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Anotace: 

TOMEČKOVÁ, Kristina. Návrh zabezpečení pracovních a provozních operací na vybraných 

technologických zařízeních. Diplomová práce. VŠB-TU Ostrava. 2014. 49 s. 

  

V diplomové práci je řešena problematika zabezpečení pracovních a provozních operací na 

vybraných technologických zařízeních. V první části je uveden přehled legislativních požadavků 

vztahujících se k oblasti provozu strojů a zařízení a přehled specifických požadavků metodiky Zero 

Access, která je používána ve společnosti Nestlé Česko, s.r.o. Další část uvádí rozdělení pracovních 

a provozních operací dle stanovených kritérií metodiky, na tzv. mody, na což dále navazuje 

uvedení konkrétních příkladů. Poslední část práce se zabývá návrhem opatření k zabránění 

působení rizik na pracovníky na konkrétním vybraném zařízení a skutečným průběhem 

implementace těchto opatření. Cílem práce je návrh zabezpečení pracovních a provozních operací 

vybraného zařízení – obracečky palet v souladu s požadavky metodiky Zero Access. 

Klíčová slova: stroje, technická zařízení, pracovní a provozní činnosti, metodika Zero Access, 

 

Abstract: 

TOMEČKOVÁ, Kristina. Proposal for ensuring work and service operations on selected 

equipment. Thesis. VŠB-TU Ostrava. 2014. 49 p. 

 

This diploma thesis deals with ensuring work and service operations on a selected technological 

device. The introductory part of the diploma thesis presents the actual state of legislative 

requirements in Czech Republic in the field of technical devices and machinery which is followed 

by interpretation of specific demands of the Zero Access method used in the company Nestlé 

Česko s.r.o. The next part introduces a classification of work and service operations into modes for 

which actual examples are then provided. The final part fulfills the aim of the thesis by applying 

the Zero Access method in an actual proposal for ensuring the work and service operations on a 

specific device – a pallet turner.  

Key words: machines, technical device, work and service operations, Zero Access method 
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1 Úvod 

Bezpečné pracovní prostředí příznivě ovlivňuje celý průmyslový výrobní proces a 

přispívá k udržení kontinuity výroby díky zdravým a způsobilým zaměstnancům. Na 

problematiku bezpečnosti práce je s vývojem průmyslových a výrobních odvětví kladen 

stále větší důraz. Společnosti mezinárodního, ale i menšího charakteru přijímají bezpečnost 

a zdraví svých zaměstnanců nejen jako nutný legislativní požadavek, ale jako nejdůležitější 

prioritu. 

Nutnost neustálého vyhledávání rizik, jejich hodnocení a navržení nápravných opatření 

je pro zaměstnavatele jedním ze základních požadavků vyplývajících ze Zákoníku práce, 

v platném znění [1]. Přednost má vždy kolektivní způsob ochrany, nejsou-li taková 

opatření proveditelná, je nutné přistoupit k individuální ochraně zaměstnanců. Veškeré 

další povinnosti a náležitosti jsou řešeny související legislativou, především zákonem č. 

309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, v platném znění. [2] 

Společnost Nestlé má nadnárodní charakter, vedení firmy sídlí ve Švýcarsku a proto 

vzhledem k mezinárodnímu profilu jsou v závodech Nestlé Česko aplikovány nejen 

požadavky české legislativy, ale pro zajištění bezpečnosti se využívá i jiných způsobů, 

sahajících nad rámec zákonných ustanovení. V provozech společnosti je používána široká 

škála strojů a zařízení. U používaných strojů a zařízení dochází během jejich životního 

cyklu k různému stupni opotřebení a neustálý vývoj v oblasti bezpečnosti práce 

předpokládá stále vyšší nároky. Proto dochází v některých případech postupně k inovacím 

či výměně zařízení nebo jejich částí za nové. Je-li zařízení nebo jeho část vyměněna, musí 

být provedena nová analýza a hodnocení rizik. 

Pro analýzu a hodnocení rizik v průmyslu je využívána celá řada metod. Nestlé Česko 

s.r.o. využívá metodiku vycházející z ISO standardů, která je konkrétněji upravena podle 

vlastních firemních směrnic a direktiv. Uvedená metodika bude v práci použita pro analýzu 

i hodnocení rizik a návrh odpovídajících opatření pro zabezpečení obracečky palet. 
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2 Legislativní požadavky na zařízení v ČR a ve společnosti Nestlé Česko 

s.r.o., závod Zora Olomouc.  

Následující přehled vychází z požadavků české legislativy, ve které jsou zapracovány 

požadavky příslušných směrnic Evropského parlamentu a Rady. Pozornost je věnována i 

základním informacím o metodice Zero Access, která bude využívána při aplikaci 

zabezpečení provozu vybraného zařízení. 

2.1 Zákoník práce 

V zákoně č. 262/2006 Sb., zákoníku práce v platném znění jsou stanoveny v části páté 

základní podmínky pro předcházení ohrožení života a zdraví při práci, povinnosti a práva 

zaměstnavatele i zaměstnance v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s 

ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce. 

Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci je nedílnou a rovnocennou součástí 

pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení. 

Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a 

pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

přijímáním opatření k předcházení rizikům. Prevencí rizik se rozumí všechna opatření 

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

práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo 

minimalizovat působení neodstranitelných rizik. Není-li možné rizika odstranit, je 

zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout opatření k omezení jejich působení tak, 

aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno. O vyhledávání a 

vyhodnocování rizik a o přijatých opatřeních vede zaměstnavatel dokumentaci. [1] 

2.2 Zákon o zajištění dalších podmínek BOZP 

Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, v platném znění stanovuje základní požadavky na pracoviště a pracovní prostředí. 

Povinností zaměstnavatele je 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 a musí být: 
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 vybaveny ochrannými zařízeními, která chrání život a zdraví zaměstnanců, 

  vybaveny a upraveny tak, aby odpovídaly ergonomickým požadavkům a aby 

zaměstnanci nebyli vystaveni nepříznivým faktorům pracovních podmínek, 

 pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány. 

Z dalších ustanovení zákona je zřejmé, že zaměstnavatel je povinen organizovat práci a 

stanovit postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti. 

Zejména, aby zaměstnanci nebyli ohroženi padajícími nebo vymrštěnými předměty nebo 

materiály. Zaměstnavatel je rovněž povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy 

tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci 

 nevykonávali činnosti jednotvárné a jednostranně zatěžující organismus a 

nelze-li je vyloučit, musí být přerušovány bezpečnostními přestávkami; v 

případech stanovených zvláštními právními předpisy musí být doba výkonu 

takové činnosti v rámci pracovní doby časově omezena, 

  nebyli ohroženi padajícími nebo vymrštěnými předměty nebo materiály, 

  byli chráněni proti pádu nebo zřícení, 

  nebyli ohroženi dopravou na pracovištích, 

  na pracovišti se zvýšeným rizikem nepracovali osamoceně bez dohledu dalšího 

zaměstnance, pokud jejich ochranu nezajistí jinak, 

  nevykonávali ruční manipulaci s břemeny, která může poškodit zdraví, 

zejména páteř. 

Zaměstnavatel je také povinen umístit bezpečnostní značky a značení a zavést signály, 

které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

a seznámit s nimi zaměstnance. Na technických zařízeních, která představují zvýšenou 

míru ohrožení života a zdraví zaměstnanců, pokud jde o jejich obsluhu, montáž, kontrolu 

nebo opravy, mohou práce a činnosti samostatně vykonávat a samostatně je obsluhovat jen 

zvlášť odborně způsobilí zaměstnanci. [2] 

2.3 Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

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

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí v platném znění je 

aplikací požadavků Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/104/ES o 
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minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního 

zařízení zaměstnanci při práci. [3]  

Směrnice definuje pracovní zařízení, čímž se rozumí jakékoli stroje, přístroje, nástroje 

nebo zařízení používané při práci. Stanoví zaměstnavateli povinnost přijmout nezbytná 

opatření k zajištění toho, aby pracovní zařízení dané k dispozici zaměstnancům v podniku 

nebo závodě bylo vhodné pro vykonávanou práci, nebo aby bylo k tomuto účelu řádně 

upraveno a mohlo být používáno zaměstnanci bez ohrožení jejich bezpečnosti a zdraví. 

Při výběru pracovního zařízení musí zaměstnavatel věnovat pozornost zvláštním 

pracovním podmínkám a rizikům pro bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci. 

Pokud není možné plně zajistit, aby pracovní zařízení mohlo být zaměstnanci 

používáno bez rizika pro jejich bezpečnost nebo ochranu zdraví, přijme zaměstnavatel 

vhodná opatření ke snížení těchto rizik. 

