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Úvod 

Kovoobráběcí stroje jsou velmi často využívány v mnoha firmách a jejich uplatnění 

je v mnoha průmyslových odvětvích, ať už ručně ovládané nebo automaticky řízené. 

Obrábění kovů je technologický proces, kterým se vytváří požadovaný tvar obráběného 

předmětu (obrobku) v daných rozměrech a v daném stupni přesnosti, odebíráním 

materiálu. Tím se liší od jiných technologií, například dělení materiálu, tváření nebo 

odlévání.  

 Často jsou řešeny z hlediska identifikace, analýzy a hodnocení rizik při obsluze, 

proto jsem si vybral návrh bezpečného pracovního postupu pro údržbu, seřizování a opravu 

těchto strojů. 

 Úkolem pracovníků, kteří provádějí tyto činnosti je správné nastavení stroje, 

udržovat jej v co nejlepším stavu, starat se o jejich co nejdelší životnost a v případě 

poruchy jejich oprava. Provádění údržby, seřizování a oprav musí být zaznamenáno 

v dokumentaci, jejíž návrhy jsou obsahem téhle práce. V jedné z částí této práce jsou 

řešeny požadavky pro bezpečný pracovní postup při těchto pracích a jejich nutné 

náležitosti, což je hlavním cílem této práce. 

  Práce s kovoobráběcími stroji, ať už samotná obsluha anebo právě zajišťování 

správného chodu stroje, představuje značné riziko. Proto je součástí této práce identifikace, 

analýza a hodnocení rizik a opatření při těchto pracích. 
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1 Úvod do kovoobráběcích strojů 

1.1 Pojmy a jejich vysvětlení 

Obrábění kovů můžeme rozdělit: 

a) ruční obrábění, 

b) třískové obrábění, 

c) jiné druhy obrábění. 

Při obrábění kovů se zpravidla používá procesní (řezné) kapaliny.  

1.1.1 Ruční obrábění  

Pilování - úprava materiálu pilníkem po malých vrstvách. Používají se pilníky 

různých délek, tvarů a hrubostí. 

Zaškrabávání - ruční obrábění, při němž se škrabákem dosahuje co 

nejkvalitnějšího povrchu (nikoli drsnosti, ale geometrické kvality). Pro výsledné vlastnosti 

se používá i na vodicích plochách obráběcích strojů. [32] 

1.1.2 Elektrojiskrové obrábění 

Nazývá se také elektroerozivní obrábění (EDM). Technologie, při níž odběr 

materiálu působí drobné elektrické výboje mezi obráběcí elektrodou a obrobkem, 

v prostředí kapalného dielektrika. Přerušovaný výboj zajišťuje pulzní zdroj proudu 

s intenzitou až desítek ampér. Odebíraný materiál je třeba odplavovat proudem dielektrika. 

Obrobek může být libovolně tvrdý kov i jiný materiál. Hlavní metody jsou: 

a) elektrojiskrové řezání - elektrodou je tenký, obvykle mosazný drát. Drát se 

pomalu odvíjí a v materiálu vyřezává libovolné tvary, včetně zkosených hran. 

b) elektrojiskrové hloubení - měděná nebo grafitová elektroda se výboji zabořuje do 

obrobku, až v něm vytvoří přesnou negativní kopii. Užívá se především pro výrobu 

vstřikovacích forem na umělé hmoty. V současné době jedna z nejpoužívanějších 

technologií. [32] 
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1.1.3 Třískové obrábění  

Třískové obrábění je vtlačování řezného klínu do materiálu, za účelem dosažení 

požadovaného tvaru, rozměrů a jakosti povrchu, přičemž dochází k porušení soudržných 

sil obráběného materiálu, který se odděluje ve formě třísky jako odpadu. Přitom 

rozlišujeme několik pohybů: 

a) pohyb do řezu (hlavní pohyb), kterým se odebírá tříska. U soustruhu jej vykonává 

obrobek, u frézky nástroj, 

b) pohyb do záběru čili posuv (vedlejší pohyb) je k němu zpravidla kolmý a nástroj se 

jím posouvá na jiná místa povrchu obrobku. Posuv může být podélný a příčný, 

plynulý nebo přerušovaný, 

c) přísuv, obvykle kolmý k obráběnému povrchu, nastavuje hloubku řezu. [32] 

Druhy třískového obrábění: 

Soustružení - Třískové obrábění pro součásti kruhového průřezu. Obrábění se 

provádí jednotlivými soustružnickými noži, které mají jedno ostří. 

Frézování - nástroj (fréza) rotuje a posuv provádí obrobek. Frézky patří mezi 

nejuniverzálnější obráběcí stroje pro výrobu drážek, ozubených kol, závitů, nepravidelných 

tvarů apod. 

Vrtání - nástroj (vrták) rotuje a posouvá se k obrobku. Patří mezi nejstarší a 

nejpoužívanější technologické operace. Provádí se do plného materiálu a takto získané 

materiály se mohou dále vystružovat, vyhrubovat a zahlubovat. 

Vystružování - dokončovací operace, která následuje po vrtání (nebo 

vyhrubování). Využívá se v případech, kdy je potřeba docílit přesného rozměru díry a 

zároveň kvalitní plochy. Nástroj (výstružník) se posouvá směrem k obrobku. Díra musí být 

před vystružováním předvrtána s relativně malým přesahem. 

