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1. Úvod 

Dnešní moderní dobu je možné popsat jako dobu s velmi rychlým nástupem nových 

výrobních a informačních technologií. Nové společnosti se rodí překotně v rámci 

celosvětového měřítka, trhy jsou liberalizovány, konkurenční boj probíhá ve všech oborech a 

tomu adekvátně odpovídá i široká a rozmanitá nabídka zboží na trhu. Velký počet 

potenciálních zákazníků a jejich spokojenost s nabízenými produkty stojí a bude vždy stát na 

předním místě každého podnikatelského subjektu. Řízení bezpečnosti práce a ochrany zdraví 

při práci patří k důležitým předpokladům úspěšnosti každé firmy.   

Zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, bezpečného a zdraví neohrožujícího 

pracovního prostředí a pracovních podmínek na pracovišti, je základním pilířem prevence 

rizik.  

Členové managementu společností, a to na všech úrovních, by měli umět nastavit reálné 

podmínky pro neustálé zlepšování úrovně v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

formou interních dokumentů.  

Činnost člověka v pracovním procesu přináší kromě zisku i rizika. Obecně lze říci, že 

každý je vystaven určitému nebezpečí. Každému hrozí riziko a i člověk sám může být 

rizikem. Riziko v sobě skrývá nejistotu z budoucího děje. Podle obecné definice riziko 

chápeme jako kombinaci pravděpodobnosti vzniku a pravděpodobnosti následku nebezpečné 

situace. Nežádoucím následkem nemusí být pouze poškození zdraví/ztráta života, ale i 

majetková újma nebo poškození životního prostředí.  

Každý člověk je vybaven jinými vlastnostmi a schopnostmi, přičemž zejména svým 

chováním na pracovišti významně ovlivňuje možnost vzniku nehodové události, a proto je 

nejméně spolehlivým článkem pracovního systému. Pracovní úrazy, nemoci z povolání a 

nehody představují nejenom pro postiženého, ale i pro firmu ekonomickou ztrátu ve formě 

přímých a nepřímých nákladů a ztrátu na výdělku jednotlivce. Pracovní úrazy zaměstnanců 

jsou velkým zásahem zejména do života jejich rodin a samozřejmě také do chodu společností. 

Pracovní neschopnost znamená vyšší náklady a nároky na organizaci práce v souvislosti 

s přijímáním nových zaměstnanců a jejich zaškolováním či zvýšeným pracovním zatížením 

stávajících zaměstnanců.  

Z dostupných statistických údajů je patrné zastoupení nejvýznamnějších skupin zdrojů 

úrazů s pracovní neschopností delší než tři kalendářní dny a úrazů závažných. Jedná se 

zejména o materiál, břemena, výrobky, strojní součásti 33,8 % a budovy, konstrukce, povrchy 

30,3 %.[15] 
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Z výše uvedeného vyplývá, že zajištění bezpečného provozu strojů a technického zařízení 

je prioritním úkolem v prevenci. Bezpečný provoz zahrnuje jeho správnou obsluhu, udržování 

v provozuschopném stavu, opravy, pravidelné kontroly, revize a odstraňování případných 

závad v souladu s vedenou  provozní dokumentací, která zahrnuje mimo jiné i návody 

k obsluze nebo není-li návod na obsluhu od výrobce k dispozici v souladu s místním 

provozním bezpečnostním předpisem.  

Cílem diplomové práce je zpracování interních bezpečnostních předpisů zaměstnavatele, 

které upravují používání a provozování technických zařízení na konkrétním pracovišti. Jsou 

určeny pro zaměstnance obsluhující strojní zařízení ohýbací automat -  automatickou 

třmínkovačku. Součástí interních bezpečnostních předpisů je i bezpečná manipulace pomocí 

mostového jeřábu.   

První předpis „Místní provozní bezpečnostní předpis pro strojní zařízení ohýbací automat 

-  automatická třmínkovačka na zpracování konstrukční oceli do železobetonu“ (MPBP) bude 

spolu s provozní dokumentace k výše uvedenému strojnímu zařízení, interním dokumentem 

zaměstnavatele. Jeho účelem bude zejména konkretizovat pracovní postupy pro odebírání 

hotových výrobků a upravovat pravidla pohybu zaměstnanců na těchto pracovištích tak, aby 

se omezila možnost vzniku pracovních úrazů zaměstnanců při práci v pracovním prostoru 

uvedeného zařízení.  

Motivací ke zpracování tohoto předpisu byl pracovní úraz, který se stal v závodu Prefa, 

(viz. kap. 5, bod 5.2) v souvislosti s ručním odebíráním hotových výrobků. Příčinou 

pracovního úrazu bylo selhání lidského činitele vzhledem k tomu, že obsluha byla 

prokazatelně seznámena s obsluhou strojního zařízení a absolvovala praktický výcvik v délce 

40 hodin v obslužných činnostech, a to pod dohledem servisního technika dodavatele 

strojního zařízení. V rámci vyšetřování tohoto pracovního úrazu byla následně provedena 

bezpečnostní prověrka, která se zaměřila na postup odebírání hotových výrobků a přístup 

obsluhy na pracoviště a její pohyb v pracovním prostoru stroje. Bylo zjištěno, že ruce obsluhy 

se při odběru výrobků malých rozměrů pohybují velmi blízko u jednotky ohybu. Přístupová 

komunikace ke strojnímu zařízení a pracovní prostor stroje jsou velmi omezené nevhodným 

uspořádáním hotové výroby.  

Druhý předpis „dílčí Systém bezpečné práce pro pracoviště mostového jeřábu“ (SBP), 

bude interním dokumentem zaměstnavatele, který stanoví bezpečné postupy při ovládání 

jeřábu a zavěšování břemene.  

Vypracování tohoto předpisu bylo provedeno na základě zjištěných nedostatků z 

bezpečnostní prověrky v rámci vedené dokumentace k  obsluze zdvihacího zařízení.  
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Diplomová práce je členěna na deset kapitol. V částech jedna až čtyři jsou uvedeny 

základní právní požadavky na dané pracovišti, stroje, technické zařízení, pracovní podmínky a 

pracoviště. V následujících kapitolách je stěžejní část diplomové práce.  

V navazujících kapitolách je provedeno seznámení s výrobním programem společnosti, 

s posuzovaným systémem a výběrem metody k identifikaci a vyhodnocení rizik. Pro 

vyhodnocení a identifikaci rizik byla vybrána Jednoduchá bodová metoda (JBM), která je 

kombinací bodové metody BOMECH, používanou pro hodnocení rizik strojních zařízení, a 

bodové metody VÚBP Praha. Metoda JBM splňuje požadavky pro vyhodnocení a posouzení 

rizik na pracovišti strojního zařízení. Ke všem identifikovaným rizikům jsou navržena vhodná 

opatření sloužící zejména k jejich omezení.  

V kapitole osmé je zpracován MPBP, který zejména specifikuje velikost hotových 

výrobků v souvislosti s možností jejich ručního odebírání a jehož nedílnou součástí jsou 

Souhrnná tabulka zdrojů nebezpečí a bezpečnostních opatření a tabulka Bezpečnostní značky, 

jejich umístění. 

V kapitole deváté je zpracován Systém bezpečné práce, který stanoví bezpečné postupy 

při ovládání jeřábu a zavěšování břemene.  

Kapitola desátá je věnována vyhodnocení cíle diplomové práce.  

2. Právní úprava 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ( BOZP ) je nyní jednou z nejdůležitějších a 

nejrozvinutějších oblastí sociální politiky EU. Činnost Unie v této oblasti obnáší mnohem 

více než pouhou tvorbu právních předpisů. Spolu s Evropskou agenturou pro bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci a s Evropskou nadací pro zlepšení životních a pracovních podmínek 

poskytují orgány EU informace a poradenství a podporují tvorbu bezpečného a zdravého 

pracovního prostředí.  

Česká republika (ČR) vstoupila do Evropské unie v květnu 2004. Tímto krokem se oblast 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v ČR stala součástí politiky EU a jejich jednotlivých 

členských států. V rámci evropského práva, jehož nedílnou součástí jsou mimo jiné směrnice 

Rady, Česká republika postupně zapracovává tyto směrnice do národní legislativy. Směrnice 

Rady 89/391/EHS z 12. června 1989, o provádění opatření ke zvýšení bezpečnosti a ochrany 

zdraví zaměstnanců při práci, v platném znění, je základní směrnicí v oblasti BOZP. 

Stěžejním cílem této směrnice je uplatňovat taková opatření ke zlepšení BOZP a zajišťovat 

takové podmínky, které by měly předcházet vzniku úrazů v souvislosti s pracovními 

činnostmi.  
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Právní úprava BOZP v ČR se odvíjí zejména ze Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

(ZP) ve znění pozdějších předpisů, [4] který je základním právním předpisem v oblasti 

BOZP, Tento zákon upravuje mimo jiné i pracovněprávní vztahy vznikající při výkonu 

závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. BOZP je řešena v části páté (§ 101 - § 108). 

Zde jsou stanoveny povinnosti zaměstnavatele, povinnosti a práva zaměstnanců a další 

povinnosti zaměstnavatele ve vztahu k zajištění BOZP. Dále jsou uvedeny další povinnosti 

vyplývající ze ZP, které mají vztah k této diplomové práci:  

 zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika 

možného ohrožení jejich života a zdraví,  

 vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky 

vhodnou organizací BOZP a přijímáním opatření k předcházení rizikům,  

 soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních 

podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a na základě tohoto zjištění vyhledávat a 

hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění popř. snížení na přijatelnou 

úroveň,  

 objasnit příčiny a okolnosti vzniku pracovního úrazu, ke kterému u něj došlo,  

 je povinen přijímat opatření proti opakování pracovních úrazů,  

 poskytovat zaměstnancům informace o rizicích a opatřeních přijatých na ochranu před 

jejich působením, zajistit školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP,  

 zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci, umožnit zaměstnancům podrobit se 

pracovně lékařským prohlídkám a vyšetřením,  

 poskytnout zaměstnancům potřebné OOPP, pracovní oděv a obuv, mycí, čistící a 

dezinfekční prostředky, udržovat OOPP v použivatelném stavu a kontrolovat jejich 

používání.  

Ze ZP vyplývají zaměstnancům povinnosti, z nichž uvádím pro potřebu této diplomové práce 

především:  

 dbát o svou bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých 

se bezprostředně dotýká jeho jednání,  

 oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci nedostatky a závady na 

pracovišti, které ohrožují nebo by bezprostředně a závažným způsobem mohly ohrozit 

BOZP,  

 dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění BOZP, řídit 

se zásadami bezpečného chování na pracovišti a informacemi zaměstnavatele,  
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 dodržovat při práci stanovené pracovní postupy, používat stanovené pracovní 

prostředky, dopravní prostředky, OOPP a ochranná zařízení a svévolně je neměnit a 

nevyřazovat z provozu.  

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

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

[5] Tento zákon stanovuje mimo jiné další povinnosti zaměstnavatelům:  

 zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby 

pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním a 

hygienickým požadavkům na pracovní prostředí,  

 zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány,  

 organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady 

bezpečného chování na pracovišti,  

 umístit bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují informace nebo 

instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovištích, na kterých 

jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví,  

 zajišťovat a provádět úkoly v hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života 

nebo zdraví zaměstnance. 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. [6] 

Toto nařízení se vztahuje na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, 

přístrojů a nářadí (dále jen "zařízení"), pokud požadavky na bezpečnost provozu a používání 

zařízení nestanoví zvláštní právní předpis jinak. 

Pro účely tohoto nařízení se rozumí: 

 používáním zařízení činnost spojená zejména se spouštěním, zastavováním, dopravou, 

opravou, seřizováním, manipulací, úpravou, údržbou a čištěním po celou dobu jeho 

provozu, 

 nebezpečným prostorem prostor uvnitř nebo vně zařízení, ve kterém je zaměstnanec 

vystaven riziku ohrožení zdraví, 

 ochranným zařízením mechanické, elektrické, elektronické nebo jiné obdobné zařízení 

sloužící k bezpečnosti a ochraně života a zdraví zaměstnanců, 
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 obsluhou zaměstnanec, který zařízení používá a je k této činnosti oprávněn, 

 průvodní dokumentací soubor dokumentů obsahujících návod výrobce pro montáž, 

manipulaci, opravy, údržbu, výchozí a následné pravidelné kontroly a revize zařízení, 

jakož i pokyny pro případnou výměnu nebo změnu částí zařízení, 

 provozní dokumentací soubor dokumentů obsahujících průvodní dokumentaci, 

záznam o poslední nebo mimořádné revizi nebo kontrole, stanoví-li tak zvláštní právní 

předpis, nebo pokud takový právní předpis není vydán, stanoví-li tak průvodní 

dokumentace nebo zaměstnavatel, 

 místním provozním bezpečnostním předpisem předpis zaměstnavatele upravující 

zejména pracovní technologické postupy pro používání zařízení a pravidla pohybu 

zařízení a zaměstnanců v prostorech a na pracovištích zaměstnavatele, 

 normovou hodnotou konkrétní technický požadavek obsažený v příslušné české 

technické normě. 

Minimálními požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení v závislosti na příslušném 

riziku vytvářeném daným zařízením jsou: 

 používání zařízení k účelům a za podmínek, pro které je určeno, v souladu s provozní 

dokumentací; zaměstnavatel může stanovit další požadavky na bezpečnost místním 

provozním bezpečnostním předpisem, a to minimálně v rozsahu daném normovou 

hodnotou, 

 zaměstnavatelem stanovený bezpečný přístup obsluhy k zařízení a dostatečný 

manipulační prostor se zřetelem na technologický proces a organizaci práce, 

umožňující bezpečné používání zařízení,  

 přivádění nebo odvádění všech forem energií a látek, užívaných nebo vyráběných, 

bezpečným způsobem, 

 vybavení zařízení zábranou nebo ochranným zařízením nebo přijetí opatření tam, kde 

existuje riziko kontaktu nebo zachycení zaměstnance pohybujícími se částmi 

pracovního zařízení nebo pádu břemene, 

 montování a demontování zařízení za bezpečných podmínek v souladu s návodem 

dodaným výrobcem, nebo není-li návod výrobce k dispozici, návodem stanoveným 

zaměstnavatelem, 

 ochrana zaměstnance proti nebezpečnému dotyku u zařízení pod napětím a před jevy 

vyvolanými účinky elektřiny, 
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 ochrana zařízení, které může být vystaveno účinkům atmosférické elektřiny, zejména 

zasažení bleskem, 

 umístění ovládacích prvků ovlivňujících bezpečnost provozu zařízení mimo 

nebezpečné prostory, bezpečné ovládání, a to i v případě jejich poruchy nebo 

poškození, dobrá viditelnost, rozpoznatelnost a v určených případech příslušné 

označení; nemohou-li být ovládací prvky z technických důvodů umístěny mimo 

nebezpečné prostory, nesmí být jejich ovládání zdrojem nebezpečí, a to ani v důsledku 

nahodilého úkonu, 

 spouštění zařízení pouze záměrným úkonem obsluhy pomocí ovládače, který je k 

tomu účelu určen, 

 vybavení ovládačem pro úplné bezpečné zastavení; v době, kdy se zařízení nepoužívá, 

jeho vypnutí a ve stanovených případech jeho odpojení od zdrojů energií a 

zabezpečení, 

 vybavení ovládačem pro nouzové zastavení, který zablokuje spouštěcí ovládače tam, 

kde je to nutné; současně se zastavením chodu zařízení nebo jeho nebezpečné části se 

musí vypnout přívody energií k jeho pohonům, s výjimkou případů, kdyby tím došlo k 

ohrožení života nebo zdraví zaměstnanců, 

 vybavení zařízení zřetelně identifikovatelnými zařízeními pro jeho odpojení od všech 

zdrojů energií; následné připojení zařízení ke zdrojům energie nesmí představovat pro 

zaměstnance žádné riziko, 

 vybavení pracoviště, kde je umístěno zařízení, ovládači k zastavení některého nebo 

všech zařízení v závislosti na druhu rizika, 

 upevnění, ukotvení nebo zajištění zařízení nebo jeho části vhodným způsobem, je-li to 

nutné pro bezpečný provoz a používání, 

 neohrožování zaměstnance rizikovými faktory, například hlukem, vibracemi nebo 

teplotami, které vyvíjí zařízení, 

 v případě potřeby označení výstražnými nebo informačními značkami, sděleními, 

značením nebo signalizací, které jsou srozumitelné, mají jednoznačný charakter a 

nesmí být poškozovány běžným provozem zařízení,  

 vybavení vhodným ochranným zařízením a zabezpečením před ohrožením života a 

poškozením zdraví tak, aby chránilo zaměstnance zejména: 

- před padajícími, odlétajícími nebo vymrštěnými předměty uvolněnými ze zařízení, 
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- před rizikem požáru nebo výbuchu s následným požárem nebo účinků výbušných 

směsí látek vyráběných, užívaných nebo skladovaných v zařízení, 

- před nebezpečím vzniklým vypouštěním nebo únikem plynných, kapalných nebo 

tuhých emisí, 

- před možným poškozením zdraví zaměstnance způsobeným zachycením nebo 

destrukcí pohybující se části zařízení. 

