 

Je třeba opatrnosti pracovníků v místech, kde mohou přijít do styku s aquaponickým 
roztokem, zejména ve fázi před jeho filtrací a přípravou na využití pro rostliny. Roztok 
obsahuje odpadní látky z ryb a jejich výkaly a mohl by tak být potenciálním zdrojem 
infekce. Provoz aquaponie je navržen tak, že za běžných okolností a normálního 
provozu k přímému kontaktu pracovníků s roztokem nedochází. Je také skutečností, 
že odpadní látky z ryb neobsahují rizikové patogenní organismy (např. salmonela) 
jako odpadní látky z jiných zvířat. Je to dáno rozdílem v metabolismu 
studenokrevných živočichů, jako jsou ryby a teplokrevných živočichů kam spadá 
většina ostatních chovaných zvířat. Pokud však dojde k neobvyklým okolnostem je 
třeba zvýšené opatrnosti a použití ochranných prostředků.  
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ERGONOMIE PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ 

Pracovníci farem vykonávají různorodou činnost, kde převažuje práce v pohybu 
s menším podílem možného sezení. Z tohoto hlediska je to práce méně náročná 
pro pohybový aparát. 

Při běžném provozu lze předpokládat, že pracovníci budou příležitostně zdvihat 
a přenášet těžká břemena. V následující tabulce č. 3 jsou uvedeny váhové limity pro 
manipulaci s těžkými břemeny ve smyslu limitů nařízení vlády č. 361/2007 Sb. 
A vyhlášky č. 180/2015 Sb. včetně kumulativních hodnot pro manipulaci.  

 

Tabulka 3: Limity pro manipulaci s břemeny 

Manipulace Muži  Ženy Těhotné 
Po 
porodu 

Chlapci Dívky 

občas 50 kg 20 kg 10 kg 10 kg 20 kg 15 kg 

často 30 kg 15 kg 5 kg 5 kg 15 kg 10 kg 

kumulace 10 000 kg 6 500 kg 2000 kg 2000 kg 5500 kg 4000 kg 

vsedě 5 kg 3 kg 2 kg 2 kg 4,5 kg 2,5 kg 

tažení 
vozíku 

280 N 250 N 115 N 250 N 150 N 115 N 

tlačení 
vozíku 

310 N 220 N 160 N 220 N 200 N 160 N 

 

občas celková doba manipulace je kratší než 30 minut za 8 hodinovou směnu 
často celková doba manipulace je delší než 30 minut za 8 hodinovou směnu 

kumulace 
součet všech manipulovaných břemen za 8 hodinovou směnu (při delších 
směnách se přičítá 5 % limitu za každou hodinu navíc) 

po porodu označuje ženy po porodu do konce devátého měsíce 
chlapci a 
dívky 

limity pro mladistvé 

 

Uvedené limity je třeba dodržovat, stejně tak jako dbát na zásady správného zvedání 
a přenášení břemen – snížení ohýbání, neohýbání se na stranu, bez přetáčení trupu, 
bez nošení břemen na velkou vzdálenost, nošení břemen s rovnými zády. 
Při přetěžování určité části těla nevhodným postupem je pracovník vystaven riziku 
rozvoje muskuloskeletálních potíží. 

Při práci na skleníkové aquaponické farmě s celoročním provozem tráví část 
pracovní doby pracovníci v podmínkách umělého osvětlení pomocí LED světel. 
Jedná se o umělé osvětlení různých specifických vlnových délek podle toho, 
jaké rostliny jsou jím osvětlovány. To znamená, že je vždy ve spektru světla 
potlačena nebo naopak zvýrazněna určitá vlnová délka a osvětlení tak má specifický 
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barevný nádech. Například může být z celého spektra aplikována pouze kombinace 
červeného a modrého světla.  

Proto je v tomto prostředí vhodné orientovat se v možných základních nebezpečných 
účincích světla. Světelné záření (elektromagnetické vlnění v rozsahu cca 
400-750 nm) o vysokých intenzitách může způsobit tepelné poranění sítnice 
(problém se běžně netýká žádných osvětlovacích zařízení), UV záření a infračervené 
záření může způsobit šedý zákal (je nutné používat ochranné brýle), modré světlo 
ovlivňuje zrakovou pohodu. Právě modré světlo je často spojováno s LED osvětlením 
modré barvy, ale vyskytuje se i u zářivek. Sítnice oka není schopna dostatečně dobře 
rozlišovat jemné detaily či barvy v modrém světle (po krátkém záblesku modré barvy 
nelze dobře rozeznat ostatní barvy). Protože se oko snaží lépe zaostřit cíl 
pozorování, dochází ke zvýšené námaze okohybných svalů, což při déletrvající 
námaze vyvolá bolesti hlavy. 