Řezání - ve strojírenské výrobě se většinou používá při dělení dlouhých pásovin a 

kulatin na požadovaný rozměr. Nejpoužívanější je pásová pila. 

Hoblování - obrábění ploch, kdy je na pohyblivém stole upnut obrobek a vykonává 

hlavní řezný pohyb. Využívá se k obrábění plochých desek, zarovnávání spojových ploch 

apod. 
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Obrážení - obrábění ploch, kdy je obrobek upnut na stůl a hlavní řezný pohyb 

vykonává nástroj. Používá se například pro výrobu ozubených kol. Používají se svislé a 

vodorovné obrážečky. 

Broušení - odebírání materiálu nástrojem s množstvím nepravidelných a nahodile 

orientovaných břitů. Rozdělení: 

a) Na kulato - používá se na výrobu rotačních součástí o vysoké přesnosti. Obrobek, 

většinou upnutý mezi hroty ve středících důlcích, se pomalu otáčí. K němu se 

přisouvá brusný kotouč o vysokých otáčkách. Brousí se předem osoustružené 

povrchy. Patří sem i broušení otvorů. 

b) Na plocho - používá se pro výrobu rovinných, někdy i tvarových ploch. Obrobek je 

upnut a vykonává pomalý přímočarý vratný pohyb. K němu se přisouvá brusný 

kotouč o vysokých otáčkách. 

Superfinišování - vysoce produktivní metoda dokončovacího obrábění vnějších a 

vnitřních rotačních, tvarových a rovinných ploch s vysokou přesností a nízkou drsností 

povrchu. Jako nástroje se používají kameny vyráběné z oxidu hlinitého s keramickou nebo 

bakelitovou vazbou pro obrábění oceli. Kameny všech typů jsou v superfinišovacích 

hlavách upevňovány mechanicky nebo se lepí na ocelové podložky. 

Lapování - dokončovací obrábění volně rozptýleným brusivem v kapalině nebo 

brusné pastě. Hodí se k dosažení extrémně vysokých přesností tvaru, vysoké kvality 

povrchu, úzkých rozměrových tolerancí a minimálních vůlí dvou vzájemně uložených 

ploch.  

Honování - dokončovací operace při obrábění, kterou se dosahuje vysoké kvality 

povrchu a vysokého stupně přesnosti. V určitých mezích je také možné zlepšit přesnost 

geometrického tvaru. Jako nástroj se používá honovací hlava.  

Řezání laserem - úzký svazek laserového zařízení o vysoké hustotě energie 

způsobuje odběr materiálu. Užívá se k přesnému řezání a vyřezávání. Lze použít na kovy i 

jiné materiály. 

Řezání vodou o vysokém tlaku - tenký proud vody působící podobně jako paprsek 

laseru. Stroj je řízen počítačem, tudíž může vyřezávat téměř libovolné tvary. 
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Chemické obrábění - Spočívá v chemickém odběru materiálu, například leptání.  

[32] 

1.1.4 Procesní kapalina 

Nazývá se také obráběcí nebo řezná kapalina, je chladící a mazací prostředek pro 

obrábění kovů. Odvádí teplo z řezu, snižuje třecí odpor, odplavuje třísky a slouží ke 

zvětšení trvanlivosti nástrojů a ke zlepšení jakosti obráběného povrchu. Řezná kapalina 

musí být nekorozivní a zdravotně nezávadná. Základem řezné kapaliny (emulze) je voda, 

do níž se přidávají látky zvětšující smáčivost a zabraňující korozi. Většinou se používají 

emulze olejů ve vodě, které mají mimo chladícího i mazací účinek, výjimečně se používají 

i vodné roztoky nebo hydrofilní mýdla. [33] 

1.2 Základní druhy a typy kovoobráběcích strojů 

− Soustruhy 

− Frézky 

− Brusky 

− Vrtačky 

− Hoblovky 

− Obráběcí centra 

1.3 Soustruhy 

Soustružení je strojní třískové obrábění jednobřitým nástrojem zvaným 

soustružnický nůž. Při tomto strojním třískovém obrábění koná materiál pohyb rotační tj. 

hlavní pohyb a nástroj tj. soustružnický nůž vykonává vedlejší pohyb (přísuv a posuv). 

Soustružnické stroje jsou nejpoužívanější stroje ve firmách zabývajících se strojním 

obráběním. Soustruhy se vyrábí ve velkém počtu typů, velikostí a také v řadě stupňů 

automatizace a možnosti programování operací. [15, 33] 

Dělení z konstrukčního hlediska: 

− svislé, 

− čelní, 
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− revolverové, 

− hrotové, 

− speciální. 

Dělení podle stupňů automatizace: 

− ručně ovládané, 

− poloautomatické, 

− automatické. 