 Oprava, seřizování, úprava, údržba a čištění zařízení se provádějí, jen je-li zařízení 

odpojeno od přívodů energií; není-li to technicky možné, učiní se vhodná ochranná 

opatření.  

 Obsluha musí mít možnost se přesvědčit, že v nebezpečných prostorech se nenachází 

žádný zaměstnanec; pokud nelze tento požadavek splnit, bezpečnostní systém před 

spuštěním, popřípadě zastavením zařízení musí vydávat zvukový nebo i viditelný 

výstražný signál, aby zaměstnanci zdržující se v nebezpečném prostoru měli vždy 

dostatek času nebezpečný prostor opustit. 

Ochranné zařízení: 

 musí mít pevnou konstrukci odolnou proti poškození, 

 musí být umístěno v bezpečné vzdálenosti od nebezpečného prostoru, 

 nesmí bránit montáži, opravě, údržbě, seřizování, manipulaci a čištění; přístup 

zaměstnance musí být omezen pouze na tu část zařízení, kde je prováděna činnost, a to 

pokud možno bez sejmutí ochranného zařízení, 

 nesmí být snadno odnímatelné nebo odpojitelné, 

 nesmí omezovat výhled na provoz zařízení více, než je nezbytně nutné, 

 musí splňovat další technické požadavky na blokování nebo jištění stanovené 

zvláštním právním předpisem, popřípadě normovou hodnotou, nevyplývají-li další 

požadavky ze zvláštního právního předpisu. 

Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení [7] 

Toto nařízení upravuje technické požadavky na: 

- strojní zařízení, 

- vyměnitelná přídavná zařízení, 

- bezpečnostní součásti, 

- příslušenství pro zdvihání, 

- řetězy, lana a popruhy, 

- odnímatelná mechanická převodová zařízení, 
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- neúplná strojní zařízení. 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí [8] 

 Toto Nařízení vlády stanovuje požadavky na zajištění BOZP tak, aby pracoviště bylo po celou 

dobu provozu udržováno potřebnými technickými a organizačními opatřeními, splňujícími 

stanovené požadavky, ve stavu, který neohrožuje bezpečnost a zdraví osob. V příloze tohoto 

nařízení jsou rozvedeny konkrétní požadavky na jednotlivá zařízení a pracoviště (např. elektrická 

zařízení, průmyslové rozvody, komunikace, podlahy, rampy, skladování a dopravu materiálů, 

sklady hořlavých kapalin a pohonných hmot, nízkotlaké kotelny apod.). 

Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví 

některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů. [9] 

Vyhrazená zdvihací zařízení jsou tato zařízení s motorickým pohonem: 

- zdvihadla a pojízdná zdvihadla o nosnosti nad 5000 kg (kladkostroje, kočky apod.), 

- jeřáby o nosnosti nad 5000 kg, 

- pohyblivé pracovní plošiny s výškou zdvihu nad 3 m, 

- stavební výtahy s výškou zdvihu nad 3 m, jimiž se dopravují také osoby, 

- výtahy, které jsou trvalou součástí staveb, o nosnosti nad 100 kg a s výškou zdvihu 

nad 2 m, 

- regálové zakladače se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy. 

Níže jsou heslovitě uvedeny další legislativní předpisy, z kterých vyplývají pro 

zaměstnavatele, případně zaměstnance další požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci. 

 Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 

značek a signálů, ve znění pozdějších předpisů. 

 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 

ve znění pozdějších předpisů. 

 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a 

dezinfekčních prostředků.  

  Vyhláška č. 73/2010 Sb., o vyhrazených elektrických technických zařízeních. 

 Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění 

pozdějších předpisů.  
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3. Bezpečnostní a ochranná zařízení strojů  

Bezpečnostní ochranná zařízení strojů jsou důležitou součástí technických zařízení. 

Zajišťují ochranu pracovníků před riziky spojenými s činností těchto zařízení. 

Bezpečnostní zařízení musí být navrženo, zhotoveno a používáno tak, aby: 

1. Poskytovalo ochranu osobám v dosahu stroje. 

2. Zabránilo přístupu do nebezpečných oblastí během provozu. 

3. Nebylo nepohodlné anebo obtížné pro operátory. 

4. Ulehčilo hladký průběh provozu. 

5. Bylo automaticky kontrolované.  

6. Bylo vhodné s ohledem na danou úlohu a stroj. 

7. Bylo vždy zabudované a ne přidávané až jako důsledek nějaké události. 

8. Umožňovalo pravidelnou údržbu, inspekci, opravy a nastavení mechanického stroje. 

9. Bylo vyrobené z vhodných materiálů 

- bezpečnostní zařízení musí být dostatečně silná na to, aby odolala efektům, 

které se vyskytují během provozu. 

- bezpečnostní zařízení musí být odolná vůči rzi a ohni. 

10. Nebyla nebezpečná. (Nesmí mít ostré nebo tvrdé hrany apod.) 

11. Bezpečnostní zařízení by měla též poskytovat ochranu před neočekávanými událostmi 

ve výrobě nejen před běžným očekávaným nebezpečím. [1] 

4. Hodnocení rizik 

Zaměstnavatel je povinen vyhledávat a vyhodnocovat rizika a přijímat opatření 

vyplývající z právních a ostatních předpisů. V rámci této povinnosti musí vést dokumentaci o 

všech provedených úkonech v souvislosti s riziky. V současné době však neexistuje žádný 

jednotný požadavek na postup, obsah, rozsah a formu vedené dokumentace. Na každém 

zaměstnavateli tedy závisí, jakým způsobem tuto svoji povinnost splní.  

4.1 Termíny a definice 

Termíny a definice vztahující se k analýze a posuzování rizik byly vybrány z technické 

normy ČSN EN ISO 12100. [11] 

Strojní zařízení (stroj)  

Montážní celek sestavený z částí nebo součástí strojů, z nichž je alespoň jedna pohyblivá, s 

příslušnými pohonnými zařízeními, řídícími a silovými obvody, vzájemně spojenými za 
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účelem specifický přesně stanoveného použití. Zejména pro zpracování, úpravu, dopravu 

nebo balení materiálu.  

Spolehlivost  

Schopnost stroje nebo jeho součástí nebo jeho vybavení vykonávat v daném časovém období 

a za specifikovaných podmínek požadovanou funkci bez poruchy.  

Udržovatelnost   

Schopnost stroje udržovat stav, který umožňuje, aby vykonával svou funkci za podmínek 

předpokládaného používání, nebo k obnovení tohoto stavu, přičemž nezbytné činnosti 

(údržba) se provádějí podle stanovených postupů a s použitím stanovených prostředků. 

Použitelnost  

Schopnost stroje být snadno používán díky mj. jeho vlastnostem nebo charakteristikám, které 

umožňují snadné pochopení jeho funkce (funkcí).  

Úraz  

Fyzické zranění nebo poškození zdraví. 

Nebezpečí  

Potenciální zdroj úrazu. 

Relevantní nebezpečí  

Nebezpečí, které je identifikována jako existující u stroje, nebo které je spojeno se strojem.  

Významné nebezpečí  

Nebezpečí, které bylo identifikováno jako relevantní a které vyžaduje specifickou činnost 

(opatření) k vyloučení nebo snížení rizika podle posouzení rizika.  

Nebezpečný prostor  

Jakýkoliv prostor uvnitř a/nebo kolem strojního zařízení, ve kterém může být osoba vystavená 

nebezpečí.  

Nebezpečná událost  

Událost, která může způsobit škodu (úraz).  

Nebezpečná situace  

Okolnosti, při kterých je osoba vystavená alespoň jednomu nebezpečí.  

Předpokládané používání stroje  

Používání stroje podle informací uvedených v instrukcích pro používání. 

Selhání  

Porucha stroje zabraňující vykonávání předpokládané funkce.  

Ochranné opatření  
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Opatření určené k dosažení snížení rizika. Opatření je realizované konstruktérem (opatření 

zabudována v konstrukci, informace pro používání) nebo uživatelem (bezpečné pracovní 

postupy, pracovní postupy, kontrola, používání OOPP, zaškolení).   

Předvídatelné nesprávné použití  

Používání stroje způsobem, který není předpokládán konstruktérem, ale který může vyplývat 

ze snadno odhadnutelného lidského chování.  

Zbytkové riziko  

Riziko, které zůstává i po použití ochranných opatření.  

Riziko  

Kombinace pravděpodobnosti výskytu škody (úrazu) a závažnosti této škody (tohoto úrazu).  

Analýza rizika  

Kombinace specifikace mezních hodnot stroje, identifikace nebezpečí a odhadu rizika.  

Posuzování rizika; posouzení rizika  

Celkový proces zahrnující analýzu rizika a hodnocení rizika.  

Odhad rizika  

Vymezení pravděpodobné závaznosti škody (úrazu) a pravděpodobnosti jejího (jeho) výskytu.  

Hodnocení rizika  

Rozhodnutí na základě analýzy rizika, zda bylo dosaženo cílů snížení rizika. 

4.2 Identifikace, posuzování a hodnocení rizik  

4.2.1 Posuzovaný systém  

Jedná se o výběr posuzovaného systému (objektu) a stanovení rozsahu, to je vymezení 

objektu, systému, u kterého se budou rizika posuzovat (stroj, zařízení, pracoviště, činnost, 

materiál, látka aj.) a o formulaci kritérií, ke kterým budeme riziko vztahovat (systémové 

selhání, nehoda, úraz, či jiné poškození zdraví aj.). Při posuzování rizik spojených s pracovní 

činností je důležité zvažovat nejen běžný pracovní proces, ale i mimořádné situace a činnosti. 

[1] 

4.2.2 Identifikace zdrojů nebezpečí  

Jedná se o identifikování zdrojů možného ohrožení zdraví, majetku, životního prostředí 

apod. Důležitým zdrojem informací pro tento krok je evidence událostí, které v minulosti 

nastaly. U nich by měly být uvedeny i zdroje, které se na vzniku události a příslušných 

následcích podílely. V případě, že tyto informace nejsou k dispozici nebo jsou nedostatečné, 
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je třeba použít některou z metod umožňujících zdroje nebezpečí identifikovat např. 

bezpečnostní kontrolu/prohlídku.[1] 

Bezpečnostní prohlídka/kontrola 

U stávajících zařízení se prakticky jedná o fyzickou prohlídku zařízení (inspekci), která 

může být prováděna podle potřeby jednotlivcem či skupinou odborníků. V případě nových 

zařízení se jedná již o posuzování technické dokumentace ještě před vlastní výstavbou a 

realizací zařízení. Bezpečnostní prohlídka má za cíl identifikovat podmínky a okolnosti, které 

mohou vést k nehodě, ať již jejími následky je ohrožení zdraví lidí, poškození životního 

prostředí nebo majetku. Typická bezpečnostní prohlídka zahrnuje řadu rozhovorů 

s pracovníky provozu, údržby, specialisty i vedoucími pracovníky na všech úrovních. 

Bezpečnostní prohlídka by měla být pojímána jako kolektivní akce směřující ke zvýšení 

bezpečnosti, tj. snížení rizik provozu zařízení či podniku. Bezpečnostní prohlídky jsou 

zaměřeny především na zjištění, zda pracovní operace a údržba jsou prováděny v souhlasu 

s provozními předpisy. Výsledkem bezpečnostních prohlídek je kvalitativní popis 

potenciálních problémů z hlediska bezpečnosti provozu a návrh opatření.  

Tým pracovníků provádějící bezpečnostní prohlídku musí mít přístup k  

- technické dokumentaci, 

- bezpečnostním studiím prováděným v minulosti, 

- zprávám z šetření úrazů a nehod, 

- provozním předpisům, 

- předpisům pro údržbu, 

- protokolům o provedených inspekcích, kontrolách a revizích.  

Členové týmu by měli být odborníci se znalostmi a zkušenostmi z provozu a bezpečnosti. 

Pro zkvalitnění bezpečnostních prohlídek je vhodné použít kontrolních seznamů 

charakterizujících jednotlivé kroky a položky, jejichž splnění je třeba sledovat.[1] 

Při použití jednotlivých metod je třeba zohledňovat zejména požadavky na komplexnost, 

exaktnost a objektivitu, které vzhledem k jistému zjednodušení dále uváděných příkladů 

nemohou být prezentovány vždy dostatečně zřetelně. Při posuzování systému nutno 

analyzovat všechny jeho součásti z hlediska prostorového i časového (tj. např. nejen vlastní 

stroj, ale i příslušenství, pomocná a manipulační zařízení, tedy vše, co je pro chod stroje 

nezbytné, bezprostředně mu předchází a na něj navazuje, jakož co se ho týká po celou dobu 

životnosti – od výrobní fáze, přes expedici, dopravu, instalaci v provozu, seřizování, vlastní 

provoz, dále opravy, údržbu, demontáž až k likvidaci. 

Vhodnou metodu je nutno zvolit s ohledem na požadovaný cíl.[2] 
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4.2.3 Posuzování a hodnocení rizik  

Posuzování a hodnocení rizik je systematické prověřování toho, co může zaměstnance 

ohrozit nebo způsobit nežádoucí událost a zvážení, zda jsou stávající bezpečnostní opatření 

dostatečná, a je důležitou součástí systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

zaměstnavatele. Cílem této činnosti je zdůraznit nejzávažnější nebezpečí a doporučit způsob 

postupu při vyhledávání a identifikaci rizik a příslušných opatření k jejich odstranění nebo 

snížení v rámci zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví. Tuto činnost by měla provádět 

odborně způsobilá osoba v prevenci rizik, tj. držitel osvědčení o odborné způsobilosti v 

prevenci rizik.  

4.2.4 Opatření ke snížení rizik 

Při stanovení opatření k odstranění resp. snížení rizik se ke každému identifikovanému 

nebezpečí stanoví potřebná opatření v rámci prevence rizik, kterými se rozumí všechna 

opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci a z opatření zaměstnavatele. Opatření mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je 

nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik.  

Technická – zajišťují ochranu osob technickým prostředky, např. ochranné kryty a zábrany, 

záchytná madla a zábradlí, rovné a nekluzné podlahy a komunikace, mohou jimi být i 

prostorové podmínky místa výkonu práce apod.    

Organizační – zajišťují ochranu osob správnou organizací práce, mohou jimi být pracovní 

postupy, návody k obsluze, tvoří rovněž kontrolní činnost, výkon dozoru atd. 

Výchovná – řeší výchovu k bezpečnému chování na pracovišti, seznamování s platnými 

předpisy, provozními předpisy, návody k obsluze, dále pak poučení o správných pracovních 

postupech, informují o vydaných zákazech či nepovolených činnostech, informují o 

správných zásadách poskytování první pomoci při úrazech a poraněních apod. 

4.2.5 Aktualizace rizik 

Vyhledaná rizika musí být předmětem každé pravidelné i mimořádné kontroly pracovišť. 

Pokud by na pracovištích a prováděných činnostech vznikly atypické a nepředvídané situace 

nebo by došlo k závažnějším problémům s vyhodnocením rizik, případně by šlo o obtížně 

zvládnutelná rizika a nebezpečné situace, je nutno tyto problémy řešit v součinnosti s vedením 

a bezpečnostním technikem. V případě potřeby nutno upravit režim kontroly rizika, případně 

realizovat mimořádná opatření. Hodnocení rizik je nutno průběžně aktualizovat s ohledem na 

změny předpisů, změny pracovních podmínek, pracovního prostředí pracovních prostředků a 

pracovních postupů. 
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Dokumentace hodnocení rizikových faktorů a ohrožení bezpečnosti a ochrany zdraví 

slouží jako důležitý doklad při zpracování pracovních postupů a jiných interních předpisů 

k zajištění BOZP i pro vzájemnou informovanost zaměstnavatelů, v případech, kdy plní úkoly 

na jednom pracovišti více zaměstnavatelů.  