Nevhodné osvětlení způsobuje: 
 přetížení okohybných svalů (s výskytem jejich přechodné obrny); 
 výskyt nepříjemných subjektivních obtíží (bolesti hlavy, nespavost, 

ospalost, únava, pálení a slzení očí, světloplachost); 
 výskyt psychických potíží, deprese, dřívější nástup únavy; 
 zhoršení pracovního výkonu, kvality, efektivity práce; 
 snížení bezpečnosti práce; 
 snížení celkové odolnosti organismu. 

 

Intenzita pociťovaných obtíží závisí na době, po kterou je pracovník daným 
světelným podmínkám vystaven. 

K možnosti posouzení vhodnosti instalovaného osvětlení pracoviště lze použít 
kontrolní list (viz tabulka č. 4). K lepšímu využití je vhodné doplnit uvedený seznam 
otázek o problematiku specifik vlastního posuzovaného pracoviště. Součástí 
dotazníku jsou i možné příklady řešení k přijetí opatření při výskytu záporných 
odpovědí. Tyto příklady slouží pro inspiraci, nikoli pro jejich nepromyšlené 
uplatňování. 

Tabulka 4: Kontrolní list vhodnosti osvětlení 

Kontrola vhodného osvětlení ANO NE 

1. Je osvětlení na pracovištích dostatečné pro efektivní a přesné 
provádění úkolů? 

  

2. Existují velké změny osvětlení kolem pracovního prostoru?   

3. Jsou v pracovním prostoru viditelné stíny, které mohou ovlivnit 
účinnost a přesnost práce? 

  

4. Je osvětlení na komunikacích, v sociálních místnostech a skladech   
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přiměřené pro bezpečný pohyb a zpozorování překážek (otvory 
v podlaze, předměty ležící na zemi, schody, kluzké povrchy nebo 
rozlité kapaliny, hrany plošin atd.)? 

5. Jsou barvy pracovního prostředí, předmětů lidské pokožky 
zobrazeny pod exitujícím umělým osvětlením přirozeně? 

  

6. Jsou bezpečnostní barvy rozeznatelné pod exitujícím umělým 
osvětlením? 

  

7. Mohou lesklé nebo jasné zdroje/povrchy znesnadnit viditelnost 
předmětů? 

  

8. Existuje v pracovním prostoru rušivý odražený jas (zrcadlové 
odrazy od hladkých, zářivých nebo lesklých povrchů), který mění 
zrakové podmínky práce? 

  

9. Dopadající světlo nemění barvy pozorovaných předmětů, nebo je 
tato změna akceptovatelná (nezáleží na ní, není nositelem 
informace o kvalitě apod.). 

  

10. Vyskytuje se na pracovišti viditelné blikání světla?   

11. Jsou rotující části strojů během normálního provozu za exitujícího 
umělého osvětlení vnímány jako nehybné, je jejich pohyb vnímán 
jako trhaný, přerušovaný (tj. existuje stroboskopický jev)? 

  

12. Vyskytují se stížnosti zaměstnanců na špatnou viditelnost, ostré 
světlo nebo nevhodné osvětlení na pracovišti? 

  

13. Jsou v zorném poli zaměstnanců nadměrné kontrasty vedoucí 
k únavě nebo stálé opakované adaptaci očí? 

  

14. Pracují pracovníci v zátěži očí (mikroskopy a zobrazovací jednotky 
nad 6 hodin za směnu, práce s UV, IR zařením, v temné komoře, 
s laserem)? 

  

Zdroj: http://ergonomie.vubp.cz/book?ch=osvetleni 

 

Možné způsoby řešení při výskytu záporných odpovědí: 

 Časové omezení pobytu pracovníka v podmínkách osvětlení, 
jež vykazuje některé z rizikových faktorů, v podmínkách aquaponie 
je možné střídat činnosti uvnitř a mimo prostor s umělým osvětlením, 
například po 4 hodinách což by podle dostupných informací o provozu 
mělo být plně dostačující pro prováděnou činnost. 

 Pravidelná měření intenzity a rovnoměrnosti osvětlení v prostoru 
přidělené práce a v okolním prostoru pracoviště. 

 Pravidelná měření intenzity a rovnoměrnosti osvětlení 
v komunikačních prostorách, chodbách, schodištích atd. 
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 Soulad s principy projektu osvětlení, jako např. úpravy pracoviště, 
typ a specifikace žárovek (výkon, barva světla a index podání barev), 
povrchové úpravy (odraz, barva, mat nebo lesk). 

 Vyhýbání se blikání a stroboskopickému jevu. 
 Pravidelné používání kontrolního seznamu nebo provádění rozhovorů 

se zaměstnanci o problémech s osvětlením. 