1.3.1 Svislé soustruhy (karusely) 

Nejčastější použití těchto soustruhů je v kusové a malosériové výrobě - při výrobě 

středních a velkých rotačních součástí. Mezi hlavní části patří otočný stůl, stojany a 

příčníky se suportem. Na tyto soustruhy jsou již pracovníci na těchto strojích důkladně 

vyškoleni, jak na obsluhu, tak i na pomocné činnosti. Školení pracovníků je zaměřeno 

mimo jiné na ovládání a práci s jeřábem nebo školení na další operace odvíjející se od této 

náročné a přesné práce a také na těžkou manipulaci s velkými obrobky. Na těchto 

soustruzích se opracovávají velké součásti, při kterých je vyžadována při manipulaci 

zvýšená bezpečnost. [15, 33] 

1.3.2 Čelní soustruhy 

Používají se převážně pro obrábění deskovitých součástí velkých průměrů. Bývají 

vybaveny jedním nebo dvěma suporty. Soustruhy nejsou vybaveny koníkem na podepření 

obrobku. I zde je třeba dbát na velkou bezpečnost při manipulaci s polotovarem a celkovou 

bezpečnost při vlastní prováděné operaci. [15, 33] 

1.3.3 Revolverové soustruhy 

Jsou určeny převážně pro sériovou výrobu součástí, které vyžadují na obrobení 

větší počet nástrojů. Obrábí se na jedno upnutí obrobku s postupným opracováním více 

nástroji upnutými v revolverové hlavě. Nejčastěji používaným polotovarem při výrobě na 

revolverových soustruzích je tyčovina, odlitky, výkovky apod. Polotovary jsou upnuté buď 

do kleštin, sklíčidla či jiného upínacího přípravku dle možnosti upnutí. Všechny pracovní 
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operace na tomto soustruhu bývají již v dnešní době často automatizovány a řízeny 

programově. [15, 33] 

1.3.4 Hrotové soustruhy 

Používají se nejčastěji v kusové a malosériové výrobě pro soustružení hřídelových 

a přírubových součástí a dalších součástí rozličných rozměrů a tvarů. Velikost soustruhů je 

dána především tzv. točným průměrem (max. průměr obrobku, který lze obrobit) a délkou 

soustružení (max. délka obrobku, který lze obrobit). [15, 33] 

1.4 Frézky 

Frézování je metoda třískového obrábění, při které se materiál obrobku odebírá 

břity otáčejícího se nástroje. Hlavní pohyb je tedy rotační a koná ho nástroj - fréza, vedlejší 

posuv koná obrobek a je přímočarý, obvykle kolmý na osu otáčení. Jednotlivé břity 

nástroje nejsou trvale v záběru, ale jen po určitou dobu otáčky. Břity, které právě 

neodebírají třísku z materiálu, se ochlazují. Frézování se používá pro obrábění rovinných a 

tvarových ploch. [15, 17] 

Dělení z konstrukčního hlediska: 

− svislé, 

− vodorovné, 

− konzolové, 

− univerzální, 

− stolové, 

− rovinné. 

 

 

 Dělení podle stupňů automatizace: 

− ruční, 

− NC, 

− CNC. 



8 
 

1.4.1 Vodorovné (horizontální) 

Má osu pracovního vřetena vodorovnou, rovnoběžnou s plochou podélného stolu a 

kolmou na směr pohybu podélného stolu. Nejčastěji se používají pro frézování ploch, které 

jsou rovnoběžné s upínací plochou stolu a pro výrobu drážek a tvarových ploch. Pracuje se 

na nich obvykle frézami válcovými, kotoučovými a tvarovými. Frézovací trn, na který se 

upíná nástroj, může být podepřen v jednom nebo ve dvou opěrných ložiskách. [15] 

1.4.2 Svislé (vertikální) 

Má osu pracovního vřetena kolmou k upínací ploše stolu. Pracovní vřeteno je 

uloženo buď ve svislé hlavě připevněné na stojanu frézky nebo přímo ve stojanu. Svislá 

hlava se dá natáčet o cca 45 stupňů kolem osy y, vřeteno bývá svisle přestavitelné. Na 

svislých konzolových frézkách se frézují zejména rovinné plochy rovnoběžné s upínací 

plochou stolu, drážky v těchto plochách a tvarové plochy. Používají se k tomu čelní frézy 

upnuté na krátkém trnu nebo frézy s kuželovou stopkou upínané přímo do kužele vřetena, 

nebo s válcovou stopkou upnuté do sklíčidla. [15] 

1.4.3 Konzolové frézky 

Charakteristickou částí těchto strojů je výškově přestavitelná konzola, která se 

pohybuje po vedení stojanu. Na konzole je pohyblivý příčný stůl s podélným pracovním 

stolem. Tato kombinace pohybů umožňuje přestavování obrobku upnutého na pracovním 

stole ve třech směrech: 

− vodorovně, 

− příčně, 

− výškově. 

Konzolové frézky jsou vhodné pro frézování rovinných a tvarových ploch  

u menších a středně velkých obrobků v kusové a malosériové výrobě. [15] 

1.4.4 Univerzální  

Mají oproti ostatním frézkám možnost posouvat vřeteník ve směru osy y a natáčet 

jej kolem osy x, případně z. [15] 
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1.4.5 Stolové frézky 

Mají podélný a příčný stůl, který však není umístěný na svisle přesuvné konzole, 

ale přímo na základně stroje. Nastavení nástroje vzhledem k obrobku ve svislém směru je 

proto zajištěno přemísťováním frézovacího vřeteníku po vedení stojanu. Na stolových 

frézkách lze kvalitně a produktivně obrábět rozměrnější a těžší součástky. Vyrábějí se jak 

v provedení svislém, tak i vodorovném. [15] 