4.2.6 Informování 

Podle § 103 odst. 1 písm. f) ZP má zaměstnavatel zajistit zaměstnancům, podle potřeb 

vykonávané práce ve vhodných intervalech dostatečné a přiměřené informace a pokyny o 

BOZP, zejména formou seznámení s riziky, s výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na 

ochranu před působením těchto rizik. Informace a pokyny je třeba zajistit zejména při přijetí 

zaměstnance, při jeho převedení, přeložení nebo změně pracovních podmínek, změně 

pracovního prostředí, zavedení nebo změně pracovních prostředků, technologie a pracovních 

postupů.  

5. Základní informace o společnosti  

Skanska je jednou z největších společností na světě poskytujících služby v oblasti 

stavebnictví a projektového developmentu. U jejího vzniku v roce 1887 stála švédská 

společnost AB Skanska Cementgjuteriet vyrábějící betonové dekorační dílce, která se v 

průběhu své existence postupně transformovala na mezinárodní společnost zaměřenou na 

poskytování celkových stavebních služeb. Název Skanska je používán od roku 1984. Skanska 

je tvořena skupinou firem, v jejímž čele stojí Skanska AB se sídlem ve Stockholmu; 

organizačně se člení na obchodní jednotky rozdělené do čtyř základních podnikatelských 

směrů.  

Skanska a.s. je stavební a developerská skupina působící v České a Slovenské republice, 

je součástí světového koncernu Skanska se sídlem ve Švédsku. Základním předmětem 

činnosti jsou všechny obory stavebnictví, vývoj a prodej vlastních bytových a komerčních 

projektů, správa majetku a související služby. 

 

Společnost Skanska a.s. je dále členěna na jednotlivé divize: 

Divize Pozemní stavitelství  

Divize Silniční stavitelství 

Divize Železniční stavitelství 

Divize Betonové konstrukce 

Skanska Reality  
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     Společnost Skanska a.s. má zaveden Integrovaný management systém – IMS, který 

spočívá ve vhodné a účelné integraci systémů řízení a to: 

• systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 (QMS), 

• systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005 (EMS), 

• systému managementu BOZP dle ČSN OHSAS 18001:2008 (SMS), 

5.1 Divize Betonové konstrukce 

Divize Betonové konstrukce je plně vybavená veškerými zdroji, které jsou potřebné k 

realizaci kompletních nosných železobetonových konstrukcí, a to včetně založení staveb 

pozemního, inženýrského a dopravního stavitelství.  

Divize se skládá z 6 organizačních jednotek: 

závod Speciální zakládání, 

závod Monolitické konstrukce, 

závod Prefa, 

Skanska Transbeton, s.r.o., 

Lom Klecany, s.r.o., 

SkyBau s.r.o., Žilina. 

Služby divize spočívají na společném základním produktu, kterým je beton, výztuž a 

bednění s odpovídajícími výrobními a mechanizačními prostředky. Tyto produkty umožňují 

divizi nabídnout tržní a výrobní potenciál pro realizaci monolitických konstrukcí, 

prefabrikace, výroby, dopravy a čerpání čerstvého betonu a speciálního zakládání 

staveb. 

5.2 Výrobní program závodu Prefa 

Prefabrikace pro pozemní a průmyslové stavby  

• tyčové dílce – nosníky, průvlaky, ztužidla, vazníky, piloty, sloupy  

• stěnové dílce – zateplené, nezateplené, různé povrchy 

• základové patky a kalichy  

• stropní desky, schodišťové, lodžiové a balkónové dílce  

• zakázková výroba atypických prefabrikátů 

Prefabrikace pro mostní, silniční a železniční stavby  

• mostní nosníky, dílce pro mostní a tunelové stavby  

• silniční panely, svodidla, protihlukové stěny 
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Obrázek 1 – Protihluková stěna 

 

Obrázek 2 – Rámcový propustek 

 

Obrázek 3 – Pražce 
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Obrázek 4 – Svodidla 

 

Obrázek 5 – Vazník 

 

Obrázek 6 – Žlaby 
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6. Vymezení pracovní činnosti  pro hodnocení rizik 

Pro účely hodnocení rizik je hodnocena pracovní činnost železáře v souvislosti s obsluhou 

strojního zařízení ohýbací automat -  automatická třmínkovačka na zpracování konstrukční 

oceli do železobetonu, včetně pracovních podmínek daného pracovního místa.  

 Obsluha strojního zařízení. 

 Obsluha zdvihacího zařízení. 

 Údržba, seřizování a opravy strojního zařízení.  

Uvedené strojní zařízení obsluhuje jeden zaměstnanec, muž, a to včetně obsluhy 

zdvihacího zařízení. Pravidelnou údržbu a opravy strojního zařízení provádí externí dodavatel 

v pravidelných termínech nebo dle objednávky. 

7. Výběr metody k hodnocení rizik 

V této diplomové práci byla použita Jednoduchá bodová metoda (JBM) vytvořená v roce 

2000 Tomášem Neugebauerem [3] na základě informací z Návodu pro hodnocení rizik při 

práci, který v roce 1996 v Lucembursku vydalo Ředitelství pro bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci jako návod pro země Evropské unie k naplnění požadavků čl. 6 a 9 Směrnice Rady č. 

89/391/EHS, o zavedení opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při 

práci. Dalšími zdroji informací byly metoda BOMECH a metoda prezentovaná VÚBP Praha.  

Metoda BOMECH pro hodnocení nebezpečnosti strojů (vhodná však i pro posouzení 

zařízení a pracovišť), zpracovaná na strojní fakultě ČVUT v Praze a patřící do skupiny 

bodových metod, umožňuje s dostatečnou přesností stanovit stupeň nebezpečnosti 

jednotlivých nebezpečných faktorů. 

Metoda VÚBP Praha je jednoduchá metoda posuzující rizika z hlediska pravděpodobnosti 

vzniku nehody a jejich následků.  

JBM slouží k snadnému vyhodnocení již vyhledaných rizik při práci pomocí následujících 

kritérií: 

 pravděpodobnost nežádoucího následku, tedy, jak často se nežádoucí jev, jenž může 

způsobit škodu, vyskytuje, 

 expozice rizika, tedy doba, po kterou je zaměstnanec potencionálně riziku vystaven za 

rok, 

 ochranná reakce při vzniku rizikové situace před ohrožením zdraví, 

 následky rizika. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Jaroslav.Agh/Data%20aplikací/Microsoft/Word/terminologie.htm
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Do vyhodnocovací tabulky této metody se k jednotlivým vyhledaným nebezpečných 

činitelům uvádějí vyhledané zdroje rizik a nejhorší předpokládané následky.  K nim se 

přiřazují hodnoty bodového hodnocení jednotlivých kritérií, které jsou uvedeny v 

následujícím přehledu. 

 

Tabulka 1 – Pravděpodobnost nežádoucího následku 

častý výskyt 10,0 

možný výskyt 6,0 

není běžné, ale je pravděpodobné 3,0 

někdy se vyskytne 1,0 

ještě se nevyskytl, je však možný 0,5 

prakticky nemožný 0,2 

vyloučený 0,1 

 

Tabulka 2 – Expozice rizika 

stále 10,0 

často (denně) 6,0 

příležitostně 3,0 

občas (měsíčně) 2,0 

zřídka (několikrát za rok) 1,0 

velmi zřídka (ročně) 0,5 

není expozice 0,0 

 

Tabulka 3 – Ochranná reakce 

nemožná 1,00 

velmi obtížná 0,95 

obtížná 0,90 

možná 0,85 

snadná (reflexní) 0,80 

 

Tabulka 4  – Následky rizika 

katastrofické (mnoho smrtelných úrazů nebo škoda nad 100 000 000, – Kč) 100 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Jaroslav.Agh/Data%20aplikací/Microsoft/Word/tabulka.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Jaroslav.Agh/Data%20aplikací/Microsoft/Word/terminologie.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Jaroslav.Agh/Data%20aplikací/Microsoft/Word/terminologie.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Jaroslav.Agh/Data%20aplikací/Microsoft/Word/terminologie.htm
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velmi závažné (několik smrtelných úrazů nebo škoda nad 10 000 000, – Kč) 40 

závažné (jeden smrtelný úraz nebo škoda nad 1 000 000, – Kč) 15 

vážné (těžký úraz [zranění] nebo škoda nad 100 000, – Kč, případně nemoci 

z povolání) 

7 

lehké (úraz nebo škoda nad 10 000,– Kč, případně trvalé zhoršení 

zdravotního stavu – například očí) 

3 

– zanedbatelné (drobné poranění nebo škoda, případně snížení pracovní 

pohody) 

1 

 

Vynásobením zjištěných hodnot pro příslušné riziko se získá hodnota vyjadřující míru 

rizika. Podle ní se určí závažnost rizika a nutnost jeho řešení. 

 

Tabulka 5 – Míra rizika a jeho závažnost 

Míra rizika Závažnost rizika 

větší než 400 velmi vysoké riziko, zastavit činnost, 

200 až 400 vysoké riziko, potřeba okamžitého řešení, 

70 až 200 značné riziko, potřeba řešení, 

20 až 70 riziko, potřeba zvýšené pozornosti, 

menší než 20 přijatelné riziko. 

 

Čím je hodnota míry rizika vyšší, tím je nezbytnější provést opatření k vyloučení rizika 

nebo alespoň k omezení působení jeho vlivů.  

Souhrnná tabulka zdrojů nebezpečí a bezpečnostních opatření, zahrnující posuzování a 

hodnocení rizika a přijatá bezpečnostní opatření, je uvedena v příloze MPBP pro obsluhu 

ohýbacího automatu – automatické třmínkovačky.  
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8. Místní provozní bezpečnostní předpis 
 

Skanska a.s., 

závod Prefa, 

Líbalova 1/2348, 

149 00  Praha 4 - Chodov 

 

Místní provozní bezpečnostní předpis pro 

obsluhu ohýbacího automatu – automatické 

třmínkovačky 

 

Obrázek 7 – Ohýbací automat  Stema Twinmaster 16 II, model 021, rok výroby 2006 
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Obsah: 

1. Účel použití 

2. Oblast platnosti 

3. Související předpisy 

4. Odpovědnost za provoz, údržbu, opravy a prohlídky strojních zařízení 

5. Organizační a bezpečnostní opatření pro bezpečný provoz strojního zařízení 

6. Popis pracovního prostředí 

7. Příprava strojního zařízení 

8. Údržba a opravy 

9. Stanovení termínů prohlídek a kontrol strojního zařízení 

10. Vybavení a místa použití osobních ochranných pracovních prostředků 

11. Organizace kontrol, školení, přezkušování zaměstnanců, požadavky na způsobilost 

zaměstnanců  

12. Postup při hlášení a šetření havárií 

13. Obecné schéma pracoviště strojního zařízení 

14. Rizika, zjištění jejich příčin, zdroje a opatření k jejich odstranění 

15. Zkratky, pojmy 

16. Závěrečná ustanovení 

17. Související dokumentace 

8.1 Účel použití 

Účelem tohoto místního provozního bezpečnostního předpisu (dále jen MPBP) pro 

obsluhu strojního zařízení ohýbacího automatu – automatické třmínkovačky na zpracování 

konstrukční oceli do železobetonu (dále jen strojní zařízení)  - je zejména upravit pracovní 

postupy pro odebírání hotových výrobků a pravidla pohybu zaměstnanců na těchto 

pracovištích tak, aby se omezila možnost vzniku pracovních úrazů zaměstnanců při práci 

v pracovním prostoru uvedeného zařízení. 

MPBP byl zpracován ve smyslu požadavku zákona č. 262/2006 Sb., §102, odst.2., zákoník 

práce, ve znění pozdějších předpisů, dále pak ve smyslu požadavku zákona č. 309/2006 Sb., 

§5, odst.1 a  nařízení vlády č. 378/2001 Sb., §2, písmeno g).  

Zaměstnanci jsou povinni tento MPBP v potřebném rozsahu respektovat, přičemž se 

nezbavují povinnosti dodržovat i ostatní ustanovení obecně platných bezpečnostních předpisů, 

pokud s nimi byli řádně seznámeni a tyto jim to ukládají. 
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MPBP upozorňuje na konkrétní pracovní rizika možného ohrožení života a zdraví při 

práci na tomto pracovišti a uvádí možnosti jejich snížení. 

8.2 Oblast platnosti 

Tento MPBP  platí pro provoz, obsluhu, údržbu, prohlídky a opravy strojního zařízení, 

které rovná, ohýbá a stříhá ocel ze svitků o průměru drátu v rozsahu od 6 mm do 12 mm a je 

umístěno v prostorách armovny závodu Prefa. Tento MPBP je závazný pro všechny 

zaměstnance závodu Prefa i jiné osoby vykonávající jakékoliv činnosti v pracovním prostoru 

uvedeného strojního zařízení.  

Pro obsluhu příslušného zdvihacího zařízení při manipulaci s břemeny (svitky, svazky 

s hotovými výrobky) platí bezpečnostní instrukce uvedené v dílčím Systému bezpečné práce 

pro ZZ používaného na tomto pracovišti. 

8.3 Související předpisy 

 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí. 

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

 Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví 

některé podmínky k  zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů. 

 Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění 

pozdějších předpisů.  

 Vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, 

jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti. 

8.4 Odpovědnost za provoz, údržbu, opravy a  prohlídky 

strojního zařízení 

8.4.1 Pověřený vedoucí zaměstnanec – vedoucí výroby   

 Plně zodpovídá za bezpečný provoz strojního zařízení. 

 Zodpovídá za vytvoření podmínek pro zajištění údržby, revizí, prohlídek a zkoušek, a 

že se tyto činnosti vykonávají způsobem, který je v souladu s požadavky na bezpečný 

provoz strojního zařízení.  

 Zabezpečuje vedení provozní dokumentace ve stanoveném rozsahu, včetně vyhotovení 

písemných záznamů (údaje o mimořádných událostech, opravách s uvedením data a 

stručným charakterem opravy, rekonstrukcích, generálních opravách a revizích, 
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prováděných dodavatelským způsobem s uvedením data provedení, prohlídkách, 

kontrolách a měřeních strojního zařízení s uvedením data a stručné informace o 

výsledku) a tyto řádně uschovávat. 

 Zajišťuje provádění kontroly technického stavu strojního zařízení ve lhůtách a rozsahu 

uvedených v provozní dokumentaci a v tomto MPBP. V případě zjištění závad 

bezprostředně ohrožujících život a zdraví zaměstnanců bezodkladně nařizuje odstavení 

strojního zařízení z provozu a zamezí jeho další užívání až do konečného rozhodnutí 

revizního technika. 

 Zajišťuje pravidelnou údržbu strojního zařízení nebo jeho částí v souladu s provozní 

dokumentací a s tímto MPBP tak, aby bylo v dobrém technickém stavu. 

 Zajišťuje prokazatelné seznámení zaměstnanců dodavatelských firem provádějících 

údržbu, opravy a prohlídky strojního zařízení s interními předpisy společnosti, 

provozní dokumentací a s tímto MPBP (včetně přijatých opatření) včetně ověření 

jejich teoretických a praktických znalostí, jestliže se podílejí na obsluze a údržbě 

strojního zařízení.  

 Průběžně kontroluje dodržování předpisů pro obsluhu strojního zařízení. 

 Průběžně kontroluje čištění, údržbu a opravy strojního zařízení včetně pořádku na 

pracovišti. 

 Zajišťuje provádění opakovaného školení obsluhy strojního zařízení. 

 Pravidelně, 1 x měsíčně, kontroluje strojní zařízení s písemným zápisem do Deníku 

strojního zařízení. 

 Vyloučí z obsluhy strojního zařízení zaměstnance, kteří soustavně porušují provozní 

předpisy. 

8.4.2 Osoba pověřená obsluhou  strojního zařízení 

Před uvedením do provozu je obsluha povinna:   

 provést před zahájením provozu kontrolu zápisu z předešlé směny v Deníku strojního 

zařízení, 

 neprovozovat strojní zařízení, jestliže řádně nepracuje nebo v případě jiných zřejmých 

rizikových vad až do doby, než budou závady odstraněny; obsluha je povinna  strojní 

zařízení nebo jeho část odpojit od přívodu el. energie, viditelně označit tabulkou 

MIMO PROVOZ, nahlásit závady pověřenému vedoucímu zaměstnanci a  druh 

závady zaznamenat do Deníku strojního zařízení. 