 



ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ – SEKCE E (E36–E39) – VÝSLEDKY ANALÝZY PRACOVNÍCH ÚRAZŮ V OBDOBÍ 2014 – 2018 A NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ  

Zdroj: VÚBP, oddělení analýz a prognóz, 2019 

 

 

    

         

  

   

    

 

PŘEPRAVA NA VOZE  

– pracovní úrazy, které se stávají obsluze (řidičům, 

spolujezdcům, další obsluze) vozů využívaných 

v odpadovém hospodářství, především však 

svozových vozidel (tzv. kukavozů). Tyto pracovní 

úrazy se nacházejí ve statistikách všech oddílů sekce 

E.  

a) Nastupování a vystupování z/na kabiny 

vozu (řidič/spolujezdec) – pracovní úrazy 

řidičů a spolujezdců, které se stávají při 

nastupování do kabiny vozu nebo při 

sestupování z  ní a následném došlápnutí 

na terén. 

b) Obsluha zařízení svozového vozidla 

(kukavozu) – pracovní úrazy obsluhy, která 

se stávají při manipulaci se zdvižným 

zařízením kukavozu a přepravě na zadních 

stupačkách. 

MANIPULACE S ODPADOVOU NÁDOBOU 

 – pracovní úrazy spojené s vyzvednutím odpadové 

nádoby ze stanoviště (a zpět), přepravou k vozu 

(např. kukavozu) a jejím vyprázdněním. Tyto 

pracovní úrazy se nacházejí ve statistikách všech 

oddílů sekce E. 

TŘÍDĚNÍ ODPADU  

– pracovní úrazy související s tříděním odpadu při: 

a) sběru v terénu,  

b) třídění ve sběrných dvorech, 

c) třídění na třídicím pásu.  

Tyto pracovní úrazy se nacházejí ve statistikách 

oddílu E38. 

MANIPULACE S KANALIZAČNÍM POKLOPEM  

– pracovní úrazy spojené s otevíráním a zavíráním 

šachet (kovovým poklopem) při údržbě a opravách 

stokové sítě. Tyto pracovní úrazy se nacházejí ve 

statistikách oddílu E36 a E37. 

ÚDRŽBA BŘEHŮ  

– pracovní úrazy související s údržbou břehů vodních 

toků, kácení, čištění, sekání, drobné stavební opravy, 

aj. Tyto pracovní úrazy se nacházejí ve statistikách 

oddílu E36. 

ODEČTY VODOMĚRŮ  

– pracovní úrazy nejčastěji spojené s odečty 

vodoměrů, kdy odpovědná osoba při chůzi/slézání 

k vodoměru se na nerovném nebo členitém terénu 

zraní. Tyto pracovní úrazy se nacházejí ve 

statistikách oddílu E36. 

a) PŘÍČINY pracovních úrazů (kabina vozu): 

Podvrtnutí nohy na terénní nerovnosti při vystupování z vozidla  

Pád ze stupačky – uklouznutí/smeknutí při sestupování/nastupování 

na stupačku kabiny vozu 

b) PŘÍČINY pracovních úrazů (obsluha): 

Pád ze stupačky – sestupování/nastupování nebo 

seskakování/naskakování na stupačku, uklouznutí na stupačce, 

manévr vozidla, vlhká stupačka, utržené držadlo, nevolnost apod. 

Přimáčknutí obsluhy mechanikou kukavozu nebo odpadní nádobou 

Přimáčknutí obsluhy při přejezdu na jiný vůz, strom apod. 

Přimáčknutí obsluhy vozem při couvání (většinou smrtelná zranění) 

 

 

PŘÍČINY pracovních úrazů:  

Vysoká váha odpadových nádob. 

Nevhodné uložení odpadu a nevhodný odpad v odp. nádobách. 

Pád odpadové nádoby z mechaniky sběrného vozu. 

 

 
PŘÍČINY pracovních úrazů:  

jsou shodné ve všech třech variantách třídění odpadu - nesprávně 

uložení (třídění) odpadu v odpadových nádobách (ostré předměty, 

injekční jehly, kyseliny apod.). 

 

PŘÍČINY pracovních úrazů:  

Sesmeknutí/vyklouznutí poklopu. 

 

 
PŘÍČINY pracovních úrazů:  

Nerovnost terénu – uklouznutí/pád. 

Likvidace dřevin – vymrštění větví, pořezání při rozřezávání dřevin a 

zranění plynoucí z nutnosti náhle vyvinout vyšší sílu (vyvrácení palce 

nebo zranění svalů břicha). 

Napadení klíštětem. 

 

 
PŘÍČINY pracovních úrazů:  

Nerovnost terénu (zranění především dolních končetin). 

Slézání nebo vylézání po žebříku (uklouznutí/pád). 

Manipulace s vodoměrem (zranění především horních končetin). 