1.4.6 Rovinné frézky 

Patří mezi nejvýkonnější druh frézek. Mají robustní konstrukci a umožňují obrábět 

těžké a rozměrné obrobky. Jsou vhodné pro kusovou a malosériovou výrobu, dobře se však 

uplatňují i v sériové výrobě. Pracuje se na nich nejčastěji frézovacími hlavami při obrábění 

vodorovných, svislých a šikmých ploch a stopkovými frézami při frézování úzkých ploch a 

drážek. U rovinných frézek má pracovní stůl jeden stupeň volnosti, pohybuje se pouze 

v jednom vodorovném směru. Rovinné frézky mohou mít více vřeteníků (vodorovné i 

svislé). [15] 

1.5 Vrtačky 

Vrtání je třískové obrábění kovů, při němž vytváříme v materiálu díry. Hlavní řezný 

pohyb (otáčení) vykonává nástroj - vrták. Materiál je zajištěný proti pootočení na 

pracovním stole nebo na stole vrtačky. [15, 17] 

Druhy vrtaček: 

− ruční elektrická, 

− stolní, 

− sloupová, 

− stojanová, 

− otočná radiální, 

− vodorovná vyvrtávačka. 

1.5.1 Ruční elektrická  

Patří mezi ruční mechanizované nástroje a vrtá se s nimi převážně do průměru  

13 mm. [15] 
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1.5.2 Stolní  

Stabilní s pevnou konstrukcí. Umísťují se na pracovní stůl a vrtáme s nimi otvory 

do průměru cca 16 mm. [15] 

1.5.3 Sloupová  

Slouží k vrtání děr do průměru cca 40 mm. Základem je stojan ve tvaru sloupu, po 

kterém se výškově posouvá jak vřeteník, tak i pracovní stůl. [15] 

1.5.4 Stojanová 

Liší se od sloupových větším rozměrem, tedy větší tuhostí a tím i možností vrtat 

otvory do průměru cca 80 mm. [15] 

1.5.5 Otočná radiální 

Má vřeteno výškově i radiálně (vodorovně) přestavitelné, což umožňuje vrtat velké 

a těžké obrobky. [15] 

1.5.6 Vodorovná vyvrtávačka    

Vřeteno je v poloze vodorovné a je výškově přestavitelné. Obrobek se upíná na 

pracovní stůl, který se pohybuje jak podélně tak i příčně. [15] 

1.6 Brusky 

Broušení je obrábění kovů, kde jako nástroj používáme brousící kotouč. Broušení 

používáme např. k ostření vrtáků, rýsovacích jehel, důlčíků apod. nebo k broušení součástí 

za účelem zlepšení povrchu. Broušení se také řadí k dokončovacím operacím z hlediska 

kvality povrchu. [15, 17, 31] 

Druhy brusek a broušení: 

− stojanové, 

− hrotové, 

− bezhroté, 

− rovinné, 
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− speciální. 

1.6.1 Stojanové brusky 

Používají se k ručnímu broušení a ostření nástrojů. Hlavní část je litinový stojan 

s elektromotorem, na jehož hřídeli jsou dva brusné kotouče. [15] 

1.6.2 Hrotové brusky     

Slouží k broušení válcových ploch, obrobek se upíná nejčastěji mezi hroty 

pracovního vřeteníku a koníku. Rozdělujeme: 

− univerzální - k broušení vnějších i vnitřních válcových a kuželových ploch 

− jednoduché - k broušení vnějších válcových ploch 

− produkční – používají se v sériové výrobě, pracují v automatickém pracovním 

cyklu. [15, 31] 

1.6.3 Bezhroté brusky 

Používají se k broušení rotačních ploch obrobku, který se vkládá mezi brusný a 

unášecí kotouč na podpěrné pravítko. Tyto brusky jsou výkonné a jsou určeny především 

pro sériovou výrobu. [15] 

1.6.4 Brusky rovinné 
Používají se k broušení rovinných ploch, úkosů i tvarů, obrobek se upíná na 

pracovní stůl brusky prostřednictvím elektromagnetických upínačů. 

− Rovinné brusky vodorovné – osa vřetena je vodorovná a brousí obvodem kotouče. 

− Rovinné brusky svislé – osa vřetena je svislá a brousí čelem kotouče. [15, 31] 

1.6.5 Speciální brusky 

Lze mezi ně zařadit brusky na závity, ozubená kola, klikové hřídele nebo CNC 

brusky. [15] 
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1.7 Hoblovky 

Hoblování je obrábění jednobřitým nástrojem, hlavní pohyb přímočarý vratný koná 

obvykle obrobek. Vedlejší pohyb (posuv) přerušovaný a kolmý na hlavní pohyb koná 

nástroj. Slouží zejména k obrábění úzkých dlouhých ploch, kdy je hoblování hospodárnější 

než frézování anebo k zarovnávání. Uplatňuje se zejména v kusové a malosériové výrobě. 

[15, 17] 

1.8 Obráběcí centra 

Základem rozvoje současného moderního strojního průmyslu jsou obráběcí centra. 