Po ukončení provozu je obsluha povinna: 
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 uvést pracoviště do pořádku, 

 vypnout hlavní vypínač elektrické energie a nastavit ovládací přístroje do nulové 

polohy, 

 zapsat do Deníku strojního zařízení veškeré zjištěné nedostatky, které sice 

neohrožují bezpečnost, ale které je nutno odstranit. 

Pro obsluhu strojního zařízení je přísně zakázáno: 

 povolit ovládání strojního zařízení jiným nekvalifikovaným osobám, 

 přibližovat ruce ke kladkám, nůžkám a k ohýbači, které jsou v pohybu, 

 opustit své stanoviště, dokud je strojní zařízení v provozu, 

 používat neschválené pracovní pomůcky, 

 vykonávat jakékoliv opravy, úpravy a seřizování strojního zařízení, jestliže nebyla na 

tyto práce zaučená a vyškolená, 

 vykonávat opravy, čištění popř. jiné činnosti, je-li strojní zařízení v provozu, 

 obsluhovat strojní zařízení v případě zhoršení zdravotního stavu, a je-li schopnost 

obsluhy  snížená použitím omamných látek, léky, úrazem, nevolností apod., 

 používat strojní zařízení, pokud byl při revizi nebo zkouškách vyhodnocen jeho 

technický stav jako nezpůsobilý dalšího provozu, 

 povolit ostatním osobám zdržovat se v pracovním prostoru strojního zařízení nebo 

v jeho pracovním prostoru.  

8.5 Organizační a bezpečnostní opatření pro bezpečný provoz 

strojního zařízení     

8.5.1 Popis strojního zařízení, používané energie, používané chemické 

látky                           

Název strojního zařízení: Automatická třmínkovačka na zpracování konstrukční oceli do       

železobetonu  

Typ : Stema Twinmatic 16 II 

Model : 021   

Rok výroby :                                  2006 

Výrobce : STEMA 

Výška 3000 mm 

Šířka : 5415 mm 

Délka : 12470 mm 

Hmotnost : 6950 kg 

Napájecí napětí:  400 V 

Frekvence: 50 Hz 
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Jiná napětí na požádání: 200 – 415 V 

Frekvence : 50/60 Hz 

Instalovaný příkon 

(kW): 

18 kW 

Průřez vodičů napětí: 3x25  mm
2
 

Průřez uzemňovacího 

vodiče:               

 1x25 mm
2
 

 

Kapacita hydraulické 

stanice: 

300 l hydraulický olej HM 46 – není klasifikován jako 

nebezpečný dle Zákona č. 350/2011 Sb. 

Rychlost posunu: 0÷1,5 m/s 

Rychlost ohybu: 0÷1000 °/s 

Rychlost střihu:  4/10 s 

Kolektivní ochrana Předrovnávací a posunovací jednotka zajištěna krytem 

Dokončovací jednotka horizontálního rovnání zajištěna krytem 

Hydraulická jednotka zajištěna krytem 

Odvíjecí zařízení vybaveno oplocením 

Hlavní vypínač na ovládacím pultu strojního zařízení a pultu PC 

Uzamykání strojního zařízení klíčem 

Elektronické jištění všech krytů 

Individuální ochrana Poskytnuté OOPP 

 

8.5.2 Pracovní jednotky strojního zařízení  
 

 

Obrázek 8 – Odvíjecí zařízení 
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Obrázek 9 – Řídící panel 

 

Obrázek 10 – Podavač drátu 
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Obrázek 11 – Předrovnávací a posunovací jednotka 

Jednotka obsahuje vodící a předrovnávací systém a  posuvný systém. Pevný ovládací panel 

strojního zařízení včetně hlavního vypínače el. energie a ovládacích prvků včetně dálkového 

ovládání.   

 

 

Obrázek 12 – Dokončovací jednotka horizontálního rovnání 

Dokončovací jednotka vertikálního rovnání. Jednotka obsahuje měřící systém posunu a 

kladkový rovnací systém na vertikální ploše. 
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Obrázek 13 – Jednotka střihu 

Jednotka ohybu. Jednotka obsahuje trn se svým kontrolním a pohonným systémem a ohýbací 

nástroje (centrální a boční čep). 

 

Obrázek 14 – Nožní pedál pro přerušení operace 

- Jednotka nádrže hydraulické stanice.  

- Filtrační a ochlazovací jednotka 

- Jednotka čerpadla.  

- Skupiny elektroventilů.  
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8.5.3 Použití strojního zařízení 

Automatické třmínkovačky slouží k výrobě malých a středně velkých třmínků z 

konstrukční oceli do železobetonu, dodávané ve svitcích. Svitky jsou umísťovány pomocí 

zdvihací techniky na odvíjecí zařízení, která jsou oddělena neúplným drátěným plotem od 

okolního prostoru. Jednotlivá odvíjecí zařízení jsou ovládána brzdami s hydraulickým 

pohonem a řízena strojem během automatického cyklu. Materiál je odvíjen ze svitku aktivací 

jednotky posunu, narovnán rovnacími jednotkami a tvarován ohýbacím nástrojem. Po 

kompletaci posunovacích a ohýbacích fází stanovených programem je aktivována střihací 

jednotka, která oddělí vyrobený třmínek. Vyrobený třmínek je dle své velikosti odebírán 

ručně nebo padá po ustřižení na předem připravený stůl, popř. přípravek. Třmínky jsou 

opatřeny cedulkou, upraveny do svazků vázacím drátem a přemístěny ručně nebo pomocí 

zdvihacího zařízení do prostoru hotových výrobků. Vyznačení pracovního prostoru strojního 

zařízení je provedeno žlutou čárou o minimální šířce 100 až 125 mm. 

Vzhledem k tomu, že prostor odvíjecích zařízení s cívkami je oddělen neúplným 

hrazením, musí být každý možný vstup do těchto prostor v rámci kolektivní ochrany 

označen výstražnou bezpečnostní tabulkou „Zákaz vstupu nepovolaným osobám“. (viz. 

Tabulka 8) 

Všichni zaměstnanci, kteří vykonávají pracovní činnost v armovně, musí být s tímto 

MPBP prokazatelně seznámeni pověřeným vedoucím zaměstnancem a to do doby, než 

budou tyto prostory bezpečně zajištěny proti vstupu nepovolaných osob !!! 

Do prostor, kde se vykonávají činnosti spojené s manipulací se svitky a výrobou 

třmínků je vstup zaměstnancům a osobám z důvodu provedení kontrol, revizí a údržby 

přísně zakázán bez předchozího uvědomění pověřeného vedoucího zaměstnance a 

obsluhy strojního  zařízení !!!  

8.6 Popis pracoviště a pracovního prostředí 

Automatická třmínkovačka na zpracování konstrukční oceli do železobetonu je umístěna 

v hale armovny s rozměry 18 m x 114 m a je vybavena jeřábovou dráhou. Podlaha je tvořena 

litým betonem. V pracovním prostoru určeném pro obsluhu je volná podlahová plocha větší 

než 2 m
2
, mimo stabilní provozní zařízení, spojovací cesty a prostor určený pro hotové 

výrobky. Stanovený bezpečný přístup na pracoviště (vnitřní komunikace, únikové cesty) je 

výrazně značen žlutým bezpečnostním značením od ostatních ploch.  Objemový prostor 

vyhovuje 15 m
3
 nezastavěné plochy. Hladina ustáleného a proměnného hluku je vyšší než 85 

dB. Pracovní místo je zařazeno Rozhodnutím příslušné KHS do kategorie 3 – faktor hluk. 
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Teploty na pracovišti se v průběhu kalendářního roku pohybují v rozmezí 15 °C – 28 °C. 

Pracovní místo je zařazeno dle NV č. 361/2006 Sb., přílohy 1, část A, tabulka č. 1, do 

kategorie III a. 

8.7 Příprava strojního zařízení 

8.7.1 Příprava stroje pověřenou obsluhou   
Když je identifikován průměr drátu, který je požadováno zpracovávat, stroj musí být pro 

takové zpracování připraven. Přípravy spočívají v(e):  

 umístění ocelových svitků na nosič odvíjecího zařízení (max. nosnost 3,2t), schopného 

pojmout a udržet kotouč drátu centralizovaný na ose rotace pomocí zdvihacího zařízení,  

 uvolnění zpracovávaného svitku na odvíjecích zařízeních přestřihnutím ocelových pásek, 

 umístění vodiče drátu ve vstupu do stroje, je nutné jej napolohovat dle správného průměru 

drátu, 

 výměně ohýbacího čepu a odpovídajícího čepu bočního, 

 otevření kladek skupin posunu a rovnání, aby byl umožněn průchod drátu, který bude 

vložen. 

Obsluha je povinna používat poskytnuté osobní ochranné pracovní prostředky. 

 

Je přísně zakázáno provádět úkony v rámci přípravy strojního  zařízení, je-li strojní  

zařízení v chodu !!!  

.  
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Pracovní postup pro uvolnění drátu ve svitku: 

Obrázek 15  a) až g)  –  pracovní postup 

 

a)  

Svitek drátu umístěný na odvíjecím zařízení, 

který je upevněn ocelovými páskami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 

Před rozstřižením prvního ocelového pásku 

musí obsluha zaujmout takovou pracovní 

pozici, aby nebyla zasažena případným 

vymrštěním uvolněného drátu nebo 

ocelového pásku po jeho rozstřižení. 

Pro přestřižení ocelového pásku musí 

obsluha použít ruční nůžky na plech. 

 

 

 

c)  

Pohyb uvolněného drátu směrem od svitku. 

 

 

 

 

 

 

Nebezpečí úrazu uvolněným drátem po 

přestřižení  ocelového pásku ! 
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d)  

Před rozstřižením dalšího ocelového pásku, 

pod kterým je umístěný druhý volný konec 

drátu, musí obsluha zaujmout takovou 

pracovní pozici, aby nebyla zasažena 

případným vymrštěním uvolněného drátu 

nebo ocelového pásku po jeho rozstřižení. 

 

Nebezpečí úrazu uvolněným drátem po 

přestřižení dalšího ocelového pásku 

 

 f) 

Pohyb uvolněného drátu směrem od svitku. 

 

 

 

 

 

 

Nebezpečí úrazu uvolněným drátem po 

přestřižení dalšího ocelového pásku 

 

 

Vložení drátu musí obsluha provádět v souladu s návodem na obsluhu strojního 

zařízení: 

 spustit stroj a otevřít skupiny rovnání a posunu, 

 odblokovat brzdu odvíjecích bubnů tak, aby se odvíjecí bubny mohly volně otáčet, 

 přemístit se do prostoru, kde jsou umístěny odvíjecí bubny se svitky, 

 ruční zavedení  

o pevně uchopit konec drátu, který bude zpracováván,   

o protáhnout jej vodiči drátu vlastního navijáku a následně jej vložit do vodiče drátu 

ve vstupu do stroje, 

 zavedení pomocí navijáku (je-li k dispozici) 

o uchopit kleště na konci lana odvíjecího zařízení a dopravit je až na úroveň svitku 

přičemž lano musí projít přes vodiče drátu, 
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o velmi silně uchopit začátek drátu do části navijáku, 

o opustit prostor s odvíjecími bubny a aktivovat naviják, v případě zadrhnutí drátu, 

lana nebo části navijáku přerušit pohyb a ručně uvolnit zadrhnutou část, 

o po dosažení vodiče drátu vstupu do stroje přejít do prostoru odvíjecích bubnů, 

oddělit drát od kleští navijáku a úplně navinout lano zpět na navíjecí zařízení, 

o vložit konec drátu do vodiče drátu ve vstupu do stroje, 

 aktivovat dráhu posunu, dokud drát nedosáhne nůžek a o krátký úsek je nepřekročí, 

 ručně uzavřít všechny kladky, 

 posunout drát přes nůžky zhruba o metr a ověřit kvalitu rovnání, 

 ustřihnout drát, zavřít kryty, nařídit potenciometry na minimální rychlost posunu a 

ohybu. 

 

Je přísně zakázáno přibližovat se rukama drátu v pohybu, zejména pro jeho vedení, 

nasměrování !!! 

Vedení drátu musí být provedeno pouze prostřednictvím vodičů drátů a správného 

seřízení rovnacích kladek !!!  

    

 

 g) 

V případě větších deformací konců drátů, 

zejména u drátu o průměru 12 mm, pokud 

není k dispozici rovnací zařízení, neprovádět 

rovnání ručně. Deformovaný konec oddělit. 

Pro přestřižení drátu musí obsluha použít 

ruční pákové nůžky. 

 

 

 

 

8.7.2 Zpracování 

Obsluha musí při spuštění nového zpracování vždy začít s rychlostí posunu a ohybu 

seřízenou na minimum. Po ověření správné funkčnosti se musí obsluha zdržovat 2 metry od 

stroje, rychlost zvyšovat postupně až do dosažení bezpečného provozu.  

V prostoru odvíjecích zařízení musí obsluha během provozu: 
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 kontrolovat správný přechod drátu z odvíjecích zařízení; k tomuto musí docházet 

pravidelně, bez zbytečného škubání, 

 používat, v případě potřeby, brzdový pedál, umístěný v blízkosti ovládacího panelu, 

který slouží k zabránění přehnaného úniku spirálových otoček v okamžiku, kdy stroj 

zastaví posun, aby mohl provést jiné operace nebo z jakéhokoliv jiného důvodu,  

 nepůsobit na brzdový pedál, když stroj natahuje drát, aby jej odvinul z navijáku, 

 snížit rychlost posunu a eventuálně zlepšit seřízení brzdy v případě natržení drátu, 

které je způsobeno zamotáním se vlastního drátu na odvíjecím zařízení nebo z jiného 

důvodu, 

 zastavit cyklus a ihned vyměnit zpracovávaný svitek pokud škubání bude pokračovat i 

při snížené rychlosti, což může být způsobeno špatným balením svitku, 

 vždy kontrolovat množství, které je ještě na svitku, když začíná docházet, snížit 

radikálně rychlost stroje, aby mohl být zastaven bezpečně před tím, než konec drátu 

opustí nosič svitku na odvíjecím zařízení, 

 osoby a prostředky se nesmí přiblížit do vzdálenosti 2 metrů od ochranného hrazení 

odvíjecích zařízení.  

V okruhu strojního zařízení obsluha musí: 

 Vždy udržovat rychlost stroje dostatečně nízkou, aby nedocházelo k problémům 

v bezpečnosti v přední oblasti strojního zařízení. 

 V průběhu provozu udržovat bezpečnostní vzdálenost alespoň 2 metry od přední části 

stroje, kromě ručního odebírání třmínků stanovených rozměrů. Nedovolit průchod 

nebo přiblížení se osobám nebo předmětům. Pobývat stále v blízkosti řídícího panelu, 

aby bylo možné zakročit v případě potřeby nouzovým tlačítkem zastavení. 

 Kontrolovat prováděcí rychlost pohonu posunu a ohýbače; přestávka mezi jednou 

finální fází a začátkem následujícího tvaru musí být upravena vzhledem ke způsobu 

odebírání výrobků.  

 Zastavit stroj, když je sběrné zařízení plné třmínků, třmínky značit, upravit do svazku 

a přemístit do prostoru hotových výrobků.  

8.7.3 Odebírání zhotoveného výrobku 

Vyrobený třmínek je dle své velikosti odebírán ručně nebo padá po ustřižení na předem 

připravený stůl, popř. přípravek. Třmínky jsou opatřeny cedulkou, upraveny do svazků 

vázacím drátem a přemístěny ručně nebo pomocí zdvihacího zařízení do prostoru hotových 

výrobků. 
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Tabulka 6 – Rozměry výrobků 

Minimální rozměry výrobků ze strojního zařízení, které  lze odebírat ručně: 

tvar U alespoň jedna strana větší než 300 mm 

třmínek alespoň jedna strana větší než 250 mm 

tvar L      alespoň jedna strana větší než 300 mm 

tvar S alespoň jedna strana větší než 300 mm 

ostatní alespoň jedna strana větší než 300 mm 

 

 

Obrázek 16 – Vymezení nebezpečného prostoru 

 

 

Výrobky, které nesplňují výše uvedené rozměry, nesmí obsluha v žádném případě 

odebírat ručně, ale musí použít sběrné zařízení !!! 

Pohybující se části mohou vtáhnout ochrannou rukavici a ruku obsluhy !!! 