Poranění v důsledku pádu poklopu na vstupu do šachet. 

Napadení psem. 

 

 

DRUHY ZRANĚNÍ: 

Zlomeniny kostí 

(otevřené/uzavřené), otevřené 

rány, tržné rány, povrchová 

zranění, vymknutí, vykloubení, 

podvrtnutí, natažení a 

pohmoždění. 

 

 

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ: 

Dodržování zásad bezpečné práce. 

Informace/osvěta/vzdělávání. 

 

 

DRUHY ZRANĚNÍ: 

Pohmoždění, podvrtnutí, natažení, 

otevřené rány a povrchová 

zranění, zlomeniny kostí. 

 

 

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ: 

Dodržování zásad bezpečné práce, hlídání druhou osobou. 

Informace/osvěta/vzdělávání. 

 

 

DRUHY ZRANĚNÍ: 

Otevřené rány a povrchová 

zranění, zlomeniny kostí, zavřené 

zlomeniny, otevřené zlomeniny, 

vymknutí, pohmoždění, 

vykloubení, podvrtnutí, natažení, 

traumatické amputace (ztráta částí 

těla). 

 

 

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ: 

Dodržování zásad správné manipulace. 

Informace/osvěta/vzdělávání. 

 

 

DRUHY ZRANĚNÍ: 

Povrchová zranění (zahrnují 

píchnutí o injekční jehlu), otevřené 

rány, podvrtnutí, natažení, 

popáleniny, poleptání, opařeniny a 

ostatní druhy ran.  

Specifické úrazy – např. 

pokousání hlodavcem na třídicím 

pásu. 

 

 

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ: 

OOPP – ochranná pokrývka hlavy, respirátor nebo polomaska proti částicím, zátkové 

chrániče sluchu nebo podobné prostředky, ochranné brýle, rukavice na ochranu před 

mechanickým poškozením nebo na ochranu před chem. látkami a biolog. činiteli, 

ochranné rukávy (nejlépe vyztužené) na předloktí., oděvy na ochranu před chem. 

látkami a biolog. činiteli nebo ochrannou kombinézu, kvalitní obuv, případně obuv 

s ochr. a bezpečnostní tužinkou. 

Specifičnost pracovních úrazů spojených s tříděním odpadu vyžaduje důsledné 

používání ochranných pracovních prostředků. 

Informace/osvěta/vzdělávání. 

 

 

DRUHY ZRANĚNÍ: 

Zlomeniny, podvrtnutí, natažení, 

vykloubení, vymknutí, otevřené 

rány, povrchová zranění, 

amputace, otřesy, vnitřní zranění, 

(mnohočetná zranění). 

 

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ: 

OOPP – retroreflexní vesta, kvalitní obuv, případně obuv s ochr. a bezpečnostní 

tužinkou, rukavice na ochranu před mechanickým poškozením, kvalitní zateplené nebo 

vyhřívané oblečení chránící svaly těla proti prochladnutí (MOIRA), ochranná zástěra 

(ochranná pokrývka hlavy, ochranné brýle, respirátory nebo polomasky, oděvy na 

ochranu před chem. látkami a biolog. činiteli). 

Dodržení zásad bezpečné manipulace s břemenem (odpadovými nádobami). 

Při uvolnění popelnice z mechanismu kukavozu – popelnici nezachytávat. 

Informace/osvěta/vzdělávání. 

 

 

a) DRUHY ZRANĚNÍ: 

Zavřené zlomeniny, otevřené rány, 

vykloubení, podvrtnutí, natažení, 

ostatní druhy vymknutí, 

pohmoždění a povrchová zranění. 

b) DRUHY ZRANĚNÍ: 

Zlomeniny, otevřené rány, 

podvrtnutí, vymknutí, natažení, 

pohmoždění, povrchová zranění, 

vykloubení, vnitřní zranění, otřesy, 

(amputace) a smrtelné úrazy. 

 

 

 

a) PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ: 

OOPP – kvalitní obuv, případně s protiskluznou podešví.  

Obuv zavázaná a dostatečně očištěná. 

Informace/osvěta/vzdělávání. 

b) PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ: 

OOPP – retroreflexní vesta, kvalitní obuv, případně obuv s ochr. a bezpečnostní 

tužinkou, (ochranná pokrývka hlavy, ochranné brýle, respirátory nebo polomasky, 

rukavice na ochranu před mech. poškozením, zateplené nebo vyhřívané oblečení 

chránící svaly před prochladnutím, oděvy na ochranu před chem. látkami a biolog. 

činiteli, ochranná zástěra). 

Obuv zavázaná a dostatečně očištěná.  

Dodržení zásad bezpečné manipulace s břemenem (odpadovými nádobami). 

Informace/osvěta/vzdělávání (proškolení v signalizaci především při souvání). 

 

 

 