Zajistí kompletní obrobení složitých součástí z různých stran bez nutnosti změny jejich 

upnutí s možností automatické výměny nářadí. Je možno na nich vrtat, vyvrtávat, 

vystružovat, řezat závity, frézovat povrchy, profily atd. Dělíme je podle konstrukce na 

horizontální a vertikální a podle automatizace na NC a CNC. [15, 26] 
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2 Definice pojmů  
Nebezpečí - Zdroj, situace nebo činnost s potenciálem způsobit vznik poranění 

člověka nebo poškození zdraví nebo jejich kombinaci. [12] 

Relevantní nebezpečí - Nebezpečí, jehož přítomnost je identifikována nebo které 

je spojené se strojem. [11] 

Přijatelné riziko - Riziko, které bylo sníženo na úroveň, kterou může organizace 

tolerovat se zřetelem na své právní závazky a vlastní politiku BOZP. [12] 

Nebezpečný prostor - Jakýkoliv prostor uvnitř anebo vně strojního zařízení, ve 

kterém může být osoba vystavena nebezpečí. [11] 

Riziko - Kombinace pravděpodobnosti výskytu nebezpečné události nebo expozice 

a závažnosti úrazu nebo poškození zdraví, které může být způsobeno událostí nebo 

expozicí jejímu vlivu. [12] 

Bezpečnostní zařízení - Ochranný kryt nebo ochranné zařízení. [11] 

Ochranný kryt - Fyzická bariéra, konstruovaná jako součást stroje, k poskytnutí 

ochrany. [11] 

Ochranné zařízení - Jiné bezpečnostní zařízení než ochranný kryt. [11] 

Závada, poruchový stav - Stav objektu charakterizovaný neschopností vykonávat 

požadovanou funkci, kromě stavu při preventivní údržbě nebo jiných plánovaných 

činnostech, nebo způsobený nedostatkem vnějších zdrojů. [11] 

Strojní zařízení, stroj - Montážní celek sestavený z částí nebo součástí, z nichž je 

alespoň jedna pohyblivá, s příslušnými pohonnými zařízeními, ovládacími a silovými 

obvody, vzájemně spojenými za účelem specificky stanoveného použití, zejména pro 

zpracování, úpravu, dopravu nebo balení materiálu. [11] 

Zbytkové riziko - Riziko, které zůstává i po použití ochranných opatření. [11] 

Analýza rizika - Kombinace specifických mezních hodnot stroje, identifikace 

nebezpečí a odhadu rizika. [11] 

Posouzení rizika - Proces hodnocení rizika vyplývajícího z nebezpečí, vzhledem 

k přiměřenosti jakéhokoliv existujícího opatření a rozhodnutí, zda riziko je nebo není 

přijatelné. [12] 



14 
 

Odhad rizika - Vymezení pravděpodobnosti závažnosti škody a pravděpodobnosti 

jejího výskytu. [11] 

Hodnocení rizika - Rozhodnutí, na základě analýzy rizika, zda bylo dosaženo cílů 

snížení rizika. [11] 

Pracoviště - Jakýkoliv fyzický prostor, kde jsou vykonávány činnosti související 

s prací řízenou organizací. [12] 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) - Podmínky a faktory, které 

ovlivňují nebo mohou ovlivňovat zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných 

pracovníků, návštěvníků nebo jiných osob na pracovišti. [12] 

Politika BOZP - Celkové záměry a směřování organizace ve vztahu k výkonnosti 

v oblasti BOZP oficiálně vyjádřené vrcholovým vedením. [12] 
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3 Požadavky 

3.1 Požadavky na pracovní prostor 

Musí být zajištěn bezpečný přístup k pracovišti a dostatečný manipulační prostor. 

Umístění stroje v provozovně má být provedeno tak, aby byl od trvalých překážek (např. 

stěn, sloupů, okolních strojů) vzdálen nejméně 600 mm a v místě stanoviště obsluhy 

nejméně 1000 mm. Tyto rozměry se měří od maximálních vysunutých částí stroje. 

Orientace stroje má být volena tak, aby obsluhující pracovník nebyl při práci rušen 

provozem na sousedních pracovištích a aby nestál zády k hlavní uličce, vede-li 

v bezprostřední blízkosti pracoviště. Kromě toho musí být zajištěn prostor potřebný pro 

manipulaci s materiálem a minimálně 2 m2 pro jednoho pracovníka. [7, 18, 27] 

3.2 Požadavky na osvětlení 

Stroj může být vybaven vlastním osvětlením pracovního prostoru, což usnadňuje 

seřizování nástrojů a jejich kontrolu a umožňuje bezprostřední sledování procesu. Stroj by 

měl být umístěn v nejpříznivějších podmínkách pro přirozené osvětlení denním světlem. 

Osvětlení pracoviště musí odpovídat náročnosti vykonávané práce na zrakovou činnost a 

ochranu zdraví. Umělé osvětlení pracoviště musí vyhovovat příslušným předpisům.  

[7, 18, 27] 

3.3 Požadavky na odsávání 

Při provozu stroje nevznikají škodliviny, které by znečišťovaly pracovní prostředí, 

stroj tedy nevyžaduje odsávací zařízení. Případná instalace odsávacího zařízení přímého či 

nepřímého je plně závislá na rozhodnutí provozovatele stroje. [18, 19] 

3.4 Údaje o pracovní poloze obsluhujícího 

Konstrukce stroje by měla být z ergonomického hlediska přizpůsobena tělesným 

rozměrům člověka, s přihlédnutím k jejich pracovní poloze a pracovním pohybům. Je 

vyžadována práce ve stoje. [7, 18] 
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3.5 Sdělovače a ovládače 

Ovládací prvky stroje musí být dobře viditelné, dosažitelné ze stanoviště obsluhy a 

umístěny mimo nebezpečné pracovní prostory. Vybavení zařízení ovladačem pro nouzové 

zastavení. [2, 18] 

3.6 Ovládací systém 

Ovládací systémy musí být navrženy a konstruovány tak, aby nedocházelo 

k nebezpečným situacím. Závada na ovládacím systému nesmí vést k nebezpečným 

situacím. Nutno zajistit aby nebylo zařízení neočekávaně uvedeno do chodu. [18, 19, 25] 

3.7 Obsluha stroje 

Obsluha stroje se provádí podle průvodní dokumentace ke stroji a návodu 

k obsluze, seřízení a údržbě. Je nutné, aby obsluhující byl s návodem dokonale seznámen. 