 

 

V tomto prostoru je přísně zakázáno 

přibližovat se rukama k ohýbacímu 

nástroji  a noži v chodu a odebírat  

hotového výrobky !!! 
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Obrázek 17 – Příklad ručně odebíraného výrobku 

 

Obrázek 18 – Příklad výrobku, který nesmí být odebírán ručně 

 

Obrázek 19 – Přehledné uložení hotových výrobků na stojanu 
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Obrázek 20 – Nepřehledné uložení hotových výrobků na podlaze 

Při výměně drátu je obsluha povinna: 

 zastavit stroj a aktivovat ruční ovladače funkčnosti,  

 odblokovat brzdu odvíjecích zařízení, 

 působením na ruční ovladač posunu zasunout drát až do jeho uvolnění z vlastních 

kladek posunu, 

 za použití podávacího zařízení zasunout dále drát až do jeho kompletního východu ze 

stroje,  

 pevně uchopit drát ručně za použití ochranných pracovních rukavic, před jeho 

výstupem z podávacího zařízení tak, aby v okamžiku uvolnění drátu z kladek nemohlo 

dojít k nebezpečnému a nekontrolovatelnému pohybu drátu, zejména pokud je většího 

průměru, 

 kontrolovat konec drátu, který se navíjí na odvíjecí zařízení.                              

8.8 Údržba a opravy 

Pro zabezpečení spolehlivosti provozu a bezpečného technického stavu strojního zařízení 

se musí vykonávat jejich odborná údržba a opravy v souladu s příslušnými návody k obsluze. 

Provádět pravidelnou údržbu, seřizování a opravy zařízení se smí pouze, je-li strojní zařízení 

ve vypnutém stavu a bez přítomnosti tlaku oleje v hydromechanickém obvodu. Při opravách 

musí být použity jen ty náhradní díly, které splňují požadavky výrobce nebo příslušných 

norem. Tímto způsobem bude zajištěna stejná úroveň bezpečnosti zařízení jako před opravou.  

8.8.1 Výkon údržby a oprav 

a) na základě výsledků pravidelných revizních zkoušek, 

b) podle MPBP a podle návodu výrobce, 

c) v případě poškození nebo poruchy.  
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Pověřený vedoucí zaměstnanec vypracuje plán údržby a oprav a musí být doloženo, že 

společnost a její zaměstnanci nebo externí zaměstnanci dodavatele provádějícího údržbu nebo 

opravu, mají pro vykonávanou odbornou činnost oprávnění v patřičném rozsahu. 

8.8.2 Požadavky bezpečnosti práce při údržbě a opravách strojního 

zařízení  

Montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení mohou provádět pouze právnické a 

podnikající fyzické osoby, které mají k této činnosti oprávnění, zaměstnanci s předepsanou 

odbornou způsobilostí podle zvláštního právního předpisu vyhlášky č. 73/2010 Sb. 

Práce na technických zařízeních se provádějí podle písemného pracovního 

(technologického) postupu (dále jen „pracovní postup“), který stanovuje mimo jiné 

odpovědného zaměstnance a opatření k zajištění bezpečnosti práce, požární ochrany a s nímž 

byli seznámení všichni zaměstnanci, kteří budou práce provádět, zajišťovat a kontrolovat. 

8.8.3 Pracovní postupy  

Pracovní postupy se zpracovávají zejména pro: 

 práce na elektrických zařízeních, 

 práce spojené s použitím otevřeného plamene nebo elektrického oblouku (povolení ke 

svařování může vystavit pouze zplnomocněný zaměstnanec v souladu s interními předpisy 

zaměstnavatele),  

 opravy zařízení smí provádět pouze osoby s oprávněním a příslušnou kvalifikací.  

Jednotlivé části zařízení je nutno vyměnit nebo opravit, pokud jejich stav ohrožuje funkci, 

spolehlivost, hospodárnost nebo bezpečnost provozu. Tyto práce mohou vykonávat 

zaměstnanci vyučení v příslušném oboru a zaučení pro opravy a údržbu konkrétního strojního 

zařízení u výrobců nebo montážní organizace. Po provedení jakékoliv údržby a opravy je toto 

nutné zaznamenat do Deníku strojního zařízení. 

Na strojním zařízení a v jeho bezprostřední blízkosti je zakázáno svařování – nebezpečí 

poškození počítačové jednotky indukčními elektrickými proudy. 

Před zahájením údržbových prací musí být vypnut hlavní spínač (spínač síťové přípojky), 

a uzamčen. Klíč musí být uložen na bezpečném místě. 

Jestliže pro takové práce je třeba zapnout el. energii, aby se mohlo pohybovat zařízením, 

musí být učiněna patřičná opatření k odstranění nebezpečí hrozícího osobám (např. pomocí 

dočasných narážek, bariérami, ohrazením apod.). Nejsou-li práce prováděny ze zajištěných 

míst, musí být zaměstnanci chráněni proti pádu z výšky ochrannými prostředky proti pádu 

z výšky. 
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Údržbu a opravy strojního zařízení může provádět zaměstnanec strojní údržby a 

elektroúdržby nebo zaměstnanci externích firem, kteří jsou seznámeni s tímto MPBP a 

s riziky, která působí v prostorách příslušné provozovny a s konkrétními riziky strojního 

zařízení (včetně přijatých opatření k jejich snížení).  

Je zakázáno promazávat nebo provádět údržbu na orgánech v pohybu. Výkony údržby 

nebo opravy musí být prováděny, když je stroj ve vypnutém stavu a bez přítomnosti tlaku 

oleje v hydromechanickém obvodu.  Zákaz se vztahuje i na výměnu ohýbacích nástrojů.  Z 

důvodu větší jistoty je nutné, aby byl klíč přítomný na tlačítku nouzového zastavení řídícího 

panelu vyzvednut, po stisknutí vlastního tlačítka, a údržbářem střežen v průběhu celého 

zákroku. 

Záznam o seznámení zaměstnanců a externích zaměstnanců provádějících činnosti na 

strojním zařízení musí být proveden písemnou formou (osnova školení s podpisy konkrétních 

zaměstnanců). Za seznámení je zodpovědný pověřený vedoucí zaměstnanec. 

Lékárničky jsou umístěny v kancelářích vedoucích zaměstnanců. Pravidelnou kontrolu 

provádí správci areálu. Na pracovišti jsou vyškoleni zaměstnanci k poskytování první pomoci.  

8.9  Stanovení termínů prohlídek a kontrol strojního zařízení  

Provozovatel strojního zařízení je povinen v předepsaných časových intervalech soustavně 

ověřovat revizními zkouškami jejich způsobilost k provozu, rozsah a úplnost provozní 

dokumentace. 

Ohýbací automat – automatická třmínkovačka 

Revize elektrického zařízení ve lhůtě 1 x za 12 měsíců 

Vizuální prohlídky technického stavu může vykonávat odborně způsobilá osoba dle § 4 

vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, v platném znění.  

Pravidelné revizní zkoušky elektrovýbavy může vykonávat revizní technik elektrických 

zařízení dle vyhlášky č. 73/2010 Sb., o vyhrazených elektrických technických zařízeních. 

O provedených prohlídkách a revizích musí být vyhotoven zápis do Deníku strojního 

zařízení. 
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Strojní zařízení 

Kontrola strojního zařízení  Četnost a druh kontroly Zajišťuje 

Kontrola přístupu na pracoviště, 

oplocení prostoru odvíjecího 

zařízení 

Před spuštěním zařízení 

(vizuální) 

Obsluha 

Kontrola prostoru pro odkládání 

hotové výroby 

Před spuštěním zařízení 

(vizuální) 

Obsluha 

Kontrola stavu hydraulického oleje Před spuštěním zařízení 

(vizuální) 

Obsluha 

Kontrola stavu oleje v jednotce 

posuvu 

Před spuštěním zařízení 

(vizuální) 

Obsluha 

Kontrola těsnosti hydraulického 

systému 

Před spuštěním zařízení  

 

Obsluha 

Kontrola opotřebení ohýbacích, 

vodících a rovnacích  roln, 

ohýbacích trnů, nože, vodících 

čelistí 

Před spuštěním zařízení 

(vizuální) 

Obsluha 

Kontrola ozubeného řemene pro 

generátor impulsů 

1 x týdně (vizuální, funkční) Obsluha 

Kontrola koncových spínačů 

odvíječek 

1 x týdně (vizuální, funkční) Obsluha 

Kontrola koncových spínačů 

zadních dveří 

1 x týdně (vizuální, funkční) Obsluha 

Kontrola nouzových spínačů Před spuštěním zařízení Obsluha 

Kontrola spínače pro výstup drátu 1 x týdně (vizuální, funkční) Obsluha 

Kontrola ložisek odvíječek a 

rovnacích přípravků 

1 x týdně (vizuální, funkční) Obsluha 

Kontrola vůle u ohýbacích 

přípravků 

1 x týdně (vizuální, funkční) Obsluha 

Kontrola brzdy odvíječek 1 x za měsíc (vizuální, funkční) Obsluha 

Kontrola čistoty chladiče 1 x za měsíc (vizuální) Obsluha 

Kontrola a čištění filtrů na PC 

zařízení  

1 x za měsíc (vizuální, funkční) Obsluha 

Výměna hydraulického oleje 1 x ročně Externí dodavatel 

Výměna olejových filtrů 1 x ročně Externí dodavatel 

Výměna oleje v převodovce  1 x ročně Externí dodavatel 

 

Zdvihací zařízení 

Revize, revizní zkoušky a inspekce 

zdvihacího zařízení 

Viz. příslušný dílčí SBP ZZ 

Pravidelné revize, revizní zkoušky zdvihacích zařízení může vykonávat revizní technik 

zdvihacích zařízení dle vyhlášky č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení 

a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění. 

O provedených prohlídkách a revizích ZZ musí být vyhotoven zápis do Deníku zdvihacího 

zařízení. 
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8.10 Vybavení a místa použití osobních ochranných pracovních 

prostředků 

Každý zaměstnanec vykonávající obsluhu automatické třmínkovačky je vybaven osobními 

ochrannými pracovními prostředky, které jsou přidělovány dle seznamu OOPP. 

Pro denní používání jsou stanoveny tyto OOPP: 

- uzavřená pracovní obuv, 

- výstražná vesta zelené barvy (pouze při manipulaci se zdvihacím zařízením), 

- pracovní oděv, 

- pracovní rukavice proti propíchnutí a proříznutí, 

- pracovní rukavice kožené, 

- ochranná přilba, 

- ochrana sluchu, 

- ochranné brýle.  

8.11 Organizace kontrol, školení, přezkušování zaměstnanců, 

požadavky na způsobilost zaměstnanců 

Zdravotní způsobilost  

Zaměstnavatel může pověřit obsluhou strojního zařízení pouze zaměstnance, který je pro 

výkon takovýchto prací zdravotně způsobilý. 

Věk: 

       Minimálně od 18 let. 

Kvalifikace 

Pokud možno vyučen jako železář nebo zámečník. Má platný průkaz jeřábníka a vazače a 

je provozovatelem písemně pověřen k obsluze příslušného zdvihacího zařízení a vázání 

břemen. Osoba poučená ve smyslu vyhlášky ČÚBP č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti 

v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů. 

Školení 

Zaškolená osoba je způsobilá a náležitě poučená osoba, kterou zaměstnavatel poučil o 

požadovaném úkonu, a která svým věkem a rozumovou vyspělostí má dostatečné předpoklady 

pro to, aby s ohledem na konkrétní situaci odpovědně zabezpečila sledovaný cíl. Prokazatelné 

zaškolení a praktické zaučení v rozsahu 20 hodin.  

Tento MPBP je závazným bezpečnostním předpisem pro snižování rizik. V rámci 

pravidelného opakovaného školení 1 x za rok, s ním musí být seznamování i ostatní 
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zaměstnanci a dále všechny ostatní osoby, které se, se souhlasem společnosti, pohybují 

v jejich prostorách. 

Veškerá manipulace s manipulačními jednotkami (svitky, svazky hotových výrobků, 

stojany s hotovými výrobky), smí provádět pouze zaměstnanci, kteří jsou pověření touto 

činností a prokazatelně seznámení s příslušným SBP.  

V průběhu směny jsou zaměstnanci namátkově kontrolováni pověřeným vedoucím 

zaměstnancem, zda používají přidělené OOPP a dodržují ustanovení tohoto MPBP. S tímto 

MPBP musí být prokazatelně seznámeni všichni nově nastupující zaměstnanci, dále 

zaměstnanci po změně pracovního zařazení apod., a to opakovaně 1 x za rok. Školení 

zaměstnanců z předpisů BOZP a PO je prováděno odborně způsobilou osobou. Přezkušování 

zaměstnanců je prováděno formou pohovoru nebo písemného testu. 

8.12 Postup při hlášení a šetření havárií 

  Dojde-li na pracovišti k mimořádné události, jsou zaměstnanci povinni bezodkladně tuto 

skutečnost nahlásit vedoucímu střediska. Postupuje se v souladu s interními předpisy pro 

šetření pracovních úrazů a mimořádných událostí. 

Za mimořádné události při provozu strojního zařízení se považuje zejména: 

 poranění zaměstnanců závodu Prefa, zaměstnanců subdodavatele nebo osob 

zdržujících se na pracovišti se souhlasem zaměstnavatele, 

 únik provozní kapaliny. 

Traumatologický plán, požární poplachové směrnice a plně vybavená lékárnička první 

pomoci jsou umístěny v kanceláři vedoucího zaměstnance. V traumatologickém plánu je 

uvedená osoba, která je proškolena k provádění první pomoci. 

U strojního zařízení je umístěná havarijní souprava pro případ poruchy hydraulického 

systému. 

Důležitá telefonní čísla 

HZS 150 

Ohlašovna požáru   

Záchranná služba  155 

Závodní  lékař  

POLICIE ČR  158 
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8.13 Obecné schéma pracoviště strojního zařízení 

2000 mm 

2000 mm 

2000 mm 
2000 mm 

Legenda : 

 

Ohraničení pracovního prostoru 

 

 

Stanoviště obsluhy 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.e-safetyshop.eu/product.asp?numPageStartPosition=1&P_ID=92&strPageHistory=cat&strKeywords=&strSearchCriteria=&PT_ID=656
http://www.e-safetyshop.eu/product.asp?numPageStartPosition=1&P_ID=92&strPageHistory=cat&strKeywords=&strSearchCriteria=&PT_ID=656
http://www.e-safetyshop.eu/product.asp?numPageStartPosition=1&P_ID=92&strPageHistory=cat&strKeywords=&strSearchCriteria=&PT_ID=656
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8.14 Rizika, zjištění jejich příčin, zdroje a opatření k jejich 

odstranění  

     Dokumentace o vyhledávání, identifikování a hodnocení rizik na pracovištích vztahujících 

se k tomuto MPBP a tento MPBP jsou živými dokumenty, proto je nezbytné pravidelně 

provádět aktualizaci „Dokumentace…“ i aktualizaci tohoto MPBP. 

8.15  Zkratky, pojmy 

MPBP     – Místně provozní bezpečnostní předpis 

8.16 Závěrečná ustanovení  

Vydáním tohoto MPBP se neruší žádný dokument. 

 

  Přílohy 

Tabulka 7 – Souhrnná tabulka zdrojů nebezpečí a bezpečnostních opatření 

Tabulka 8 – Bezpečnostní značky, jejich umístění     
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Tabulka 7 – Souhrnná tabulka hodnocení rizika a bezpečnostních opatření 

Pracoviště: ohýbací automat – automatická třmínkovačka 

                                                                                                                                                                                                     Objekt: hala armovna 

 

Nebezpečný 

činitel 

Zdroj rizika 

(vlastnost) 

Nejhorší předpokládaný 

následek působení zdroje 

rizika 

 

Poř.  

číslo 

rizika 

Vyhodnocení závažnosti rizika Vyhodnoc

ení míry 

rizika 

Navržené bezpečnostní opatření k omezení působení 

rizika, případně k odstranění rizika 

P
r
a

v
d

ě
p

o
d

o
 

b
n

o
st

 

E
x

p
o

z
ic

e
 r

iz
ik

a
 

O
c
h

r
a

n
n

á
 

r
e
a

k
c
e 

N
á

sl
e
d

e
k

 r
iz

ik
a

 

M
ír

a
 r

iz
ik

a
 

Vnitřní 

komunikace 

na pracovišti 

Nerovnost, 

kluzkost, 

neprůchodnost 

Zakopnutí, podvrtnutí nohy,  

ztížená evakuace a pohyb osob 

únikovými cestami v případě 

nebezpečí 

1. 6 6 0,9 3 97,2 značné 

riziko, 

potřeba 

řešení, 

Přístupové cesty k pozicím na pracovišti nezužovat 

materiálem, polotovary, výrobky; komunikace a skladové 

plochy musí být barevně odděleny od ostatních ploch. 