Směrnice dále klade důraz na ergonomii, na školení zaměstnanců a stanovuje 

minimální bezpečnostní požadavky na používání pracovního zařízení. Směrnice ukládá 

členským státům povinnost vydat právní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto 

směrnicí. 

V příloze č. 1 jsou stanoveny obecné minimální požadavky použitelné pro všechna 

pracovní zařízení a dodatečné minimální požadavky pro mobilní zařízení a pro zařízení 

sloužící ke zvedání břemen. V příloze č. 2 jsou uvedena ustanovení o používání všech výše 

uvedených zařízení. [3] 

Mezi nejdůležitější náležitosti z obsahu nařízení vlády patří zejména minimální 

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

vytvářeném daným zařízením. 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. 

Používaná ochranná zařízení musí odpovídat následujícím podmínkám: 

 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 odnímatelná nebo odpojitelná, 
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 nesmí omezovat výhled na 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. 

Kontrola bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu je prováděna podle 

průvodní dokumentace výrobce. Není-li výrobce znám nebo není-li průvodní dokumentace 

k dispozici, stanoví rozsah kontroly zaměstnavatel místním provozním bezpečnostním 

předpisem. Zařízení musí být vybaveno provozní dokumentací. Následná kontrola musí být 

prováděna nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním bezpečnostním 

předpisem, nestanoví-li zvláštní právní předpis, popřípadě průvodní dokumentace nebo 

normové hodnoty rozsah a četnost následných kontrol jinak. Provozní dokumentace musí 

být uchovávána po celou dobu provozu zařízení. [4]  

2.4 Zákon o technických požadavcích na výrobky 

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění 

upravuje způsob stanovování technických požadavků na výrobky, které by mohly ve 

zvýšené míře ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí, 

popřípadě jiný veřejný zájem („oprávněný zájem“). Dále se zabývá právy a povinnostmi 

osob, které uvádějí na trh nebo distribuují, popřípadě uvádějí do provozu výrobky, které by 

mohly ve zvýšené míře ohrozit oprávněný zájem. V neposlední řadě zákon stanovuje práva 

a povinnosti osob pověřených k činnostem podle tohoto zákona, které souvisí s tvorbou a 

uplatňováním českých technických norem nebo se státním zkušebnictvím, způsob zajištění 

informačních povinností souvisejících s tvorbou technických předpisů a technických 

norem, vyplývajících z mezinárodních smluv a požadavků práva Evropských společenství. 

K zákonu jsou vydána nařízení vlády pro jednotlivé skupiny stanovených výrobků, v 

závislosti na jejich technické složitosti a míře možného nebezpečí spojeného s jejich 

užíváním, podmínky pro jejich uvádění na trh nebo do provozu, postupy a úkony při 

posuzování shody. [5] 

2.4.1 Nařízení vlády o technických požadavcích na strojní zařízení 

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

v platném znění je důležitým prováděcím předpisem zákona o technických požadavcích na 
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výrobky. Nařízení vlády aplikuje Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES, 

která stanovuje obecné základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost, doplněné 

řadou zvláštních požadavků pro určité kategorie strojních zařízení. 

Směrnice [6] se svými požadavky vztahuje na tyto výrobky: 

a) strojní zařízení; 

b) vyměnitelná přídavná zařízení; 

c) bezpečnostní součásti; 

d) příslušenství pro zdvihání; 

e) řetězy, lana a popruhy; 

f) snímatelná mechanická převodová zařízení; 

g) neúplná strojní zařízení.  

Nařízení vlády také přejímá důležitou přílohu č. 1, v níž stanovuje postup pro 

posuzování a snižování rizika u strojních zařízení uváděných na trh, který spočívá: 

- ve vymezení určení strojního zařízení, což zahrnuje jeho předpokládané použití a 

jakékoliv jeho důvodně předvídatelné nesprávné použití, 

- v určení nebezpečí, která mohou vyplývat ze strojního zařízení a s tím spojené 

nebezpečné situace, 

- v odhadu rizika při zohlednění závažnosti možného poranění nebo škody na zdraví a 

pravděpodobnost jejich výskytu, 

- ve vyhodnocení rizika s cílem určit, zda je v souladu s cílem tohoto nařízení nutné 

snížení rizika, 

- v zajištění ochranných opatření k vyloučení nebezpečí nebo snížení rizik spojených s 

tímto nebezpečím. 

Nařízení vlády pak v dalších kapitolách přílohy č. 1 uvádí jednotlivá možná ohrožení a 

rizika, například riziko ztráty stability, rizika způsobená pohybujícími částmi, rizika 

způsobená přívodem elektrické a jiné energie. Rovněž vyjmenovává požadavky na 

konstrukci stanoviště pro obsluhu, sedadla, ovládacích systémů apod. [7] 

2.5 Společnost Nestlé Česko s.r.o. 

Uvedená legislativa a další související legislativní požadavky se samozřejmě vztahují i 

na provozní i pracovní podmínky společnosti Nestlé Česko. Vzhledem k mezinárodnímu 

charakteru firmy je zvýšený důraz na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
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kladen také prostřednictvím vnitropodnikových směrnic a předpisů. Tyto interní předpisy 

znamenají oproti požadavkům české legislativy vyšší nároky na vytváření bezpečného 

pracovního prostředí a ochranu zaměstnanců při práci. Zapracování interních firemních 

směrnic v jednotlivých závodech probíhá často formou nejrůznějších projektů, které 

umožňují jednotlivým závodům přizpůsobit konkrétní provozní podmínky jednotlivým 

požadavkům. 

K analýze a hodnocení rizik souvisejících s provozem strojních zařízení lze využít celé 

řady metod, pro Nestlé je předepsána metodika Zero Access (ZAC) v doslovném překladu 

„nulový přístup“. Metodika respektuje požadavky celé řady ISO norem, mezi něž patří 

zejména následující: 

 ISO 12100:2010 Safety of machinery -- General principles for design -- Risk 

assessment and risk reduction [8] 

 ISO 13849-1:2006/Cor 1:2009 Safety of machinery — Safety-related parts of 

control systems - Part 1:General principles for design [9] 

 ISO 13849-2:2012 Safety of machinery — Safety-related parts of control - Part 2: 

Validation [10] 

 ISO 13854:1996 Safety of machinery -- Minimum gaps to avoid crushing of parts 

of the human body [11] 

 ISO 13857:2008 Safety of machinery -- Safety distances to prevent hazard zones 

being reached by upper and lower limbs [12] 

 ISO 14120:2002 Safety of machinery -- Guards -- General requirements for the 

design and construction of fixed and movable guards [13] 

 

Účelem metodiky je zabránění operátorovi dotknout se záměrně nebo náhodou nebezpečné 

části zařízení a předejití možnému poranění. Implementace metody probíhá formou 

instalace ochranných prvků, tak aby byly v souladu se základními principy. Za princip 

ZAC není možné považovat stanovení pravidel provádění daných provozních operací, ani 

označení nebezpečných míst, neboť pravidla a značení samotná úrazu nebo poranění 

nezabrání. 

Na provedení ZAC se podílí tým odborníků sestávající z následujících pracovníků: 

vedoucí projektu, osoba odpovědná za BOZP, osoba odpovědná za kvalitu, osoba 
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zodpovědná za údržbu, osoba odpovědná za danou výrobu (mistr / vedoucí výroby) a 

osoba provádějící činnost na stroji či zařízení (operátor). 

Na rozdíl od obecných požadavků stanovených platnými legislativními předpisy ČR 

stanovuje ZAC metodika klíčové body, které jasně definují provedení zabezpečení zařízení 

ve smyslu rozdělení přístupů podle světlosti otvorů nebo mezer ochranných prvků a 

vychází přitom z výše uvedených normativních předpokladů. Podrobnější popis metodiky 

ZAC je vysvětlen v následující kapitole z důvodu lepšího zasazení do kontextu 

problematiky vysvětlení prováděných provozních činností. 
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3 Pracovní a provozní operace - definování možných činností 

prováděných na vybraných zařízeních v souladu s požadavky 

metodiky "Zero Access".  

Pro dokreslení problematiky je uvedena krátká historie společnosti Nestlé a závodu 

Zora Olomouc, na což navazuje vysvětlení rozdělení pracovních operací prováděných na 

zařízeních do tzv. modů a jejich zabezpečení. V návaznosti na přehled modů jsou uvedeny 

klíčové požadavky, a také popis procesu analýzy a hodnocení rizik metodiky Zero Access, 

která je v Nestlé Česko, s.r.o. využívána. 