Stanoviště obsluhy musí být navrženo tak, aby v něm nevznikalo nebezpečí pro zdraví a 

bezpečnost obsluhy. 

Za mimořádné situace, vyvolané jakoukoliv příčinou, je třeba co nejrychleji uvést stroj do 

klidu. Havárie musí být ihned nahlášena nadřízenému pracovníkovi, který zajistí zjištění 

závady a její opravu k tomu určeným kvalifikovaným pracovníkem. Obsluha stroje nesmí 

závadu sama odstraňovat. [18, 27] 

3.8 Všeobecné zásady pro zahájení práce na stroji 

Před uvedením stroje do provozu musí provozovatel zajistit, aby se obsluha, 

seřizovač i údržba mohli důkladně seznámit: 

a) s kompletní průvodní technickou dokumentací dodávanou se strojem, 

b) s ovládacím a sdělovacím zařízením, 

c) s ochrannými a pojistnými elementy, 

d) s bezpečnostními pomůckami a předpisy, souvisejícími s uvedením stroje do 

provozu, 

e) se všemi ostatními příslušnými bezpečnostními předpisy a normami. 

Dále: 

1. Před uvedením do provozu byl stroj ustaven dle doporučení v návodu k obsluze. 
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2. Jsou zkontrolovány a v pořádku všechny energetické přívody. 

3. Stroj je zkontrolován jako celek a je vybaven předepsaným příslušenstvím a 

bezpečnostními kryty. 

4. Během provozu není dovoleno ze stroje odstraňovat kryty a jiná ochranná zařízení 

nebo ho čistit a opravovat. 

5. Na stroji, na kterém je zjištěna závada se nesmí pracovat. 

6. Závady na stroji mohou opravovat jen osoby k tomu určené. 

7. Obsluha je povinna: 

• podřídit se příkazům, vydaným nadřízenou osobou, pokud tyto příkazy souvisí 

s provozem stroje a zajišťují vyšší bezpečnost práce a ochranu zdraví, 

• podřídit se všem ostatním příkazům, zákazům, nařízením a provozním 

předpisům, které jsou platné u provozovatele, i když nejsou součástí návodu 

k obsluze, 

• omezit nebo odstranit případné nebezpečí hrozící osobám, věcem nebo chodu 

zařízení. [15, 18, 19] 

3.9 Povinnosti pro obsluhu   

3.9.1 Povinnosti obsluhy před zahájením práce na stroji 

Před zahájením práce musí obsluha stroje provést kontrolu a preventivní údržbu: 

− prohlédnutí stroje a kontrola jeho částí, 

− ověřit, zda jsou všechny ovládací prvky ve správných polohách, 

− kontrola upínacího zařízení, 

− kontrola oleje a mazadel, 

− nastavení ochranných zařízení do správné polohy, pokud to vyžaduje charakter 

jejich práce, 

− pokud zjistí závadu, ohlásí ji okamžitě nadřízenému pracovníkovi, který je povinen 

zajistit její odstranění, 

− stroj s odstraněným krytem nesmí být spuštěn. [18, 19, 27] 



18 
 

3.9.2 Povinnosti obsluhy za provozu stroje 

− Na stroji je třeba pracovat takovým způsobem, který je označen za bezpečný a 

správný. Je třeba dodržovat pokyny a poučení pro bezpečnou obsluhu, obsažené 

v návodu, případně další provozně bezpečnostní předpisy. 

− Není dovoleno vyřazovat ochranná zařízení z činnosti. 

− Při mazání, čištění nebo opuštění pracoviště musí být stroj vypnut. 

− Při výměně nástrojů nebo kontrole obrobku musí být zastaveno vřeteno. 

− Nástroje, měřidla, klíče apod. se musí odkládat pouze na vymezená místa. 

− Do upínacího zařízení je dovoleno upínat pouze předměty, pro které je 

konstruováno a jejichž tvar a velikost zaručují dokonalé upnutí. 

− Při výměně nástrojů musí obsluha dbát na to, aby upínací plochy byly čisté a 

nepoškozené. 

− Hrozí-li při upnutí nebo výměně obrobků a nástrojů nebezpečí pořezání nebo 

popálení rukou, lze používat ochranné rukavice. Stroj nebo vřeteno přitom nesmí 

být vchodu a při vlastní obsluze stroje nesmí být rukavice používány. 

− Není-li stroj vybaven ochranným zařízením (krytem) proti odletujícím třískám nebo 

jej nelze použít, jako ochrana zraku se použijí ochranné brýle nebo ochranný štít. 

− V průběhu obrábění průběžně kontrolovat správnou funkci strojního zařízení. 

− Při zapnutém stroji nesmí obsluha opustit pracoviště. 

− Nezamalovávat, nepoškozovat, neupravovat a neodstraňovat bezpečnostní štítky. 

− Zákaz upravování stroje způsobem, který by mohl ohrozit jeho bezpečnost.  