Udržovat podlahy v řádném stavu, poškozené povrchy 

musí být neprodleně opraveny. 

Udržování volných a funkčních únikových cest 

(komunikační prostor vedoucích k východu na volné 

prostranství) k umožnění bezpečné evakuace osob 

z pracovního prostoru.  

Manipulace 
mechanická 

pomocí 

zdvihacího 

zařízení 

Hmotnost a 
tvar břemene, 

poškozené 

vázací 

prostředky 

Pád břemene na hlavu, ruce, 
tělo, nohy. 

Zhmoždění a naražení rukou, 

pořezání, přiražení, 

přiskřípnutí prstů a ruky. 

2. 10 6 0,85 7 357 vysoké 
riziko, 

potřeba 

okamžitéh

o řešení, 

Postupovat dle dílčího  SBP daného zdvíhacího zařízení. 
Nezdržovat se v bezprostřední blízkosti manipulovaného 

břemene.  

Používat určené OOPP – pracovní obuv, ochranný oděv, 

pracovní rukavice, přilbu, ochranu sluchu.  

Zavěšovat břemena na nosný orgán jeřábu a jiné vazačské 

práce smí provádět pouze pověřená kvalifikovaná osoba, 

tj. vazače s odbornou kvalifikací. 

Ovládat jeřáb smí provádět pouze pověřená kvalifikovaná 

osoba, tj. jeřábník s odbornou kvalifikací. 

Používat  nezávadné vázací prostředky. 

Použit výstražného znamení jeřábníkem k varování osob, 
které mohou být jeřábem nebo břemenem ohroženy. 

Zajišťovat pravidelné inspekční a revizní kontroly, údržba. 
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Pracoviště: ohýbací automat – automatická třmínkovačka 

Nebezpečný 

činitel 

Zdroj rizika 

(vlastnost) 

Nejhorší předpokládaný 

následek působení zdroje 

rizika 

 

Poř.  

číslo 

rizika 

Vyhodnocení závažnosti rizika Vyhodnoc

ení míry 

rizika 

Navržené bezpečnostní opatření k omezení působení 

rizika, případně k odstranění rizika 

P
r
a

v
d

ě
p

o
d

o
 

b
n

o
st

 

E
x

p
o

z
ic

e
 r

iz
ik

a
 

O
c
h

r
a

n
n

á
 

r
e
a

k
c
e 

N
á

sl
e
d

e
k

 r
iz

ik
a

 

M
ír

a
 r

iz
ik

a
 

Ruční 

manipulace, 

odebírání 

hotových 

výrobků 

Hmotnost a 

tvar břemene 

Poškození páteře při 

manipulaci s výrobky 

v nevhodné poloze a 

nesprávným způsobem, pád 

břemene na nohu, zhmoždění 

a naražení rukou a nohou při 

vysmeknutí a vyklouznutí 
břemene z ruky 

3. 6 6 0,8 3 86,4 značné 

riziko, 

potřeba 

řešení, 

Při odebírání hotových výrobků dodržovat omezení dle 

MPBP. 

Hotové výrobky ukládat do beden nebo zavěšovat na 

trny stojanu ručně nebo pomocí ZZ dle dílčího SBP ZZ. 

Dodržovat maximální váhu jednoho svazku hotových 

výrobků 25 kg při ruční manipulaci  
 

Ohýbače, 

nůžky  

Tvrdost, 

ostrost 

Pořezání, zlomení, rozdrcení 

prstů rukou 

4. 3 6 0,85 7 107,1 značné 

riziko, 

potřeba 

řešení, 

Respektovat zákaz sahat do prostoru ohýbače a nůžek 

v chodu.   

Dodržovat  zákaz odstraňování zábran a krytů.  

Dodržovat bezpečnostní předpisy a pracovní postupy 

zaměstnavatele (konkrétně návody na obsluhu, MPBP a 

dílčí SBP pro dané pracoviště). 

Elektrická 

zařízení 

Nebezpečný 

dotyk živé 

části, zkrat  

 

Vážné poranění, popálení, šok 5. 0,5 0,5 0,8 7 1,4 přijatelné 

riziko. 

Vhodné umístění hlavního vypínače, umožnění snadné a 

bezpečné obsluhy a ovládání. 

Informování všech zaměstnanců o umístění hlavního 

vypínače. 

Udržování volného prostoru a přístupu k hl. vypínačům. 

Udržovat  el. zařízení v bezpečném stavu - výchozí 
revize, pravidelné revize, pravidelný odborný dohled 

pověřeným elektrikářem (prohlídky, a odstraňování 

závad).  

Dodržovat bezpečnostní předpisy a pracovní postupy 

zaměstnavatele (konkrétně návody na obsluhu, MPBP a 

dílčí SBP pro dané pracoviště). 

Zákaz odstraňování krytů. 

                                                                                                                                                                                                  Objekt: hala armovna 
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Pracoviště: ohýbací automat – automatická třmínkovačka 

Nebezpečný 

činitel 

Zdroj rizika 

(vlastnost) 

Nejhorší předpokládaný 

následek působení zdroje 

rizika 

 

Poř.  

číslo 

rizika 

Vyhodnocení závažnosti rizika Vyhodnoc

ení míry 

rizika 

Navržené bezpečnostní opatření k omezení působení 

rizika, případně k odstranění rizika 

P
r
a

v
d

ě
p

o
d

o
 

b
n

o
st

 

E
x

p
o

z
ic

e
 r

iz
ik

a
 

O
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n

á
 

r
e
a

k
c
e 

N
á
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e
d

e
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ik
a

 

M
ír

a
 r

iz
ik

a
 

Žebříky Pád při 
výstupu nebo 

sestupování  

Zhmoždění těla a jeho částí, 
zlomeniny končetin  

6. 1 2 0,8 0,9 1,44 přijatelné 
riziko. 

Udržovat žebříky v řádném technickém stavu. 
Před každým použitím provést vizuální kontrolu.  
 

Odvíjecí 

zařízení, 

vodiče, 

podavač 

Vymrštění 

drátu po 

uvolnění 

ocelového 

pásku. 

Zavádění 

drátu. 

Poranění těla a končetin 7. 6 6 0,85 3 91,8 značné 

riziko, 

potřeba 

řešení, 

Obsluha musí zaujmout takovou pracovní pozici, aby 

nebyla zasažena případným vymrštěním uvolněného 

drátu nebo ocelového pásku po jeho rozstřižení v souladu 

s MPBP. 

Při zavádění drátu do vstupního otvoru podavače stroje a 

používat rovnací, navíjecí zařízení (je-li takto stroj 

vybaven) a zdvihací zařízení, rovnací, navíjecí zařízení 

(je-li takto stroj vybaven). 

Mikroklima Nedostatečná 

výměna 

vzduchu, 
vytápění  a 

větrání 

Rychlá únava organismu, 

nesoustředěnost a jiné 

somatické potíže.  
Přehřátí, úpal, úžeh v letním 

období, zátěž chladem 

v zimním období 

8. 1 1 0,8 1 0,8 přijatelné 

riziko. 

Zajistit větrání a vytápění objektu. 

Poskytování ochranných nápojů. 

Osvětlení Nedostatečné 

osvětlení, 

snížená 

viditelnost při 

pracovních 

činnostech  

 

Zraková zátěž, rychlá únava 

organismu, nesoustředěnost a 

jiné somatické potíže; snížení 

výkonnosti a přesnosti; větší 

pravděpodobnost chyb osob 

při pracovních činnostech, 

zvýšená možnost úrazu; 

9. 1 1 0,8 1 0,8 přijatelné 

riziko. 

Rovnoměrnost osvětlení, místní osvětlení s ohledem na 

zrakovou náročnost.  

Volba vhodných osvětlovacích těles, správné umístění a 

rozmístění osvětlovacích těles, zajištění vhodného 

místního osvětlení.  

Umístění pohyblivého kloubového svítidla na stroji, příp. 

použití  přenosného svítidla na malé napětí (24 V).  
 

                                                                                                                                                                                                    Objekt: hala armovna 



52 

 

Tabulka 8 – Bezpečnostní značky, jejich umístění 

 

Přehled bezpečnostních značek a jejich umístění 

Významový text Umístění Značka 

Použij ochranný pracovní 

oděv 

 

Na oplocení u ovládacího 

pultu. 

 
Použij ochranné pracovní 

rukavice 

 

Na oplocení u ovládacího 

pultu. 

 
Použij ochrannou pracovní 

obuv 

 

Na oplocení u ovládacího 

pultu. 

 
Použij ochrannou přilbu 

 

Na oplocení u ovládacího 

pultu. 

 
Použij ochranu sluchu 

 

Na oplocení u ovládacího 

pultu. 

 
Použij ochranné brýle 

 

Na oplocení u ovládacího 

pultu. 

 
Zákaz vstupu nepovolaným 

osobám ! 

 

 

V prostoru odvíjecích 

zařízení, v místech kde není 

oplocení. 

 
Nebezpečí stlačení 

 

U zařízení podavače drátu, 

ohýbače. 
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Pozor nebezpečí 

 

Na oplocení u odvíjecího 

zařízení 

 
Zavěšený náklad 

 

Na oplocení u odvíjecího 

zařízení 

 
Přenosný hasící přístroj Na stěnách armovny. 

 
Nebezpečí zasažení el. 

proudem 

Na řídícím panelu a strojním 
zařízení 

 
Úniková cesta, východ Vrata, stěny armovny 

 
MIMO PROVOZ ! Dle potřeby Textová tabulka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

http://e-safetyshop.eu/product.asp?numPageStartPosition=9&P_ID=60&strPageHistory=cat&strKeywords=&strSearchCriteria=&PT_ID=328
http://e-safetyshop.eu/product.asp?numPageStartPosition=1&P_ID=53&strPageHistory=cat&strKeywords=&strSearchCriteria=&PT_ID=328
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9. Dílčí Systém bezpečné práce  
 

Skanska a.s., 

závod Prefa, 

Líbalova 1/2348, 

149 00  Praha 4 – Chodov 

 

Dílčí Systém bezpečné práce  

pro pracoviště mostového jeřábu  

 

jednonosníkový mostový jeřáb typ GJMJ 5t/16,5 m, dálkově ovládaný 

radiovou soupravou, evidenční č. 6, dovolená nosnost 5000 kg 

 

 

Obrázek 21 – Jednonosníkový mostový jeřáb 
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Obecný obsah: 

1. Účel 

2. Oblast platnosti 

3. Odpovědnost 

4. Charakteristika pracoviště 

5. Personální a profesní zajištění 

6. Činnost vazačů skupiny „A“  

7. Údržba, prohlídky a inspekce 

8. Vázání břemen při provádění údržby a oprav 

9. Prohlídka vázacích a závěsných prostředků před zahájením prací 

10. Zajištění kompetentních osob 

11. Zakázané manipulace 

12. Zajištění bezpečnosti osob nezúčastněných přímo při používání jeřábu 

13. Koordinace s ostatními subjekty 

14. Postup při hlášení a šetření havárií 

15. Zajištění komunikačního systému na pracovišti a základní zásady pro jeho čitelnost a 

srozumitelnost 

16. Zkratky, pojmy 

17. Související předpisy 
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9.1 Účel 

Tento dokument dílčí Systém bezpečné práce (SBP) konkrétně řeší bezpečnost práce při 

manipulaci s břemeny a jejich přepravě na pracovištích mostového jeřábu evidenční číslo 6 o 

nosnosti 5000 kg v hale armovny. Stanoví bezpečné postupy při ovládání jeřábu a zavěšování 

břemene. Současně slouží k základnímu a opakovacímu školení obsluh včetně určení 

odpovědnosti kompetentních zaměstnanců. 

9.2  Oblast platnosti 

 Ustanovení tohoto dokumentu platí pro všechny zaměstnance závodu Prefa a 

zaměstnance subdodavatele provádějící jakékoliv činnosti v oblasti zdvihacích zařízení (ZZ) 

na pracovišti armovny. Všichni zaměstnanci závodu Prefa, na základě písemného pověření 

zaměstnavatele, a pověření zaměstnanci subdodavatele zajišťující obsluhu ZZ a provádějící 

manipulační práce se zdvihacím zařízením a zavěšováním břemen musí být s tímto SBP  

prokazatelně seznámeni. 

9.3  Odpovědnost 

Zodpovědnost za kontrolu dodržení postupů uvedených v tomto SBP má pověřená osoba 

– vedoucí střediska armovna. 

9.4  Charakteristika pracoviště 

Středisko armovna je tvořeno zastřešenou halou. Hala je osazena nůžkami betonářské 

oceli, nůžkami kari sítí, ohýbačkami a třmínkovačkami. Jsou zde prováděny pracovní 

činnosti, které zahrnují střihání, ohýbání a vázání prostorových prvků, výrobu armokošů a 

rovnání betonářské oceli. Jedná se o technologický úsek výroby armatur prefabrikovaných 

dílců, nebo jako subdodávka základů staveb. Součástí střediska armovna – je venkovní 

plocha, která slouží jako skládka materiálu. 

9.5 Vybavení pracoviště  

Pracoviště haly armovny je vybaveno: 

- elektrickým jednonosníkovým mostovým jeřábem, typ GJMJ 5t/16,5 m, dálkově ovládaný 

radiovou soupravou, evidenční č. 6, dovolená nosnost 5000 kg  

9.6 Popis zdvihacího zařízení   

Název zdvihacího zařízení:  Elektrický jednonosníkový mostový jeřáb 

Typ: GJMJ 5t/16,5 m  

Výrobní číslo: 2479/2   
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Rok výroby:                                  2006 

Výrobce: GIGA, spol. s r.o. 

Kočka: GHM 5.000 – 20 – 4/1 

Výrobce: GIGA Příšovice s.r.o. 

Nosnos: 5000 kg 

Rozpětí: 16500 mm 

Zatřídění jeřábu: J3 podle ČSN 27 0103 

 

S mostovým jeřábem ev. č. 6 jsou prováděny zejména tyto manipulace: 

 manipulace se svitky, 

 manipulace se svazky hotových výrobků (třmínků) ve svazcích nebo na stojanech, 

 manipulace s bednami pro kovový odpad. 

Používané prostředky pro vázání a zavěšování břemen: 

Vázací řetězy: 

 řetězový čtyřpramenný vázací prostředek 

9.7 Navržení hlavních činností jeřábu  

9.7.1 Příprava k použití jeřábu 

Rizika a ohrožení:  

 použití poškozeného, opotřebeného či nekompletního jeřábu, 

 přetížení jeřábu či zdvihu jeřábu, 

 přetížení vázacího prostředku, 

 použití nevyhovujícího či poškozeného vázacího prostřed.  

 

→ Před použitím jeřábu, jeřábník provede denní inspekci jeřábu, jeřábové dráhy, vyzkouší 

funkci koncových spínačů s maximální opatrností a o výsledku prohlídky provede zápis do 

Deníku zdvíhacího zařízení. Všeobecně je denní inspekce před zahájením provozu funkční 

zkouškou bezpečnostního vybavení a vizuální prohlídkou za účelem zjištění zjevných vad.  

Denní inspekce je zaměřena na: 

- stav maziva: netěsnost mazacího zařízení, mazání tukem, 

- háky, pojistky, řetězy, otočné čepy, svorky: viditelné deformace, trhliny, opotřebení, 

zploštění, hybnost,  

- nosné prostředky: uložení a vedení lan v kladkách a na bubnu,  
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- šroubové spoje, spojky, připojení, nosníky, sváry: koroze, praskliny, utažení, 

deformace,  

- funkčnost a opotřebení brzd: stav brzdové kapaliny, opotřebení brzdového obložení, 

seřízení, hlučnost atd., 

- elektrickou instalaci: stav, zjevná poškození, výskyt vlhkosti, 

- instalované omezující a indikující zařízení, 

- funkční a provozní zkoušky bez zatížení, plynulost a rychlost pohybů všemi směry, 

zdvih, jízda, mikrozdvih, 

- kontrola přístupových a únikových cest, 

- úplnost použitých bezpečnostních tabulek, 

- dostupnost a stav přenosných  hasících přístrojů. 

→ Je-li v Deníku zdvíhacího zařízení uvedená závada z předchozí směny či dne, zkontroluje 

jeřábník její odstranění. 

→ Pro přepravu břemene známé hmotnosti vybere vazač vhodný typ jeřábu a použije vhodnou 

velikost zdvihu (hlavní zdvih – pomocný zdvih). U věžového jeřábu zjistí nosnost jeřábu na 

uvažované vzdálenosti a poloze břemene z tabule nosnosti. 