3.1 Nestlé Česko, s.r.o. 

V roce 1935 byla v Praze založena samostatná společnost »Nestlé a.s. pro výrobu a 

prodej potravin« se sídlem v Sokolské ulici. V následujícím roce byl uveden do provozu 

první závod v Moravském Krumlově. Nestlé se tak stalo prvním výrobcem sušeného mléka 

a dětské výživy v ČSR. Nestlé se stala jedním ze strategických partnerů při privatizaci a.s. 

Čokoládovny. Rozdělením akciové společnosti Čokoládovny vznikla k 1. 1. 1999 

následnická společnost Nestlé Čokoládovny, a.s., která převzala výrobu čokolády a 

cukrovinek a soustředila ji do závodů Zora v Olomouci a Sfinx v Holešově u Kroměříže.  

Od začátku roku 1999 začaly být veškeré aktivity Nestlé v ČR a SR koordinovány 

jedním vedením, které sídlí v areálu v Praze - Modřanech. Ke dni 1. 10. 2001 se spojily 

společnosti Nestlé Food a Nestlé Čokoládovny na českém trhu do společnosti Nestlé 

Česko, s.r.o. Ke stejnému datu byla slovenská společnost přejmenována na Nestlé 

Slovensko s.r.o. 

V roce 2009 Nestlé podstoupilo v ČR a SR certifikaci na tzv. Nestlé integrovaný 

manažerský systém a získalo certifikát ISO 14 001 (Řízení životního prostředí) a zároveň i 

ISO 9001 (Řízení kvality), ISO 22 000 (Řízení bezpečnosti potravin), NQMS (Interní 

systém řízení kvality v Nestlé), a OHSAS 18 001 Certifikace systému managementu 

BOZP. [14] 
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3.1.1 Závod Zora Olomouc 

Počátky závodu Zora sahají až do konce 19. století. Nový podnik pod názvem »První 

společná moravská továrna na cukrovinky a čokoládu v Olomouci, zapsané společenstvo 

s obmezených ročením«, vznikl 25. listopadu 1898. 

Výroba byla zahájena v pronajatých prostorách Občanské záložny na Dolním náměstí 

v historickém centru města 12. června 1899. V roce 1910 se výroba přemísťuje do nové 

moderní továrny. 

Nové výrobky byly velmi oblíbené zvláště na venkově a bylo nutné výrobu rychle 

rozšířit. Z toho důvodu se firma mění na akciovou společnost – »Akciová továrna na 

cukrovinky a čokoládu v Olomouci« – a od roku 1908 nesou výrobky samotnou značku 

Zora, jako symbol lepší budoucnosti. O dva roky později se výroba stěhuje do zcela nové a 

s ohledem na požadavky výroby a hygieny velice moderně řešené továrny. Tehdy se 

nacházela v předměstské obci Hodolanech při železniční trati, dnes je tento areál závodu 

již součástí města Olomouce. 

Znárodněním koncem 40. let vznikla »Zora, továrna na čokoládu a cukrovinky, 

národní podnik«, do které byly začleněny i další cukrovinkářské firmy. V 60. letech v 

rámci změn průmyslu čokolády a cukrovinek byla ZORA začleněna do národního podniku 

»Československé čokoládovny« se sídlem v Praze a byla jeho jedním z největších závodů. 

Vyráběly se stále velmi kvalitní výrobky, což potvrdily stříbrné a zlaté medaile získané na 

mezinárodních Olympiádách pořádaných v Bruselu, Paříži a v Praze. Medaile získaly 

figurky z mléčné a hořké čokolády, tyčinka Milena a také různé druhy čokolád. 

Zora zůstala významnou součástí podniku ve všech následujících organizačních 

strukturách, až po »Čokoládovny, státní podnik« z roku 1988, který se v roce 1991 stal 

akciovou společností. Na přelomu tisíciletí se závod Zora se stal největším tuzemským 

výrobcem tabulkových čokolád a bonbonier. 

Po vstupu společnosti Nestlé do Čokoládoven, a.s., došlo k rozsáhlé rekonstrukci 

výroby čokoládových hmot v závodě. Byla postavena nová hala a vybavena 

nejmodernějšími technologiemi na výrobu vysoce jemných čokoládových hmot. V roce 

1995 byla zprovozněna další linka na výrobu čokolád a čokoládových tyčinek. V roce 1999 

byla do závodu ZORA soustředěna výroba tabulkových čokolád a plněných čokoládových 

bonbónů mnoha druhů, které jsou součástí bonbonier nebo vánočních kolekcí. 
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V letech 2002 – 2003 byly do závodu ZORA převedeny výrobní linky na finální 

čokoládové výrobky z modřanského závodu ORION. Od roku 2004 je ZORA novým 

„domovem“ pro nejsilnější tuzemskou čokoládovou značku ORION. Instalací nové linky 

na aerovanou čokoládu ORION AERO, která zahájila sériovou výrobu začátkem roku 

2007, posílil závod svůj podíl na výrobě čokoládových cukrovinek uváděných na trh pod 

tradiční značkou ORION. Zároveň zvýšil rozsah svého konkurenceschopného výrobního 

portfolia, které je exportováno jak do střední a východní, tak také do západní Evropy. [15] 

3.2 Pracovní operace na strojním zařízení 

Celá řada výrobků je vyráběna novými technologiemi, které odpovídají zákonným 

požadavkům a jsou v souladu také ve smyslu vyššího zajištění bezpečnosti, který je 

vyžadován vnitropodnikovými předpisy. Určitá část výroby ovšem stále probíhá na 

zařízeních staršího charakteru, u kterých se spíše přistupuje k postupné modernizaci a 

modifikaci k zajištění bezpečné práce. Při modifikaci zařízení je nutné vycházet 

z klíčových požadavků metodiky Zero Access, které jsou uvedeny dále. 

Pro pochopení procesu je potřeba nejprve vysvětlit klasifikaci jednotlivých činností, 

které je na zařízení během celého výrobního procesu a životního cyklu zařízení možné 

provádět. Rozdělení těchto pracovních činností vychází z interní směrnice Nestlé GI-

18.116 Management of Work Equipment – S&H Requirements. [16] 

Rozdělení klasifikuje pracovní operace do tzv. modů, kterých je celkem pět. Velká 

pozornost je v práci věnována právě modu 0 – nulovému přístupu, jelikož se jedná o 

prioritně nejvyšší preferovaný způsob ochrany pracovníků a operátorů. Princip umístění 

nebezpečných částí a zdrojů nebezpečných energií v zařízení mimo dosah operátorů je 

z hlediska ochrany zdraví pracovníků pochopitelně nejdůležitější. Ne ve všech případech 

ovšem tohoto lze dosáhnout, proto je vysvětlena i funkce ostatních modů. 

Jedná se o operace, které patří mezi zásadní v průběhu výrobního procesu a je tedy 

nutné zajistit jejich bezpečné provedení. Patří sem například čištění, respektive úklid, dále 

přehozy forem v důsledku přechodu na výrobu jiného typu produktů, ale také údržbářské 

zásahy do zařízení v případě poruch nebo nastavení optimálních parametrů funkčnosti.  

Konkrétní vysvětlení a klíčové požadavky jsou uvedeny v navazujících kapitolách. 
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Specifikace Modů je nejlépe patrná z obrázku 1. 

 

Obrázek 1 Charakteristika modů [17] 

 

3.2.1 Mod 0  

Do této kategorie spadají pracovní operace, které představují normální výrobní stav 

zařízení, tedy běžnou výrobu. Kritériem je práce mimo bezpečnostními kryty, s tím, že 

operátor nemusí nijak zasahovat do zařízení, věnuje se běžné práci na zařízení. Ze své 

podstaty se jedná o nejvyšší ochranu operátora. Je fyzicky nemožné dostat se do kontaktu 

s nebezpečnými částmi zařízení (mají potenciál způsobit zranění), aniž by operátor použil 

ruční nářadí, klíč nebo heslo a odstranil nebo vyřadil z funkce ochranné zařízení.  

Operátor je zároveň chráněn před částmi zařízení, které se mohou uvolnit nebo být 

vymrštěny ze zařízení. 
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Zabezpečení:  

Tam, kde je nutný častý přístup k potenciálně nebezpečným částem zařízení, musí být 

instalovány pevné ochranné kryty, které jsou zabezpečeny koncovým spínačem, který po 

otevření krytu zařízení zastaví anebo je pro jeho odstranění nutné použít speciální klíč. 

Musí zejména chránit před kontaktem s pohyblivou nebezpečnou částí zařízení, než se 

dojde k jejímu zastavení a musí být složité ochranný kryt odstranit. 

Umístění zařízení musí být zvoleno tak, aby bylo možné na něm práci provádět 

bezpečně. V úvahu je nutné brát osvětlení, úkony prováděné ve výškách, nebezpečí 

uklouznutí, zakopnutí, atd. 