[18, 19, 27] 

3.9.3 Povinnosti obsluhy po skončení směny 

− Obsluha musí uvést do pořádku pracoviště, odstranit ze stroje třísky, zbytky řezné 

kapaliny, očistit vodící a upínací plochy apod. 

− Nástroje, nářadí, čistící pomůcky, měřidla, zpracovaný materiál apod. uklidit na 

místa k tomu určená. [18, 19, 27] 
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3.9.4 Ustrojení obsluhujícího pracovníka 

a) Obsluhující pracovník musí nosit jen nepoškozený přiléhavý pracovní oblek, blůza 

musí být zasunuta do pracovních kalhot, plášť se nesmí při obsluze stroje používat. 

b) Obsluha musí mít vhodnou pracovní obuv. Není dovoleno pracovat v lehké plátěné 

obuvi nebo otevřených sandálech. 

c) Při obsluze není dovoleno nosit prstýnky, řetízky, hodinky, vázanky, šály apod. 

nebo pracovat s nevhodným obvazem na rukou nebo prstech. 

d) Při práci si obsluhující musí podle potřeby zajistit vlasy vhodnou pokrývkou hlavy 

případně gumičkou. 

e) Ochranné rukavice se mohou používat pouze při upínání nebo výměně obrobků a 

nástrojů, vřeteno stroje nesmí být v chodu. [18, 27] 

3.10 Odstraňování třísek a čištění stroje 

− Při odstraňování třísek ze stroje se musí používat háčků s rukojetí a chrániči ruky, 

škrabek, smetáků apod. 

− Hadry a čistící vlna se může používat pouze k čištění stroje za klidu a to až po 

odstranění třísek. 

− Odstraňování třísek a čištění stroje stlačeným vzduchem je zakázáno. [18, 27] 

3.11 Upozornění výrobce na nebezpečná místa 

− Při manipulaci s upínacím zařízením, obrobkem nebo nástrojem, kdy je obsluha 

nakloněna v pracovním prostoru. 

− Otevřená skříň elektroinstalace nebo řídicího systému. 

− Prostor pro manipulaci s materiálem. 

− Prostor hlavního pohonu stroje, při otevřených krytech. [18, 19, 28] 

3.12 Požadavky pro výrobce 

− Strojní zařízení musí být vybaveno symboly nebo piktogramy informujícími o 

nebezpečí, případně písemnou informací v jazyce, v němž je zařízení uvedeno do 

provozu nebo na trh. 
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− Na zařízení musí být vyznačeny údaje o obchodní firmě a její adresa, označení 

strojního zařízení, označení CE, označení série nebo typu, výrobní číslo a rok 

výroby. 

− Ke každému strojnímu zařízení musí být návod k použití v jazyku, ve kterém je 

zařízení uváděno na trh nebo do provozu. 

− Výrobce je povinen co nejvíce omezit možné nebezpečí a učinit nezbytná opatření 

pro ochranu. [6, 27] 

3.13 Povinnosti pro zaměstnavatele 

− Stanovení termínů, lhůt a rozsahu kontrol, revizí, termínů údržby apod. 

− Dodržování uvedených termínů a lhůt a určení osoby, jejíž povinností je zajistit 

jejich provádění. 

− Určená osoba provádí záznamy o stavu strojního zařízení. 

− Pracoviště musí být udržováno ve stavu, který neohrožuje bezpečnost a zdraví 

obsluhy. 

− Musí být zajištěno, aby na pracovišti nebyli zaměstnanci vystaveni škodlivým 

účinkům pracovních a technologických postupů a procesů. 

− Zajištění bezpečného uspořádání pracoviště a bezpečné upevnění technického 

vybavení pracoviště. 

− Opatření k ochraně zdraví na pracovištích, na kterých jsou používány nebezpečné 

látky a přípravky. 

− Opatření pro zdolávání mimořádných situací. 

− Zařízení můžou být používána pouze k účelům, ke kterým jsou určena a za daných 

podmínek. [1, 4, 27] 

3.14 Ochranné kryty a zařízení 

− Musí být učiněna opatření k zabránění rizikům způsobených padajícími a 

vymrštěnými předměty. 

− Vybavení vhodným ochranným zařízením a zabezpečením ohrožení života a zdraví, 

zejména před vymrštěnými předměty, rizikem požáru, únikem nebezpečným látek, 

zachycením nebo destrukcí pohybujících se zařízení. 
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− Vybavení zařízení ochranným zařízením nebo přijetí opatření, tam kde hrozí riziko 

zachycení nebo kontaktu s pohyblivými částmi stroje. 

− Strojní zařízení musí být navrženo a konstruováno tak, aby mohlo být 

provozováno, aniž by obsluhující osoba a jeho okolí byli vystaveni riziku. 

− Ochranné zařízení musí být vybaveno provozní dokumentací. 

− Pohybující se části zařízení musí být navrženy a konstruovány tak, aby byla 

vyloučena rizika dotyku nebo zachycení. Při přetrvávajícím riziku musí být 

vybaveny ochrannými kryty nebo ochrannými zařízeními. 

− Zařízení musí být navrženo a konstruováno tak, aby obsluha nebyla vystavena 

produkovaným nebezpečným látkám a materiálům. 

− Požadavky na ochranné zařízení: 

• musí mít pevnou a odolnou konstrukci. 

• nesmí být snadno snímatelné. 