→ Pro přepravu břemene zvolí vazač polohu těžiště břemene a zvolí vhodný typ vázacího 

prostředku dle tvaru, hmotnosti a materiálu břemene. U dvou a vícepramenných vázacích 

prostředků zjistí údaje pro úhly rozevření pramenů z tabulek umístěných na pracovišti nebo ze 

štítku na vázacím prostředku. 

→ Před použitím zvoleného vázacího prostředku provede vazač kontrolu na zjevné poškození 

dle kriterií, s nimiž byl seznámen při základním či opakovaném školení. 

9.7.2 Vázání břemen 
Rizika a ohrožení:  

 přetížení jeřábu či zdvihu jeřábu, 

 přetížení vázacího prostředku, 

 poškození vázacího prostředku, 

 rozhoupání břemene, 

 pád břemene, 

 zranění osob. 

→ Přímé zavěšení břemene se používá pro uvázání-zavěšení břemen vybavených závěsnými 

body. 

→ Vázání podvlečením pod břemenem se používá pro uvázání břemen s oblými hranami. Ostré 

hrany je nutno vypodložit. S definicemi ostré hrany pro jednotlivé druhy vázacích prostředků 
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jsou vazači pravidelně seznamováni na školeních, resp. jsou uvedeny v návodech a 

provozních podmínkách výrobců vázacích prostředků. Při vázání podvlečením dvěma 

jednopramennými vazáky bez použití traverzy hrozí riziko „stažení“ vazáků k sobě vlivem 

účinku vodorovné složky svěrné síly větší než třecí síly mezi vazáky a břemenem. Pro 

odstranění rizika je nutno zvýšit třecí síly mezi vazáky a břemenem obtočením nebo 

uvázáním na smyčku. Riziko stažení vazáků hrozí zejména při vázání kovových břemen 

ocelovými vázacími lany či řetězy. U ostatních kombinací je riziko podstatně nižší. 

→ Vázání na smyčku se používá k vázání břemen tyčového tvaru, svazků apod. Při vázání na 

smyčku je nutno snížit nosnost vázacího prostředku o 20% (0,8 násobek původní nosnosti). 

Pro vázání na smyčku nelze použít popruhů z chemických vláken se zašitými oky, nestanoví-

li výrobce v návodu jinak. 

Obecné bezpečnostní zásady vázání břemen 

 Vázat nebo zavěšovat na jeřáb pouze břemena známé hmotnosti. 

 Používat pouze vázací prostředky označené nosností na štítku.  

 Neuvazovat břemena v místech, kde by mohlo dojít k vysmeknutí nebo vzájemnému 

poškození břemene nebo vázacího prostředku. 

 Svislá osa háku jeřábu musí být nad těžištěm břemene. 

 Oko vázacího prostředku musí být dostatečně velké, tak aby při zavěšení do háku 

nerozevíralo úhel větší než 20 °. Pokud je hák příliš velký, je nutno použít vhodný 

třmen nebo oko se spojovacím členem. 

 Pohyblivé nebo volné části břemene je nutno upevnit nebo odstranit. 

9.7.3 Přeprava břemen  
Rizika a ohrožení:  

 pád břemene chybným uvázáním,  

 neubrždění břemene zdvihovou brzdou jeřábu, 

 poškození okolních zařízení, 

 poškození břemene, 

 poškození jeřábu, 

 ohrožení vazače a ostatních spolupracovníků, 

 rozhoupání břemene. 

 

→ Před zvednutím provede vazač kontrolu uvázání s ohledem na polohu těžiště břemene a osu 

háku. Vazač musí být v bezpečném prostoru s ohledem na zhoupnutí či pád břemene. 
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V nebezpečném prostoru břemene se nesmí nacházet žádné osoby. Ze svého stanoviště musí 

mít vazač přehled po pracovišti a musí vidět na jeřábníka. U větších břemen je někdy nutné 

stabilizovat polohu vázacího prostředku nebo podložek před napnutím prostřednictvím více 

pracovníků. Poloha všech těchto pracovníků vůči břemeni musí být bezpečná. Vazač po 

dohodě řídící manipulaci musí být se všemi ve vizuálním nebo akustickém kontaktu. Při 

stabilizaci podložek musí dbát zvýšené opatrnosti při napnutí vázacích prostředků. Vazač, 

který řídí manipulaci, dá pokyn jeřábníkovi k opatrnému napnutí vázacího prostředku a 

provede kontrolu uvázání. 

→ Je-li břemeno těžší než polovina nosnosti jeřábu, pak je jeřábník povinen před rozjezdem do 

prostoru vyzkoušet účinnost zdvihové brzdy blízko nad zemí. 

→ Pokyn k přepravě břemene dá vazač, pokud v zamýšlené trase přepravy nejsou osoby, 

dopravní prostředky, nedojde ke kolizi přepravovaného břemene s pevnými překážkami. Při 

přepravě se vazač pohybuje tak, aby mohl sledovat přepravované břemeno, jeřábníka, trasu 

přepravy, zda se zde nenacházejí ostatní osoby, dopravní prostředky, sám nebyl ohrožen 

břemenem a pohyboval se pouze po bezpečných komunikacích. 

→ Je-li nutné v průběhu přepravy přenést odpovědnost za navádění jeřábu a břemene na jinou 

kompetentní osobu je vazač povinen zřetelně signalizovat jeřábníkovi, že došlo k přenesení 

odpovědnosti a na koho. 

→ Pokud je změna polohy břemene během přepravy nežádoucí, je třeba provést stabilizaci 

břemene pomocí uvázání stabilizačních lan. 

→ Pokud vazač zjistí při přepravě břemene výskyt osoby v trase přepravy, nenadálé překážky, 

problémy při doprovodu břemene dá pokyn jeřábníkovi k zastavení pohybu břemene, 

vyhodnotí danou situaci a rozhodne o dalším postupu. Pokračovat v přepravě břemene může 

v případě, že bude další přeprava bezpečná. 

9.7.4 Ukládání a odvázání břemen 
Rizika a ohrožení:  

 převrácení, pád nestabilně uloženého břemene, 

 poškození břemene, 

 ohrožení vazače a ostatních spolupracovníků. 

 

→ Prostor pro uložení břemene musí být dostatečně prostorný, únosný, rovný, nesmí být 

v ochranném pásmu elektrického vedení 

→ Vazač musí mít dostatečný počet podložek pro podložení a zajištění břemene. Pohyb břemene 

zastaví několik centimetrů nad podložkami, provede kontrolu jejich umístění a případnou 
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korekci. Dokončí uložení břemene na podložky. Vázací prostředky mírně uvolní, provede 

kontrolu stability uložení břemene a teprve po tom provede sejmutí vázacích prostředků 

s břemene či háku jeřábu.  

Pokud činnost vazače a jeřábníka překračuje podmínky stanovené v tomto systému 

bezpečné práce, musí práci přerušit a vyžádat si posouzení odborným technikem, nebo 

revizním technikem ZZ. Vznikne-li na jeřábu požár je nutno vypnout jeřábový vypínač a pak 

použít hasicí přístroj. 

Kompetentní osoby, které hodlají vstoupit na jeřáb, ovládaný z kabiny nebo 

dálkovým ovládáním ze země, v průběhu jeho provozování (za účelem opravy, měření či 

kontroly atd.), musí s obsluhou jeřábu nejdříve navázat vizuální kontakt. Obsluha 

jeřábu je povinna přijet s jeřábem až na nárazníky jeřábové dráhy. Při odstavení jeřábu 

k hlavnímu výstupu platí následující pravidlo:  

Jeřáb je odstaven až na náraznících jeřábové dráhy.  Obdobně to platí i pro sestup 

z jeřábu. Obsluha jeřábu je povinna provést denní kontrolu celého jeřábu včetně zápisu 

do Deníku zdvihacího zařízení.   

9.8  Personální a profesní zajištění 

 Pověřená osoba PO ZZ – vedoucí střediska.  

 Provozní technik PT ZZ – specialista správy majetku a investic. 

 Jeřábník třídy „O“ obsluhuje ZZ.  

 Vazač skupiny „A“ provádí manipulaci s břemeny na pracovištích. 

 Zaměstnanec pro elektroúdržbu ZZ. 

 Zaměstnanec pro mechanickou údržbu ZZ.  

 Revizní technik RT ZZ – dodavatelsky. 

 Revizní technik RT EZ – dodavatelsky.  

Požadavky na odbornou kvalifikaci, zdravotní způsobilost, školení a praktický zácvik 

zaměstnanců podílejících se na činnosti ZZ se řídí dle ustanovení interního dokumentu 

společnosti „Metodický pokyn -  Systém bezpečné práce zdvihacích zařízení“ (dále jen 

interní dokument)..  

9.9  Činnost vazačů skupiny „A“ 

Při vázání a zavěšování různých břemen, různých tvarů a hmotností musí vazač 

postupovat v souladu s návody výrobců pro používání vázacích, závěsných a uchopovacích 

prostředků a tak, aby neohrozil sebe ani své spoluzaměstnance. 
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Pro dávání pokynů jeřábníkovi musí vazač používat jen smluvených signálů, tj. pohybem 

paží v rozsahu bodu 9.21 tohoto SBP. Zúčastní-li se přepravy břemen dva a více vazačů musí 

být vždy určen jeden jako vedoucí.  

Před zahájením práce musí vazač (vedoucí vazač) vizuálně zkontrolovat technický stav 

vázacích a uchopovacích prostředků. Veškeré vázací a závěsné prostředky se musí skladovat 

na vyhrazeném místě. Vazač zodpovídá za zajištění bezpečné vzdálenosti při přepravě 

břemene. 

Pokud dojde na pracovišti ke změně technologie nebo pokud se budou provádět jiné 

speciální manipulace, se kterými nebyl zaměstnanec seznámen, je nutno předem zpracovat 

manipulační předpis a seznámit s ním zaměstnance. 

9.10 Postup při manipulaci se svitky 

Svitky s betonářskou ocelí jsou manipulovány z nákladní plochy dopravního prostředku 

stojícího ve středu haly, pomocí jeřábu ev.č. 6 a za použití řetězových čtyřpramenných 

vázacích prostředků a vázáním za oka na svitku. Jsou přemístěny na odkládací plochu u 

strojního zařízení - třmínkovačky nebo přímo na odvíjecí buben třmínkovačky. Volné 

prameny musí být umístěny za háčky na oku vázacího prostředku. Musí být používán vhodný 

podkladový materiál (dřevěné hranoly). Při jednotlivých manipulacích musí vazač vždy 

dodržovat bezpečnou vzdálenost od pohybujícího se břemene. 

9.11 Postup při manipulaci se svazky hotových výrobků ve 

svazcích nebo na stojanech 

Svazky hotových výrobků (třmínků) jsou manipulovány z manipulačních ploch nebo 

zavěšené na železných stojanech pomocí jeřábu ev. č. 6 a za použití řetězových 

čtyřpramenných vázacích prostředků a vázáním za oka na stojanu nebo vázáním na smyčku. 

Jsou přemístěny na ložnou plochu. Volné prameny musí být zapnuty za háčky na oku 

vázacího prostředku. Musí být používán vhodný podkladový materiál (dřevěné hranoly). Při 

jednotlivých manipulacích musí vazač vždy dodržovat bezpečnou vzdálenost od pohybujícího 

se břemene. 

9.12 Postup při manipulaci s bednami pro kovový odpad 

Manipulace s kovovými bednami na železný odpad je prováděna pomocí jeřábu ev.č. 6 za 

použití řetězového čtyřpramenného vázacího prostředku vázáním za oka kovové bedny a 

přepraví se do kontejneru na kovový odpad. Vázací prostředek se uvolní a pro její vysypání se 

provede úvaz za dvě oka. Volné prameny musí být umístěny za háčky na oku vázacího 
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prostředku.  Kovová bedna se po vysypání uváže opět za čtyři oka a je přemístěna zpět. Při 

jednotlivých manipulacích musí vazač vždy dodržovat bezpečnou vzdálenost od pohybujícího 

se břemene. 

9.13  Údržba, prohlídky a inspekce 

Pokud se při provozu vyskytnou závady (např. prokluz na zdvihové brzdě, poškození 

nosného lana, uvolnění šroubů apod.), je nutno zařízení odstavit z provozu a závady 

zaznamenat do Deníku zdvihacího zařízení a současně je nahlásit odpovědné kompetentní 

osobě provozovatele – vedoucímu střediska. 

Jeřábník ani vazač nesmí provádět žádné opravy na strojním a elektrickém zařízení 

jeřábu, pokud nebyl na tyto činnosti prokazatelně proškolen.  

Opravy smí provádět jen odborní zaměstnanci dle návodu a podmínek výrobce. 

Jeřáb smí být uveden do provozu po opravě, jen se svolením kompetentního zaměstnance 

provozovatele (pověřený zaměstnance údržby, provozní technik ZZ), který ověří a vyzkouší: 

 funkci jeřábu v rozsahu provedených oprav, 

 že jeřáb se nachází v provozně bezpečném stavu,  

 že se na jeřábu nenacházejí nežádoucí předměty. 

 

  Závady zjištěné vizuální prohlídkou a funkčním vyzkoušením je nutno zapsat do Deníku 

zdvihacího zařízení a závady ohlásit odpovědné kompetentní osobě. Jeřáb smí být dán do 

provozu až po odstranění závad, které ohrožují spolehlivost a bezpečnost provozu a po 

provedení zkoušky v rozsahu provedené opravy. Odzkoušení provádí pověřený zaměstnanec 

údržby nebo provozní technik spolu se zaměstnancem údržby, který závadu odstraňoval. O 

provedené zkoušce se provede zápis do deníku ZZ. 

Zdvihací zařízení 

Revize, revizní 

zkoušky, zkoušky 

a kontroly ZZ 

Lhůta provedení Zajišťuje Technický 

předpis 

Denní inspekce Denně před zahájením 

provozu. V případě ojedinělého 

použití vždy před použitím. 

obsluha ČSN ISO 9927-1 

Běžná inspekce 

 

Nejméně 1x za 6 měsíců 
 

revizní technik 

ZZ 

ČSN ISO 9927-1 

Periodická 

inspekce 

 

Nejméně 1x za 12 měsíců nebo 

po opětovné montáži jeřábu 

revizní technik 

ZZ 

ČSN ISO 9927-1 

Důkladná inspekce 

 

Opakovaně v intervalu dvou 

nebo více let  

revizní technik 

ZZ 

ČSN ISO 9927-1 
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Mimořádná 

inspekce 

Po mimořádné události 

v souvislosti s provozem ZZ 

dle bodu 4.5 ČSN ISO 9927-1 

revizní technik 

ZZ 

ČSN ISO 9927-1 

Inspekce po 

provedených 

změnách 

V souvislosti s provozem ZZ 

dle bodu 4.6 ČSN ISO 9927-1 

revizní technik 

ZZ 

ČSN ISO 9927-1 

 

Zvláštní posouzení Po 10 letech od data výroby – 

mobilní jeřáby. 

Po 20 letech od data výroby – 

ostatní jeřáby. 

revizní technik 

ZZ 

ČSN ISO 12482-1 

Revize 

 

1x za 3 roky 

 

revizní technik 

ZZ 

ČSN 27 0142 

Revizní zkouška 1x za 6 let 

 

revizní technik 

ZZ 

ČSN 27 0142 

Elektro revize 1x za 3 roky revizní technik 

EZ 

ČSN 33 1500/Z3 

 

Pravidelné revize, revizní zkoušky, zkoušky zdvihacích zařízení může vykonávat revizní 

technik zdvihacích zařízení dle vyhlášky č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací 

zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění. 

Pravidelné revize, revizní zkoušky, zkoušky zdvihacích zařízení musí být prováděny 

v rozsahu a ve lhůtách předepsaných technickými normami, popřípadě technickými 

podmínkami výrobní organizace. 

Pravidelné revizní zkoušky elektrovýbavy může vykonávat revizní technik elektrických 

zařízení dle vyhlášky č. 73/2010 Sb., o vyhrazených elektrických technických zařízeních. 

O provedených prohlídkách a revizích ZZ musí být vyhotoven zápis do Deníku zdvihacího 

zařízení. 

9.14 Vázání břemen při provádění údržby a oprav 

Veškeré práce spojené s vázáním a přepravou břemen při provádění údržby a oprav na 

zařízeních provozu vykonávají zaměstnanci závodu Prefa a zaměstnanci subdodavatele 

s kvalifikací jeřábníka skupiny „O“ a vazače skupiny „A“. 