3.2.2 Mod 1 a Mod 2 

Jedná se stále o běžné operace během výroby, příkladem může být seřizování zařízení 

nebo rychlé čištění. Pracovní operace modu 1 jsou kriteriálně vymezeny pro práci s 

ochrannými kryty s koncovými spínači.  

Zabezpečení:  

Pro jednoduchý zásah do zařízení operátor postupuje podle následujícího postupu: 

1. Prvním krokem pro jakýkoli zásah do zařízení je zastavení pomocí normálního 

STOP tlačítka.  

2. Označení výstražnou značkou „Pozor nespouštět“  

3. Otevření krytu, který je napojen na koncový spínač.  

4. Zkušební spuštění stroje za účelem zjištění, zda koncový spínač je plně funkční 

a stroj je skutečně zastaven.  

5. Po tomto ověření může operátor započít danou operaci.  

 

Během těchto operací funguje operátor jako blok a zamezuje tak opětovnému zavření 

ochranného krytu (nebo resetu světelné bariéry) a není tedy nutné použití mechanismu 

zamykání. 

Mod 2 zahrnuje operace, které vyžadují práci uvnitř ochranných krytů, kdy je nutné, 

aby operátor do zařízení zasáhl celým tělem, anebo musí operaci provádět odstraněním 

ochranného krytu, který není napojen na koncový spínač. Na rozdíl od modu 1 nemůže 

operátor fungovat jako blok. Z toho tedy vyplývá, že vstoupí-li operátor dovnitř zařízení, je 

možné, že dojde k opětovnému sepnutí zařízení. Proto je nutné zajistit, aby byly použity 
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alespoň dvě nezávislé STOP funkce, nejméně jeden bezpečnostní ovládací systém je 

uzamčen a nemůže dojít k jeho sepnutí a každý jeden pracovník má svůj vlastní klíč. [16] 

3.2.3 Mod 3 – Lock-out/Tag-out 

Lock-out/Tag-out (LOTO) procedura vychází z instrukce americké agentury pro 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci. [18] 

Konkrétní aplikaci LOTO procedury určuje interní směrnice Nestlé GI-18.044-2 Lock-

out/Tag-out (LOTO) – Safety and Health Guideline. [19]  

Cílem procedury Lockout/Tagout je řízené zajištění všech energií k ochraně 

následujících osob: 

• těch, kteří pracují v, na nebo v blízkosti zařízení během jeho běžného provozu, 

oprav, údržby, inspekce, čištění nebo nastavování a/nebo 

• těch, kdo by mohli být zraněni neočekávaným startem zařízení nebo stroje, nebo 

uvolněním nahromaděné energie. 

Cílem LOTO procedury je také uvést zařízení na nejnižší energetickou hladinu, 

označovanou jako “zero energy state“ (ZES) - nulový stav energie (NSE), aby nedošlo 

k zasažení nebo ohrožení zdraví pracovníka.  

Tento systém musí zabezpečit denní aplikaci bezpečnostních a provozních postupů, 

které budou poskytovat maximální ochranu před náhodným a neočekávaným uvolněním 

nahromaděné energie nebo spuštěním (pohybem) zařízení působením jakéhokoliv zdroje 

energie během údržby nebo servisu libovolného druhu, mimo běžných / rutinních úkonů, 

zásahů a korekcí procesů popsaných v SOP (standard operating procedure).  

Riziko, předpokládané během běžného provozu musí být adekvátně kontrolované na 

základě zdokumentovaného ohodnocení rizika.  

Formy energií, které LOTO procedura zahrnuje:  

• elektrický proud 

• hydraulický tlak 

• stlačený vzduch 

• chemická (např. amoniak, solanka, ….) 

• pára  

• voda  

• ostatní 
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Každé zařízení musí mít zavedený a zdokumentovaný program kontroly energií, který 

zabezpečí, že před tím, než kterýkoliv pracovník bude vykonávat libovolný servis nebo 

údržbu na stroji nebo zařízení, je tento stroj nebo zařízení řízeně izolované od všech forem 

energií, které by mohly ohrozit jejich bezpečnost a zamezit jejich neočekávané spuštění. 

Ke každému zařízení je vyhotovena karta, kde je uvedeno, jaké energie se na zařízení 

vyskytují a kde jsou jejich hlavní vypínače/uzávěry. 

Před započetím jakékoliv servisní činnosti (např. čištění) na zařízení (vyjma postupů a 

úkonů popsaných v SOP), musí autorizovaná osoba závodu nainstalovat svůj osobní 

zámek tak, aby zamezil přístupu energie do zařízení. Zámky musí být aplikované na 

zařízení vždy spolu s osobním štítkem autorizované osoby s jejím jménem a fotkou, číslem 

zámku, datem a časem předpokládaného ukončení práce.  

Autorizovaná osoba v závislosti na druhu vykonávané činnosti na zařízení rozhodne 

(dle stanovené instrukce k danému zařízení), kterou energií v zařízení může být při zásahu 

ohrožena a která bude uzamknuta. 

Pokud na zařízení pracuje více osob, musí každá osoba mít uzavřenou energii pod 

kontrolou. Další náležitosti procedury jsou popsány níže: 

 Autorizovaná osoba aplikuje svůj osobní visačku se jménem, fotkou, číslem 

klíče, důvodem pro LOTO a datem/časem odemčení 

 Ovlivněná osoba aplikuje osobní zámek s visačkou se jménem na multipetlici 

 Autorizovaná osoba jako první uzamkne zařízení na multipetlici 

 Po dokončení práce autorizovaná osoba jako poslední odemyká zařízení. 

 Vždy musí být splněno pravidlo – KOLIK LIDÍ = TOLIK ZÁMKŮ  

Posloupnost kroků při aplikaci LOTO při uzamykání zařízení je patrná z tabulky 1.  

 

Tabulka 1 Posloupnost kroků při aplikaci LOTO procedury 

Izolování zařízení 

Krok  Akce 

1 Zastavit všechny práce na zařízení 

2 Identifikovat typy a zdroje nebezpečných energií 

3 Odpojit všechny nebezpečné zdroje energie 

4 Aplikuj osobní zámek a visačku 

5 Uvolni a/nebo zablokuj uloženou energii 

6 Ověřte nulový stav energií  
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V tabulce 2 je uveden postup při uvádění uzamčeného zařízení zpět do provozu. 

 

Tabulka 2 Posloupnost kroků při odstranění LOTO procedury 

Znovu zapojení zařízení 

Krok  Akce 

1 Odstraňte nářadí & volné předměty. 

2 Ujistěte se, že bezpečnostní kryty jsou zpět na svém místě a 

hlavní vypínače jsou v poloze VYPNUTO. 

3 Ujistěte se, že na zařízení již nikdo nepracuje. 

4 Odstraň osobní zámek a visačku. 

5 Zapojte zdroje energií. 

6 Zapněte zařízení a ověřte bezpečný provoz. 

3.2.4 Mod 4 

Jedná se o práci na zařízeních, kdy je nutné pracovat s nebezpečnou energií. Je nutné 

identifikovat všechny operace, které vyžadují použití nebezpečné energie a pokud možno v 

co největší míře je eliminovat úpravou zařízení a bezpečnými pracovními postupy. 

Operace spadající do modu 4 podléhají přísné kontrole a mohou probíhat, pouze pokud 

neexistuje bezpečnější alternativa a vykonávaná operace spadá pod dokument bezpečného 

systému práce (procedura nebo povolení pro práci). 

Zabezpečení: Činnosti prováděné v modu 4 mohou provádět pouze proškolené a 

autorizované osoby. 

Systém bezpečné práce pro činnosti modu 4 musí zahrnovat následující opatření: 

 Pracovní místo musí být vymezeno a ohrazeno 

 Doba trvání práce pouze po minimálně nutnou dobu a počet zapojených 

pracovníků musí být co nejnižší.  

Pokud je to možné, zařízení by mělo být spuštěno v modu sníženého nebezpečí 

(„upnutí“ nebo „posouvání“ po malých pohybech). Zařízení lze ovládat pomocí neustálého 

držení kontrolního tlačítka, je-li toto tlačítko umístěno v bezpečné vzdálenosti od 

nebezpečných součástí zařízení nebo ovládací prvek vyžaduje obouruční spouštění. 

3.3 Klíčové požadavky Zero Access 

Metodika ZAC vychází z požadavků interní směrnice společnosti Nestlé GI-18.116 

Management of Work Equipment – S&H Requirements. [16] 
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Konkrétní způsob implementace metodiky a další náležitosti včetně stupnic pro 

hodnocení rizik a matice rizik jsou stanoveny interní směrnicí GI-18.118 Management of 

Work Equipment – Safety & Health Guideline. [17] 

Základní požadavky systému nulového přístupu do zařízení Zero Access jsou 

následující: 

 Přístup ke všem nebezpečným částem zařízení musí být odepřen 

 Ochranné kryty musí být na svém místě upevněny, k odstranění je potřeba 

použití nářadí anebo musí být vzájemně spojené 

 Kryty a spoje musí být trvanlivé a odolné vůči vnějším zásahům 

 Všechna ovládací tlačítka a spínače musí být zřetelně a trvanlivě označeny 

 Tlačítka pro nouzové vypnutí musí být červené barvy, označené a tam, kde je 

to vhodné, mít žlutý podklad; v případě zakrytí musí být stlačitelné dlaní ruky 

 Tam, kde je nutný přístup k zařízení, je třeba ponechat alespoň 1m širokou 

uličku. Není-li to možné, musí na průchod zůstat alespoň 600mm široký 

 Nezajištěné nebezpečné části musí být umístěné mimo dosah (v případě 

vysokého rizika 2,7m vysoko) 

 Bezpečnostní ohrazení musí být alespoň 1,6m vysoká, nebo musí být 

provedena dodatečná analýza rizika v případě použití nižších hrazení. 

Elektrická hrazení (světelná bariéra) musí být vyšší než 900 mm 

 Prostor pod bezpečnostním hrazením musí být menší než 180 mm, aby se 

předešlo vstupu osob do nebezpečného prostoru; u světelných bariér musí být 

prostor menší než 300 mm 

 V případě otvorů, kde: 

o Lze vložit špičku prstu (2mm až 6mm mezera), musí být nebezpečný 

prostor oddělen minimálně 10 mm mezerou 

o Lze vložit prst (6mm až 12mm mezera), musí být nebezpečný prostor 

oddělen minimálně 100 mm mezerou 

o Lze vložit ruku (12mm až 20mm mezera), musí být nebezpečný prostor 

oddělen minimálně 120 mm mezerou 

o Lze vložit paži (20mm až 120mm mezera), musí být nebezpečný 

prostor oddělen minimálně 850 mm mezerou 
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o Lze vsunout nohu (120mm až 180mm mezera), musí být nebezpečný 

prostor oddělen minimálně 1,1m mezerou 

o Lze vstoupit celým tělem (otvory větší než 180mm) – musí být otvor 

zmenšen nebo instalována zábrana 

 Tam, kde se části stroje přibližují k sobě, by mělo zůstat 

o Více než 25mm pro zabránění přimáčknutí prstu 

o Více než 100mm pro zabránění přimáčknutí ruky 

o Více než 180mm pro zabránění přimáčknutí nohy 

o Více než 500mm pro zabránění přivření těla. 

Doplňující požadavky zahrnují následující: 

 Na zařízení by neměly být žádné vyčnívající části, ostré hrany nebo hroty 

 START tlačítka by neměla být náhodně stlačitelná a měla by být na místě 

s dobrým výhledem na celé zařízení 

 Zařízení by mělo být vybaveno jedním nebo více STOP tlačítky 

 Zařízení se nesmí automaticky uvést zpět do provozu, dojde-li k jeho zastavení 

 Zařízení musí být vybaveno vhodnými nouzovými STOP tlačítky 

 Zařízení by mělo být dostatečně osvětleno 

 Rizikové části zařízení by měly být vhodně označeny nebo opatřeny signalizací 

3.4 Zero Access proces 

Na obrázku 2 jsou patrné jednotlivé části procesu. Prvním krokem je analýza a 

hodnocení rizik daného zařízení nebo stroje. Na analýzu a hodnocení rizik navazuje návrh 

a volba možných řešení zabezpečení. Zvolené řešení je poté aplikováno a proces je uzavřen 

vyhodnocením.  

 

Obrázek 2: Postup hodnocení rizik [17] 

 

Vyhodnocení 

Realizace 

Návrh řešení 

Hodnocení rizik 
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Při hodnocení rizik se kombinuje pravděpodobnost úrazu a závažnost úrazu, přičemž 

výstupem je míra rizika. 

Na obrázku 3 je uvedena stupnice pravděpodobnosti úrazu. Pravděpodobnosti úrazu je 

přisouzena hodnota na stupnici od 1 – velmi nepravděpodobný až po 4 – zcela určitý 

(pravidelný) výskyt úrazu. 

 

Obrázek 3: Stupnice pravděpodobnosti úrazu [17] 

 

Obrázek 4 znázorňuje stupnici závažnosti úrazu. Závažnost roste od stupně 1 – drobný 

úraz až po stupeň 4 – smrtelný úraz. 

 

Obrázek 4 Stupnice závažnosti úrazu [17] 

 

Míru rizika určuje kombinace pravděpodobnosti úrazu a závažnosti úrazu podle matice 

rizika, tak jak je patrné z obrázku 4. Míra rizika je barevně vyjádřena od extrémní až po 

nízkou míru. 

 

Obrázek 5 Matice rizik [17] 
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Získané hodnoty se zapisují do formuláře, příklad zápisu je uvedený na obrázku 6. 

 

Obrázek 6 Ukázka záznamového formuláře [20]  

Závod / středisko: Zora Olomouc / D41 Balírna Linka: Superpás Datum hodnocení: 11.10.2013

Vedoucí týmu:   Milan Raška Tým: Charvát; Brantálová; Bartoš; Tomečková; Linek; Vařeková

Zařízení v průběhu hodnocení:  V provozu / Mimo provoz  Zkontrolovány bezpečnostní prvky jako koncový vypínač, zámky: ANO / NE

Pravdě 

podobnost
Závažnost Míra rizika

1

Skládačka krabic VARA 2587 a VARA 2588: 

Nedostatečné okrytování. Možný přístup z boku a 

ze spod (kontakt s mechanismem nebo pásem)
ANO

Opláštění (PC kryt, 

průhledný)
2 2 Střední NE

Prodloužit kryty. Propojit pás. 

dopravník s koncákem v 

bočních dveřích
Nízké

2

Skládačka krabic VARA 2587: Směrová krycí lišta 

pásového dopravníku na výstupu z linky je vysoko 

umístěná » poranění prstu
ANO Nejsou 2 1 Nízké NE Posunout lištu blíže k pásu Nízké

3

Skládačka krabic VARA 2588: Nedostatečné 

okrytování. Možný přístup z boku a ze spod 

(kontakt s mechanismem nebo pásem)
ANO

Opláštění (PC kryt, 

průhledný)
2 2 Střední NE

Prodloužit kryty. Propojit pás. 

dopravník s koncákem v 

bočních dveřích
Nízké

4
Skládačka krabic VARA 2587 a VARA 2588: 

Doplňovací mechanismus kartonáže příliš otevřen, 

přístup do mechanismu » poranění ruky

ANO
Opláštění (hliníkové profily, 

PC kryt)
1 2 Nízké NE Přidat další kryty Nízké

5

Skládačka krabic VARA 2590 a VARA 2589: 

Nedostatečné okrytování. Možný přístup z boku a 

ze spod (kontakt s mechanismem nebo pásem)
ANO

Opláštění (PC kryt, 

průhledný)
2 2 Střední NE

Prodloužit kryty. Propojit pás. 

dopravník s koncákem v 

bočních dveřích. Najít řešení 

pro operátorku na VARA 3

Nízké

6

Pracoviště výstup z linky / tiskárna: velké mezery 

mezi pásovým dopravníkem a pracovním stolem » 

poranění ruky
ANO Nejsou 2 2 Střední NE

Zmenšit přechod mezi 

dopravník/stůl - nainstalovat 

lištu nebo jiný prvek
Nízké

7

Pásový dopravník mezi tiskárna - balička velká 

Hugo-Beck, velké mezery mezi pásy » poranění 

prstu, ruky
ANO Nejsou 1 1 Nízké NE

Zmenšit přechod mezi 

dopravníky
Nízké

Akční plán
Konečné 

riziko
# Riziko Foto

Současné bezpečnostní 

prvky

Počáteční riziko Jsou 

bezpeč. 

prvky OK? 

Ano/Ne
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4 Příklady k zabránění působení rizik na pracovníky dle Zero Access 

V následující části budou uvedeny příklady zabezpečení pracovních operací 

jednotlivých modů. Jedná se přímo o příklady z výrobních prostor závodu Zora Olomouc. 

Vybrané ukázky ilustrují jednotlivé mody. 

4.1 Mod 0 

Na obrázku 7 jsou vidět příklady, jak zamezit operátorovi přístup k nebezpečným 

částem zařízení. 

 

Obrázek 7 Ukázka zajištění a izolace operátora od zdroje nebezpečné energie [21] 

 

Příklad skutečného provedení izolace od nebezpečných částí je prezentován na 

obrázku 8. Nerezové kryty zamezují možnosti přístupu k rotujícím částem pohonu 

dopravníkového pásu. 