Vazač musí při manipulaci postupovat v souladu s návody výrobců pro používání 

vázacích, závěsných a uchopovacích prostředků a s postupy, se kterými byl seznámen tak, aby 

neohrozil sebe ani své spoluzaměstnance nebo zaměstnance subdodavatele. Před zahájením 

práce musí vazač vizuálně zkontrolovat technický stav vázacích a uchopovacích prostředků. 

Při zjištění závad nesmí vázací a závěsný prostředek používat.  

Dorozumívání vazačů s jeřábníkem se provádí obvyklými signály v rozsahu bodu 9.21 

tohoto SBP. Pokud dojde na pracovišti ke změně technologie, nebo pokud se budou provádět 
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jiné speciální manipulace, s nimiž nebyl zaměstnanec seznámen je nutno předem zpracovat 

manipulační předpis a seznámit s ním zaměstnance. Manipulace se mohou provádět jen do 

nosnosti jeřábu. Pokud se oprav zúčastní zaměstnanci cizích firem, kromě dlouhodobě 

spolupracujících subdodavatelů a budou se podílet na přepravě břemen, musí splňovat 

kvalifikací vazače a tuto kvalifikaci prokázat vazačským průkazem včetně identifikace. 

 Jeřábníci smí manipulovat s jeřábem až po zřetelném signálu ze strany vazače. Pokud 

jeřábník nemá dostatečný výhled do prostoru prováděných oprav, musí být určen druhý vazač 

k přenášení signálů.  

 

Veškeré vázací a závěsné prostředky se musí skladovat na 

označeném vyhrazeném místě!!!! 
 

9.15 Prohlídka vázacích a závěsných prostředků před zahájením 

prací 

Všechny závěsné a uchopovací prostředky se musí zkontrolovat před prvním použitím ve 

směně. Lanové prostředky nutno kontrolovat před každým použitím. Tyto kontroly provádí 

vazač. 

U lana se kontroluje:  

 stav závěsných ok – deformace, opotřebení, prasklé dráty, funkčnost bezpečnostní,   

 pojistky na háku,  

 stav zalisovaných objímek (opotřebení, deformace, trhliny), 

 značení dle ČSN, dovolenou nosností, evidenčním číslem, datem výdeje,   

 stav lana  - deformace, opotřebení, prasklé dráty, omačkaní, 

 koroze lana,  

 deformace po zatažené smyčce, místní zúžení, 

 skupinové lomy. 

U řetězu se kontroluje:    

 stav závěsných ok, z hlediska výskytu deformací, opotřebení, trhlin, prasklých svárů, 

omačkání, vruby, 

 stav nosných článků- deformace, vruby, prasklé sváry, opotřebení, 

 značení vazáků dle ČSN dovolenou nosnosti a evidenčním číslem, datem výdeje na 

štítku, 

 funkčnost bezpečností pojistky na háku, 
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 koroze řetězu. 

U závěsných třmenů se kontroluje: 

 stav opotřebení, deformace, trhliny, omačkaní, vruby, 

 stav poškození závitu nebo zajišťovací matice,   

 dovolená nosnost, 

 koroze, 

 stav a funkčnost sklopné zajišťovací páky, 

 poškození konstrukce prostředku pro uchycení břemen, 

 poškození madel, 

 stav a funkčnost otočné zajišťovací páky. 

U popruhu z umělých vláken se kontroluje: 

 označení - správnost a úplnost všech údajů na označovacím štítku – štítek musí být 

čitelný,  

 celkový stav prostředku a závěsných ok, 

 opotřebení, poškozené švy, 

 naříznutí popruhu příčně, nebo podélně, nebo poškození obalu, 

 zda se nevyskytuje zřetelné otřepení povrhu, 

 prostředek se nesmí používat po uplynutí doby životnosti tj. po 5-ti letech od data 

výroby. 

Pokud budou touto kontrolou zjištěny závady ohrožující bezpečnost práce je nutno závěsné 

prostředky vyměnit. Zjištěné závady zaznamenat do Deníku zdvihacího zařízení a nahlásit je 

odpovědnému zaměstnanci (vedoucí střediska). 

9.16  Zajištění kompetentních osob 

Provádí se podle zásad uvedených v interním dokumentu společnosti. Seznámení obsluh 

s SBP stanoveným pro pracoviště provádí pověřená osoba, nebo provozní technik ZZ. 

Vedoucí střediska odpovídá za dodržování požadavků na kvalifikaci obsluh, zdravotní 

způsobilost a používání osobních ochranných pracovních prostředků určených pro dané 

pracoviště. Všichni zaměstnanci závodu Prefa a zaměstnanci subdodavatele, kteří jsou 

oprávněni obsluhovat zdvihací zařízení a používat vázací a závěsné prostředky potvrdí svým 

podpisem skutečnost, že byli prokazatelně seznámeni a přezkoušeni ze znalostí tohoto 

dokumentu. 
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9.16.1 Dozor kompetentních osob 
Týdenní kontroly na pracovišti provádí vedoucí střediska v souladu s interním 

dokumentem společnosti.   

Kontroluje především: 

 vybavení a stav OOPP, 

 stav pracoviště, vybavení lékárničkou, hasicí přístroj, 

 osvětlení, 

 způsobilost zaměstnanců,  

 dodržování zásad bezpečnosti práce, 

 ukládání vázacích a závěsných prostředků.  

9.16.2 Kontrola dokladů 
  Provádí se v souladu s interním dokumentem. Jednou týdně provede vedoucí střediska nebo 

pověřená kompetentní osoba kontrolu Deníku zdvihacího zařízení. 

Kontroluje: 

 správnost vedení deníku ZZ a provádění zápisu, 

 záznamy o zjištěných závadách, 

 záznamy o čištění, mazání a provedené údržbě dle návodu výrobce. 

Kontrolu Deníku zdvihacího zařízení potvrdí svým podpisem. 

9.17 Zakázané manipulace 

a) Při provozu jeřábu je zakázáno: 

 porušovat zákazy uvedené na výstražných tabulkách,  

 najíždět na koncové vypínače zdvihu, s výjimkou jejich přezkoušení, 

 pojíždět zvýšenou rychlostí na konci dráhy a narážet na nárazníky, 

 soustavně krátkodobě zapínat nebo vypínat pohyby, 

 pracovat s jeřábem při vyřazeném koncovém vypínači zdvihu, 

 ovládat jeřáb tak, že dojde k nadměrnému rozhoupání břemene, 

 přetěžovat jeřáb, 

 provádět šikmé tahy a zvedat břemena zbytečně vysoko, 

 pokračovat v práci utvoří-li se na laně smyčka nebo se lano vysmekne z drážek bubnu 

či kladky v kladnici, 

 spouštět kladnici tak, že hrozí uvolnění lana, 

 vyřazovat z funkce bezpečnostní zařízení, nebo je přestavovat, 

 opustit jeřáb při zapnutém ovládači a zavěšeném břemeni na háku (v době poruchy), 
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 pití alkoholických nápojů, 

 provádět jakékoli opravy, pokud pro tyto práce není obsluha zaučena, 

 ovládat jeřáb při náhlém zhoršení zdravotního stavu, který může mít za následek 

snížení bezpečnosti práce, 

 pokračovat v práci dojde-li k výskytu závady ohrožující bezpečnost práce, 

 přepravovat břemena nad a v blízkosti zaměstnanců.  

b) Zakázané manipulace pro zvedání břemen 

  Za hmotnost zavěšeného břemene vzhledem k nosnosti jeřábu odpovídá vazač. Pro 

zavěšování břemene lze použít jen k tomu určený prostředek.  

Je zakázáno:  

 používat poškozený prostředek pro zavěšení, 

 používat prostředek neoznačený dovolenou nosností a který nebyl předem schválen, 

 upravovat jakýmkoli způsobem závěsné prostředky, 

 provádět šikmé tahy, 

 zkracovat závěsné prostředky nedovoleným způsobem, 

 zavěšovat se na přepravované břemeno nebo ho přidržovat rukou pro udržení jeho 

rovnováhy, 

 nechávat břemeno zavěšené v době klidu, 

 porušovat manipulační postupy při přepravě, 

 přetěžovat závěsné prostředky, 

 vytahovat násilně vázací prostředky z pod břemen, 

 ukládat břemena do dopravních cest, kolejiště a v blízkosti hydrantů, výstupních 

řebříků a el. rozvaděčů, 

 používat více vázacích prostředků zavěšených na háku, než je k přepravě nutno, 

 přepravovat naložené bedny palety atp. předměty, které se mohou během přepravy 

uvolnit, 

 přepravovat břemena nad a v blízkosti zaměstnanců,  

 vázat břemena přes ostré hrany bez vypodložení, 

 ukládat vázací a uchopovací zařízení na jiná než vyhrazená místa, 

 používat neoznačený prostředek. 
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9.18  Zajištění bezpečnosti osob nezúčastněných přímo při 

používání jeřábu 

  Všechny osoby zdržující se v prostoru manipulace s jeřábem musí být v rámci 

bezpečnostního školení seznámeny v potřebné míře s možnými riziky a nebezpečím 

vyplývajícím z přepravy břemene. 

Musí uposlechnout výzvy vazače při manipulaci a přepravě!! 

9.19  Koordinace s ostatními subjekty 

Podmínky při činnosti cizích subjektů na pracovišti armovny se zajišťují před 

započetím práce a to ověřením dokladů o odborné kvalifikaci a prokazatelným 

seznámením s tímto systémem bezpečné práce (dále jen SBP): 

1. Obsluhu ZZ, jmenovitě uvedenou v bodě 9.8 tohoto SBP, a provádění vazačských činností 

smí provádět výhradně zaměstnanec závodu Prefa na základě písemného pověření 

zaměstnavatele nebo pověřený zaměstnanec subdodavatele zajišťující obsluhu ZZ. 

2. Přítomný vazač je povinen určit řidiči místo pro odstavení jím řízeného dopravního 

prostředku v prostoru armovny. 

3. Řidič je povinen dopravní prostředek po jeho odstavení zajistit proti pohybu, uzamknout a 

opustit. 

4. Řidič se smí zúčastnit nakládání nebo skládání (materiálu, hotových výrobků apod.) a 

pohybovat se při těchto manipulacích na ložné ploše dopravního prostředku pouze v případě, 

že se fyzicky prokáže platným vazačským průkazem, který je povinen předložit bez vyzvání 

přítomnému vazači. V opačném případě přítomný vazač určí řidiči, popř. osádce dopravního 

prostředku místo k čekání tak, aby průběh nakládání nebo skládání mohl řidič z tohoto místa 

kontrolovat a řidič, popř. osádka dopravního prostředku nebyli přitom ohroženi činností ZZ.  

5. Přítomný vazač je povinen před započetím pracovní činnosti předložit řidiči tento SBP 

k seznámení a řidič je povinen po seznámení se s tímto SBP, potvrdit podpisem, že obsahu 

SBP porozuměl a bude se jím řídit. 

6. Po ukončení nakládání nebo skládání (materiálu, hotových výrobků apod.) je obsluha 

jeřábu povinna přemístit jeřáb do bezpečné vzdálenosti od dopravního prostředku. Následně 

je přítomný vazač povinen vydat pokyn řidiči k upevnění nákladu a opuštění prostoru 

armovny. 

7. Řidič je povinen zajistit, aby ložná plocha nebyla kluzká. Pro vstup na ložnou plochu a 

sestup z ložné plochy musí řidič, přítomný vazač a popř. obsluha jeřábu použít pouze vhodný 

vstup vzhledem k nákladu.(žebřík). 
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9.20 Postup při hlášení a šetření havárií 

  Dojde-li na pracovišti k mimořádné události, jsou zaměstnanci povinni bezodkladně tuto 

skutečnost nahlásit vedoucímu střediska. Postupuje se v souladu s interními předpisy pro 

šetření pracovních úrazů a mimořádných událostí.  

Za mimořádné události při provozu jeřábu se považuje zejména: 

 náhlé vyklouznutí břemene z vázacích prostředků nebo jejich prasknutí, při kterém 

došlo k nadměrnému dynamickému rázu do konstrukce jeřábu, 

 náraz některé z nosných částí jeřábu do okolních konstrukcí, 

 přejetí koncové polohy koncových spínačů, 

 najetí na narážky vlivem větru, 

 poranění zaměstnanců závodu Prefa, zaměstnanců subdodavatele nebo osob 

zdržujících se na pracovišti se souhlasem zaměstnavatele. 

Traumatologický plán, požární poplachové směrnice a plně vybavená lékárnička první 

pomoci jsou umístěny v kanceláři vedoucího zaměstnance. V traumatologickém plánu je 

uvedená osoba, která je proškolena k provádění první pomoci. 

Důležitá telefonní čísla 

HZS 150 

Ohlašovna požáru   

Záchranná služba  155 

ZÁVODNÍ LÉKAŘ  

POLICIE ČR – TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ 158 
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9.21 Zajištění komunikačního systému na pracovišti 
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Podmínky pro použití jiného systému dorozumívání musí být odsouhlaseny revizním 

technikem ZZ. 

9.22 Zkratky, pojmy 

ZZ – zdvihací zařízení      

SBP – systém bezpečné práce 

9.23 Související předpisy 

 Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví 

některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů. 

 Vyhláška č. 73/2010 Sb., o vyhrazených elektrických technických zařízeních. 

10. Závěr 

Cílem diplomové práce bylo zpracování interních bezpečnostních předpisů 

zaměstnavatele, které upravují používání a provozování technických zařízení na konkrétním 

pracovišti, kde zaměstnanec obsluhující strojní zařízení používá pro manipulaci s materiálem 

na vstupu (svitky s drátem) a výstupu (hotové výrobky) zdvihací zařízení. Tento cíl byl 

dosažen zpracováním Místního provozního bezpečnostního předpisu pro strojní zařízení 

ohýbací automat a dílčího Systému bezpečné práce zdvihacího zařízení. 

 Oba dva bezpečnostní předpisy byly zpracovány na základě analýzy dat zjištěných 

bezpečnostní prověrkou provedenou na pracovišti ohýbací automat – automatická 

třmínkovačka a šetření pracovního úrazu, ke kterému došlo v souvislosti s odebíráním 

hotových výrobků.  

Při tvorbě bezpečnostních předpisů bylo postupováno dle požadavků platných právních 

předpisů uvedených v kapitole druhé. Pro vyhodnocení a identifikaci rizik byla vybrána 

Jednoduchá bodová metoda (JBM). Metoda JBM splňuje požadavky pro vyhodnocení a 

posouzení rizik na pracovišti strojního zařízení. Ke všem identifikovaným rizikům byla 

navržena vhodná opatření sloužící zejména k jejich omezení, Tabulka 7 - Souhrnná tabulka 

zdrojů nebezpečí a bezpečnostních opatření. 

MPBP konkrétně reaguje na pracovní činnost obsluhy při odebírání hotových výrobků 

tím, že specifikuje velikost produktů, které nesmí být v žádném případě odebírány ručně. U 

třmínků větších rozměrů a složitějších tvarů, pak v souvislosti s požadavky zajištění jakosti 

v rámci dodržení rovinnosti a úhlů ohybu, upravuje možnost přidržování těchto produktů v 

oblasti mimo prostor jednotky ohybu a střihu. Dále upravuje přístup na pracoviště a pohyb 

obsluhy v pracovním prostoru stroje barevným značením tak, aby nebyl omezován 
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nevhodným uspořádáním hotové výroby a materiálu. Hotová výroba bude ukládána pouze na 

určené stojany nebo do kovových přepravních beden příslušných rozměrů v rámci vyznačené 

skladovací plochy tak, aby přístupová komunikace a pracovní prostor zůstal vždy volný a 

přilehlý skladovací prostor byl využitý co nejefektivněji. 

Forma zpracování MPBP včetně fotodokumentace byla zvolena mimo jiné i z důvodu 

potřeby vytvořit názornou instrukci k zajištění pravidelného školení obsluhy ohýbacího 

automatu. 

Dílčí Systém bezpečné práce zdvihacího zařízení konkretizuje bezpečné postupy při 

ovládání jeřábu a zavěšování břemene a vymezuje povolenou činnost obsluhy při těchto 

manipulacích. 

Pevně doufám, že diplomová práce přispěje k zajištění vyšší úrovně bezpečnosti práce 

v souvislosti s používáním a obsluhou ohýbacího automatu – automatické třmínkovačky. 
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Tabulka 9 – Vyhodnocení rizik pro výběr a použití ochranných prostředků 
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