 

Obrázek 8 Zamezení kontaktu s nebezpečnou částí zařízení 
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Na obrázku 9 je další příklad zabránění kontaktu s nebezpečnou částí běžícího pásu.  

 

Obrázek 9 Zakrytování nebezpečné části posuvu pásu 

 

4.2 Mod 1&2 

Na obrázku 10 (viz další strana) je příklad SOP – pracovního postupu pro rychlé 

čištění nebo seřizování balícího stroje. Operátor baličku zastaví provozním STOP 

tlačítkem a označí příslušnou cedulkou „Pozor nespouštět“. 

Otevření krytu předpokládá sepnutí koncového spínače a zastavení stroje, což operátor 

ještě ověří stiskem START tlačítka. Jestliže je kryt trvale uzamčen, při odemknutí 

speciálním klíčem a odstranění krytu se stroj nezastaví, operace již nespadá do modu 1 

nebo 2, ale je nutné aplikovat LOTO proceduru. 

K jednotlivým zařízením jsou vypracovány konkrétní pracovní postupy a obsluhující 

operátoři jsou s nimi seznámeni formou školení. 
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Obrázek 10 Příklad SOP balícího zařízení [22] 
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4.3 Mod 3 – LOTO 

Příkladem může být použití LOTO procedury na balícím zařízení Bosch. Na obrázku 

11 je celkový pohled na zařízení, LOTO je aplikováno na hlavním vypínači elektrické 

energie. 

 

Obrázek 11 LOTO procedura na hlavním přívodu elektrické energie balicího zařízení 

 

Aplikace LOTO je pochopitelně možná i na ostatních zařízeních. Obrázek 12 ukazuje 

zamčení přívodu elektrické energie na rozvářecích kotlích. 

 

Obrázek 12 LOTO procedura rozvářecích kotlů 
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Detail uzamčení a použitých LOTO prvků je patrný z obrázku 13.

 

Obrázek 13 Detail uzamčení LOTO prvky 

 

U některých zařízení se může vyskytovat více forem nebezpečných energií, proto je 

nutné pomocí LOTO vyloučit ohrožení pracovníků i z těchto zdrojů nebezpečí, zejména 

v závislosti na charakteru dané operace. K těmto účelům slouží speciální prvky například 

pro uzavření potrubních ventilů, spínačů, apod.   
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5 Aplikace ZAC v závodě Zora Olomouc – společnosti Nestlé Česko.  

Implementace konkrétních navrhovaných opatření bude prováděna na zařízení – tzv. 

obracečce palet. Zařízení slouží k obracení bloku nastohovaných palet, tzv. kárátek, které 

operátor přiveze pomocí manipulačního vozíku. 

5.1 Analýza rizik 

Původní stav zařízení vystavoval operátory vysokému riziku kontaktu s nebezpečnými 

částmi. Proces obracení měl několik kroků. Nejprve operátor navezl k obracečce stoh 

kárátek umístěný na kovovém podstavci. Následně musel umístit shora druhý podstavec, 

aby mohlo zařízení stoh sevřít a po obrácení bylo možné kárátka odvézt. Po kolejnicích 

navezl pracovník takto nachystaný stoh do vnitřního rámu. Po odvezení vozíku mimo 

pracovní prostor mohl spustit obracení. Dalším problémem bylo umístění ovládacího 

panelu uvnitř nebezpečného prostoru. Během obracení totiž docházelo vlivem slabého 

přítlaku k posunování nahoře umístěného kovového podstavce, takže jej operátor musel i 

během chodu zařízení upravovat. Pracovní prostor obracečky před aplikací ZAC je na 

obrázku 14. 

 

Obrázek 14 Pracovní prostor obracečky
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V záznamovém formuláři - je vypracování analýzy rizik obracečky před aplikací 

požadavků ZAC (viz tabulka 3). 

Ve sloupci Riziko je uveden přehled rizik, na což navazuje sloupec Foto, kde je 

uveden odkaz na příslušnou fotodokumentaci. Vyhodnocení míry rizika je dáno kombinací 

pravděpodobnosti a závažnosti, tak jak je popsáno v kapitole 3.4. 

Sloupec Akční plán představuje opatření nutná k odstranění působení rizik na 

pracovníky. 

Ve dvou případech byla rizika vyhodnocena jako extrémní. Problémem bylo umístění 

ovládacího panelu, neboť ovládání obracečky musel operátor provádět uvnitř 

nebezpečného prostoru.  

Během obracení také docházelo vlivem slabého přítlaku úchopů k posunování a 

neustálému vypadávání nahoře umístěného kovového podstavce, takže jej operátor musel 

během chodu zařízení upravit tak, aby obracečka stoh mohla obrátit.  

Úpravu stohu kárátek prováděl operátor při pohybu okolo zařízení, z boční i zadní 

strany. K zachycení a přitlačení operátora otočnými rameny mohlo dojít při přístupu ze 

přední a zadní strany, ale i z boku zařízení byla též přístupná.  

Místa souběhu ozubených kol pohonu představovala další kritický bod. Jednak 

z důvodu opotřebení, ale i z důvodu možného vtáhnutí. 



36 

  

Tabulka 3 Formulář analýzy a hodnocení rizik [21] 

 

Závod / středisko: Zora Olomouc / D__ Linka: D14 - Pralinky, obracečka kárátek Datum hodnocení: 8.1.2014

Vedoucí týmu:   Tomečková Kristina Tým: Raška, Dragan, Mastný, Komzáková, Kupka

Zařízení v průběhu hodnocení:  V provozu          Zkontrolovány bezpečnostní prvky jako koncový vypínač, zámky: ANO / NE

Pravdě 

podobnost
Závažnost Míra rizika

1

zasáhnutí do otáčecího mechanismu z boku 

zařízení - horní část

- zranění horní končetiny

pozn.: pravá i levá strana

Obr. 15 NEJSOU 3 3 Vysoké NE

zakrytovat otáčecí 

mechanismus dle požadavků 

ZAC
žádné 

2

zasáhnutí do otáčecího mechanismu z boku 

zařízení - dolní část

- zranění horní končetiny

- zranění dolní končetiny

pozn.: pravá i levá strana

Obr. 15 NEJSOU 3 3 Vysoké NE

zakrytovat otáčecí 

mechanismus dle požadavků 

ZAC
žádné 

3
místa souběhu ozubených kol pohonu otáčejících 

ramen

pozn.: pravá i levá strana

Obr. 16 NEJSOU 2 2 Střední NE
zamezit přístup pracovníků do 

nebezpečného prostoru dle 

požadavků ZAC

žádné 

4
prostor upínacího mechanismu pro upevnění stohu 

kárátek

pozn.: pravá i levá strana

Obr. 17 NEJSOU 2 2 Střední NE

zamezit přístup pracovníků do 

nebezpečného prostoru dle 

požadavků ZAC
žádné 

5
otáčecí rameno obracečky kárátek (přední část)

- činnost rovnání kárátek, podesty 
Obr. 18 NEJSOU 4 4 Extrémní NE

vyloučit možnost spuštění při 

pohybu pracovníků v 

bezprostřední blízkosti 

otáčejícího se ramena
žádné 

6
otáčecí rameno obracečky kárátek (zadní část)

- činnost rovnání kárátek, podesty 
Obr. 19 NEJSOU 3 4 Extrémní NE

vyloučit možnost spuštění při 

pohybu pracovníků v 

bezprostřední blízkosti 

otáčejícího se ramena

žádné 

7
přítlačné úchopy podesty - horní část (zranění 

horních končetin)
Obr. 19 NEJSOU 4 2 Vysoké NE

vyloučit možnost 

zasahování/rovnání podesty
žádné 

8
přítlačná kolečka pro udržení kárátek - dolní část 

(zranění horních a dolních končetin)
Obr. 19 NEJSOU 3 2 Vysoké NE

vyloučit možnost 

zasahování/rovnání podesty
žádné 

Akční plán
Konečné 

riziko
# Riziko Foto

Současné bezpečnostní 

prvky

Počáteční riziko Jsou 

bezpeč. 

prvky OK? 

Ano/Ne
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Obrázek 15 Odkrytý přístup z boční strany obracečky 
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Obrázek 16 Detail místa souběhu ozubených kol 

 

 

 

Obrázek 17 Detail upínacího mechanismu 
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Obrázek 18 Otočná ramena – přední část 

 

 

Obrázek 19 Otočná ramena – zadní část 
 

5.2 Navrhovaná opatření 

Zabezpečení pracovních operací lze řešit, jak je dále uvedeno, několika způsoby. 

Navrhovaná opatření vyplývají z tabulky 3 (Formulář analýzy a hodnocení rizik).  

Důležitým opatřením bylo vyloučení možnosti spuštění obracečky při pohybu pracovníků 

v bezprostřední blízkosti otočných ramen. Jedním z uvažovaných způsobů, jak toto zajistit, 

bylo umístění pevné zábrany před obracečku. Tento návrh byl nakonec vyloučen, protože za 

určitých okolností by mohlo dojít k zavření pracovníka druhou osobou uvnitř. Proto byla 

navržena instalace světelné bariéry na hranici vstupu do prostoru.  

Vyloučení možnosti zásahu do procesu obracení znamenalo nutnost posílení 

pneumatických vzpěr. Kromě toho bylo také navrženo zlepšení přítlačných úchopů 

přidržujících horní podstavec pomocí magnetického systému. 

Pro předejití kontaktu s otočnými rameny z boku bylo navrženo zakrytí pletivem z obou 

stran. 

K zamezení přístupu operátorů dovnitř nebezpečného prostoru by mělo vyřešit zejména 

nové umístění ovládacího panelu mimo nebezpečný prostor. 
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5.3 Realizace opatření 

Prvním předpokladem pro uskutečnění zabezpečení byl kompletní repas obracečky. 

Zejména bylo nutné provést nové rozvody a kabeláž elektrické energie z důvodu nového 

zapojení ovládacího panelu, posílení pneumatického úchopu celého stohu a také instalace 

magnetického držáku, který vyloučí ruční manipulaci s horním podstavcem stohu. 

Provedení repasu nakonec znamenalo celkové rozebrání zařízení, na místě zůstal pouze 

původní rám, jak je vidět na obrázku 20. Na konstrukci rámu byly následně postupně 

instalovány jednotlivé nové nebo upravené části zařízení. 

 

 

Obrázek 20 Konstrukce rámu obracečky po kompletním rozebrání 

 

 

Zpětné sestavení a instalace nových prvků probíhala v několika etapách. Z obrázku 21 je 

patrný nově instalovaný magnetický držák v horní části rámu, nový pneumatický pohon 

přítlačného systému a také nová kolečka pro navážení stohu kárátek ve spodní části rámu. Na 

pravé části otočného ramene stále chybí přítlačné prvky, neboť bylo nutné je několikrát 

přemístit a upravit tak, aby byla zajištěna správná a úplná funkčnost. Zejména bylo důležité 
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zajistit vhodné umístění a dostatečný přítlak při obracení.

 

Obrázek 21 Průběh realizace repasu 

  

Na obrázku 22 je vyobrazeno nové ozubené soustrojí pohonu otáčení a upínací 

mechanismus. 

 

Obrázek 22 Detail ozubeného soustrojí a upínacího mechanismu 
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Významným prvkem výrazně zvyšujícím provoz obracečky měla být světelná zábrana, 

respektive 3D skenery. První ze skenerů byl umístěn na hranici vstupu do nebezpečného 

prostoru a jeden v rohu zadní stěny. Záměr byl takový, že pokud skener vyhodnotí narušení 

vysílaného paprsku, například při vstupu pracovníka do skenovaného prostoru, dojde ihned 

k zastavení zařízení. Skenery byly pomocí tzv. namapování naprogramovány tak, aby byl 

světelnými čidly pokryt celý prostor. Detail skeneru je na obrázku 23. 

 

Obrázek 23 Detail 3D skeneru 

 

I přes tuto užitečnou funkci a další možnosti nastavení přece jen došlo k tomu, že externí 

firma, která skenery dodala, zanedbala podstatnou skutečnost. Výrobní prostor je silně 

zatížený prašností, která je dána charakterem vyráběných produktů – pralinek. Kárátka, na 

která jsou výrobky ukládány, jsou silně pokryta vrstvou jemného škrobového prachu.  

Během provozních zkoušek používali pracovníci externí firmy úplně čistá nová kárátka, 

ovšem již při první zkoušce „naostro“ se prokázal vliv prachu na účinnost skenerů. Při 

obracení došlo k rozvíření usazené vrstvy prachu ze stohu, takže skenery neustále registrovaly 

narušení prostoru, což znemožnilo plynulé obracení stohu palet.  

Problém nefunkčnosti skenerů byl vyřešen instalací světelných závor. Ty jsou v prostoru 

instalovány ve 3 párech. Dva páry na vstupu do nebezpečného prostoru a jeden pár v zadní 

části za obracečkou, jak je patrné z obrázků 24 a 25.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 25 Pár světelných závor na vstupu Obrázek 24 Světelná závora v zadní části prostoru 
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Světelné zábrany jsou umístěné v nerezových lištách, aby se snížila možnost ukládání 

prachu na jejich povrch. Program je nastaven tak, že jakmile operátor spustí proces obracení, 

v řádu milisekund dojde ke kontrole všech tří párů závor a po úspěšné kontrole dojde 

k vyřazení závor v zadní části, čímž se předejde nadměrnému opotřebení vlivem prašnosti. 

Vstupní závory zůstávají v činnosti po celou dobu procesu obracení. Ovládání je možné pouze 

z panelu, který je umístěn před vstupními závorami. Při narušení prostoru dojde 

k okamžitému zastavení zařízení, které se pneumaticky aretuje v aktuální pozici. Spustí-li 

operátor proces z ovládacího panelu, obrácení se dokončí. Panel (viz obrázek 26) je vybaven i 

krokovým ovládáním, které umožní pracovníkovi stoh obrátit krokově, v případě nutnosti. 

Samozřejmostí je osazení panelu nouzovým STOP tlačítkem a vypínačem hlavního přívodu 

elektrické energie pro aplikaci LOTO procedury. 

Pod ovládacím panelem je též umístěn hlavní uzávěr vzduchu pneumatického systému. 

  
Obrázek 26 Nové umístění ovládacího panelu  
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Eliminaci rizika kontaktu operátora s otočnými rameny a upínacím mechanismem při 

přístupu z boku zajišťuje krycí pletivo, které je nově umístěno po obou stranách zařízení a 

zakrývá otvory ve spodní i horní části zařízení. Krytí pletivem horní i dolní části je patrné 

z obrázků 27 a 28. 

 

 

Obrázek 27 Zakrytování horní části otočného mechanismu 

 

 

Obrázek 28 Zakrytování dolní části otočného mechanismu 
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5.4 Vyhodnocení 

Aplikace ZAC na obracečce přinesla značné zvýšení bezpečnosti při obsluze zařízení. 

Výše popsaná a provedená opatření mají za výsledek eliminaci provádění rizikových činností 

způsobem, který vystavoval operátory vysokému riziku kontaktu s nebezpečnými částmi 

zařízení. 

Realizace opatření se neobešla bez určitých komplikací. Požadované úpravy nakonec 

znamenaly rozebrání celého zařízení, přičemž na místě zůstala pouze rámová konstrukce.  

Po úpravě, případně volbě nových prvků, byly tyto postupně instalovány.  

Během zkoušení funkčnosti nových prvků byly také zjištěny určité nedostatky, které 

zbrzdily předání zařízení do provozu. Zejména se jednalo o nevhodný typ 3D skeneru, který 

byl dodán externí firmou provádějící úpravy zařízení. Zamýšlené monitorování skenerem a 

zastavení chodu obracečky při vstupu do nebezpečného pracovního prostoru nepříznivě 

ovlivnila zvýšená prašnost v daném výrobním úseku. Rozvíření jemného prachu 

v navrstvených kárátkách znamenalo sice okamžitou, ale nežádoucí reakci skeneru. Neustálé 

zastavování obracení narušilo plynulost provozu. 

Problém byl vyřešen zvolením a instalací vhodnějšího typu světelných bariér, ne tolik 

náchylných na prašné prostředí. 
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6 Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo navrhnout zabezpečení provozních a pracovních operací 

v souladu s metodikou Zero Access, používanou ve společnosti Nestlé Česko, s.r.o., provést 

konkrétní aplikaci na daném zařízení - obracečce palet v závodě Zora Olomouc a ukázat ne 

zcela běžné řešení postavené nejen na bázi legislativních požadavků ČR.  

Vzhledem k mezinárodnímu charakteru společnosti bylo nutné důkladně nastudovat a 

používat anglické originály použitých interních předpisů a podkladů ke zvolené metodice, 

abych sama mohla proces Zero Access lépe pochopit.  

Implementace Zero Access je v Nestlé prováděna na základě výsledků hodnocení rizik a 

nutnosti rozfázování modifikací zařízení v závislosti na míře rizika, stáří zařízení a dalších 

faktorech. Velkým přínosem pro mne byla možnost získané informace využít při vedení týmu 

odborníků během procesu analýzy a hodnocení rizik zvoleného zařízení. Při této příležitosti a 

v průběhu koordinace celého projektu mi bylo umožněno blíže nahlédnout nejen do oblasti 

bezpečnosti, ale také do výrobních a technologických procesů. Díky tomuto jsem ve své práci 

mohla zpracovat návrh možného způsobu aplikace Zero Access od počátku až do konce 

procesu na samostatném zařízení, obracečce palet. Zachycení průběhu realizace v práci též 

dokládám příslušnou fotodokumentací. 

Na základě analýzy a vyhodnocení rizik jsem navrhla příslušná opatření vedoucí 

k zabezpečení provozu obracečky. Původní provozní podmínky obracečky vystavovaly 

operátory při obsluze vysokému riziku poškození zdraví, neboť pracovníci se v průběhu 

procesu obracení museli pohybovat uvnitř nebezpečného prostoru stroje. Možností 

zabezpečení bylo zvažováno několik, a jak se nakonec prokázalo, ne všechny bylo možné 

realizovat.  

Opatření, která byla nakonec přijata a ve finální fázi aplikována na obracečku prakticky 

přinesla významné zvýšení bezpečnosti provozních a pracovních operací, zejména proto, že se 

podařilo eliminovat riziko kontaktu s nebezpečnými částmi při obsluze a provozu zařízení.  

Metodika Zero Access je vhodná a ve společnosti Nestlé používaná i pro větší 

technologické celky, například celé výrobní linky. Návrh zabezpečení provozních a 

pracovních operací na obracečce palet, který je řešen v mé diplomové práci může být využit 

jako předloha pro aplikaci metodiky na ostatní zařízení.  



47 

  

7 Citovaná literatura 

1   Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění. Sbírka zákonů. Praha : Tiskárna 

Ministerstva vnitra, 2006. 95 s. ISSN 1211-1244. 

2   Zákon č.309/2006 Sb. ze dne 23.května 2006, o zajištění dalších podmínek BOZP, v platném 

znění.  

3  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/104/ES ze dne 16. září 2009 o minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci 

při práci, v platném znění.  

4   Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. ze dne 12. září 2001, kterým se stanoví bližší požadavky na 

bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Sbírka zákonů. 

Praha : Tiskárna Ministerstva vnitra, 2001. 8 s. 

5   Zákon 22/1997 Sb.ze dne 24. ledna 1997 o technických požadavcích na výrobky a o změně a 

doplnění některých zákonů, v platném znění. Portál veřejné správy - Vyhledávání v zákonech. 

[Online] Ministerstvo vnitra, 2012. [Citace: 15. 3 2014.] 

http://portal.gov.cz/app/zakony/download?idBiblio=44944&nr=22~2F1997~20Sb.&ft=pdf. 

6  Směrnice evropského parlamentu a rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních 

zařízeních, v platném znění.  

7  Nařízení vlády č. 176/2008 Sb. ze dne 21. dubna 2008 o technických požadavcích na strojní 

zařízení, v platném znění. Sbírka zákonů č. 178/2008. Praha : Tiskárna Ministerstva vnitra, 

2008. 62 s. 

8 International Organization for Standardization. ISO 12100:2010. Safety of machinery —

General principles for design — Risk assessment and risk reduction. místo neznámé : 

International Organization for Standardization, 2010. 

9  International Organization for Standardization. ISO 13849-1:2006/Cor 1:2009. Safety of 

machinery — Safety-related parts of control systems - Part 1:General principles for design. 

místo neznámé : International Organization for Standardization, 2006. 

10  International Organization for Standardization. ISO 13849-2:2012. ISO 13849-2 Safety of 

machinery — Safety-related parts of control - Part 2: Validation. místo neznámé : 

International Organization for Standardization, 2012. 

11  International Organization for Standardization. ISO 13854:1996. ISO 13854:1996 Safety 

of machinery -- Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body. místo neznámé : 

International Organization for Standardization, 1996. 

12  International Organization for Standardization. ISO 13857:2008. ISO 13857:2008 Safety 

of machinery -- Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower 

limbs. místo neznámé : International Organization for Standardization, 2008. 



48 

  

13  International Organization for Standardization. ISO 14120:2002. ISO 14120:2002 Safety 

of machinery -- Guards -- General requirements for the design and construction of fixed and 

movable guards. místo neznámé : International Organization for Standardization, 2002. 

14  Nestlé s.r.o. Historie Nestlé v ČR a SR. Nestlé-Good Food Good Life. [Online] Société des 

Produits Nestlé S.A., 30. 10 2012. [Citace: 15. 2 2014.] http://www.nestle.cz/o-nestle/nestle-v-

ceske-a-slovenske-republice/historie-nestle-v-cr-a-sr. 

15  Nestlé. Závod Zora. Nestlé-Good Food Good Life. [Online] Société de Produits Nestlé S.A., 

30. 10 2012. [Citace: 18. 2 2014.] http://www.nestle.cz/o-nestle/nestle-v-ceske-a-slovenske-

republice/zavod-zora. 

16  Andrew Merrylees, Howard Oakes. Management of Work Equipment - S&H 

Requirements. Interní směrnice. Vevey : Nestec Ltd., 2012. 7. 

17  Andrew Merrylees, Howard Oakes. Management of Work Equipment - Safety & Health 

Guideline. Interní směrnice. Vevey : Nestec Ltd., 2012. 7. 

18  OSHA. The Control of Hazardous Energy - Enforcement Policy and Inspection Procedures. 

místo neznámé : OSHA, 2. 11 2008. CPL 02-00-147. 

19  Andrew Merrylees, Howard Oakes. Lock-out/Tag-out (LOTO) - Safety and Health 

Guideline. Interní směrnice. Vevey : Nestec, 2012. 2. 

20  Milan, Raška. ZAC Worksheet. Formulář hodnocení. Olomouc : Nestlé, 2013. 

21  Merrylees, Andrew. Machinery Safety Modes of Access. Vevey : Nestlé, 2014. 

22  Martin, Heinz. SOP pro balící zařízení. Olomouc : Nestlé Česko, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

  

8 Seznam obrázků 

Obrázek 1 Charakteristika modů [17] ...................................................................................... 20 

Obrázek 2: Postup hodnocení rizik [17] ................................................................................... 26 

Obrázek 3: Stupnice pravděpodobnosti úrazu [17] .................................................................. 27 

Obrázek 4 Stupnice závažnosti úrazu [17] ............................................................................... 27 

Obrázek 5 Matice rizik [17]...................................................................................................... 27 

Obrázek 6 Ukázka záznamového formuláře [20] ..................................................................... 28 

Obrázek 7 Ukázka zajištění a izolace operátora od zdroje nebezpečné energie [21] ............... 29 

Obrázek 8 Zamezení kontaktu s nebezpečnou částí zařízení ................................................... 29 

Obrázek 9 Zakrytování nebezpečné části posuvu pásu ............................................................ 30 

Obrázek 10 Příklad SOP balícího zařízení [22]........................................................................ 31 

Obrázek 11 LOTO procedura na hlavním přívodu elektrické energie balicího zařízení .......... 32 

Obrázek 12 LOTO procedura rozvářecích kotlů ...................................................................... 32 

Obrázek 13 Detail uzamčení LOTO prvky............................................................................... 33 

Obrázek 14 Pracovní prostor obracečky ................................................................................... 34 

Obrázek 15 Odkrytý přístup z boční strany obracečky ............................................................ 37 

Obrázek 16 Detail místa souběhu ozubených kol .................................................................... 38 

Obrázek 17 Detail upínacího mechanismu ............................................................................... 38 

Obrázek 18 Otočná ramena – přední část ................................................................................. 39 

Obrázek 19 Otočná ramena – zadní část .................................................................................. 39 

Obrázek 20 Konstrukce rámu obracečky po kompletním rozebrání ........................................ 40 

Obrázek 21 Průběh realizace repasu ......................................................................................... 41 

Obrázek 22 Detail ozubeného soustrojí a upínacího mechanismu ........................................... 41 

Obrázek 23 Detail 3D skeneru.................................................................................................. 42 

Obrázek 24 Světelná závora v zadní části prostoru .................................................................. 42 

Obrázek 25 Pár světelných závor na vstupu ............................................................................. 42 

Obrázek 26 Nové umístění ovládacího panelu ......................................................................... 43 

Obrázek 27 Zakrytování horní části otočného mechanismu .................................................... 44 

Obrázek 28 Zakrytování dolní části otočného mechanismu ..................................................... 44 

 

Obrázky 1-6: [17] 

Obrázek 7: [21] 

Obrázek 10: [22] 

Obrázky 8,9, 11-28: vlastní vytvoření 

file:///H:/DP/dp_elektronickásdílení.docx%23_Toc385482955
file:///H:/DP/dp_elektronickásdílení.docx%23_Toc385482956