• nesmí omezovat výhled. [2, 18, 19] 

3.15 Všeobecné bezpečnostní zásady z hlediska elektrického zařízení  

− Před zahájením práce musí být stroj zkontrolován, na vadném stroji se nesmí 

pracovat. 

− Je zakázáno odstraňovat ze stroje kryty. 

− Zajištění zařízení pod napětím před nebezpečným dotykem. 

− Oprava, seřizování, údržba a čištění zařízení se provádí, jen pokud je zařízení 

odpojeno od el. energie a zajištěno před náhodným spuštěným. 

− Vypnuté el. zařízení musí být označeno v místě hlavního jističe tabulkou . 

„Nezapínej - na zařízení se pracuje“. 

− Po vypnutí je třeba se přesvědčit, že je zařízení skutečně bez napětí . 

− Je zakázáno provádět opravy během provozu stroje. 

− Pneumatická, hydraulická nebo elektromagnetická upínací zařízení musí být 

zajištěna, aby při přerušení dodávky energie nedošlo k ohrožení bezpečnosti. 

− V případě výpadku el. energie a obnově nesmí být zařízení neočekávaně uvedeno 

do chodu ani vést k jiným nebezpečným situacím. 

− V případě seřizování ve větším rozsahu, musí být zařízení odpojeno od sítě.  
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Upozornění: Do elektrického zařízení může zasahovat jen osoba k tomu určená s 

potřebnou kvalifikací. [18, 19, 27] 

3.16 Zdravotní způsobilost 

− Zaměstnanec smí provádět pouze práce, které odpovídají jeho schopnostem a 

zdravotní způsobilosti. 

− Zaměstnanec se musí podrobit nezbytným lékařským prohlídkám. 

− Vstupní prohlídky absolvuje zaměstnanec před nástupem do práce. 

− Zaměstnanec musí mít odpovídající zdravotní způsobilost. [1, 18, 19] 

3.17 Osobní ochranné pracovní prostředky 

− Pokud není na stroji nainstalován ochranný kryt proti odletujícím třískám a 

prachovým částicím je zaměstnavatel povinen poskytnout osobní ochranné 

pracovní prostředky - ochranné pracovní brýle nebo obličejový štítek. 

− Obsluhující osoba je pak povinna je používat. 

− Zaměstnanci jsou vybaveni ochrannými rukavicemi, případně dalšími ochrannými 

pracovními prostředky v případě potřeby. 

− Jsou přidělovány bezplatně. 

− Zaměstnavatel kontroluje, zda obsluha stroje používá tyto prostředky. [1, 8] 
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4 Bezpečnostní požadavky pro soustruhy      
− U svislých soustruhů musí mít upínací zařízení obrobků pojistné zabránění proti 

vymrštění upínacích elementů. 

− Spouštěcí zařízení pro trvalý chod upínací desky musí být možno zajistit proti 

náhodnému zapnutí. 

− Tyčový materiál vyčnívající při obrábění z vřeteníku, musí být po celé délce 

zabezpečen ochranným krytem. 

− Přístup k mechanickým silovým převodům (řetězové kola, vidící šrouby apod.) 

musí být zamezen pevnými kryty. 

− Pokud je stroj vybaven koníkem, musí být prostředky k zamezení neočekávanému 

vytržení koníka z konce lože během ručního seřízení jeho polohy.  

− Nesmí být možné ručně spustit otevírání nebo uzavírání upínacího zařízení, když se 

vřeteno otáčí. 

− V případě neúměrného tlaku nebo napětí, musí být toto detekováno a stroj musí být 

zastaven. 

− Přerušení nebo porucha dodávky el. energie nesmí způsobit ztrátu upnutí výrobku 

nebo nástroje a nesmí mít za následek nebezpečné pohyby po svislých a šikmých 

osách. 

− Vhodná vzduchová pistole se může použít pouze k čistění obrobků nebo sklíčidla, 

musí být opatřena ochranným krytem a výstupní tlak musí být zregulován na 0,2 

MPa. 

− Kryty musí sloužit na zadržení zpracovaného materiálu a kapalin, kde se předvídá 

jejich riziko pro obsluhu, případně použít ochranné brýle nebo obličejové štítky. 

− Umístit na podlahu před strojem dřevěnou rohož na propadávání třísek. 

− Pro odstraňování třísek se používají háčky a smetáky. Jsou zakázány vzduchové 

pistole, ofukování ústy apod. [5, 9, 18, 27] 
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Obrázek č. 1: Hrotový soustruh 
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5 Bezpečnostní požadavky pro brusky  

− Brusky musí být vybaveny ochrannými kryty brousících nástrojů, schopnými 

v případě roztržení brousícího nástroje zachytit úlomky. Tloušťka těchto stěn musí 

být určena ve vztahu k typu použitého materiálu, k největší pracovní rychlosti 

brousícího nástroje a k jeho hmotnosti. 

− Brousící a řezací kotouče, brousící segmenty a jiné brousící nástroje, musí být 

označeny základními technickými údaji. 

− Brousící nástroje musí být chráněny před mechanickým poškozením, vlhkem a 

mrazem.  

− Před upnutím brousícího kotouče se musí zkontrolovat vhodnost jeho použití podle 

štítku a zda-li je nepoškozen. 

− Brousící nástroje se smějí upínat pouze do vhodných upínacích přírub. 

− Po upnutí kotouče na vřeteno brusky, uvedeme kotouč do zkušebního chodu při 

pracovních otáčkách, s ochranným krytem, na dobu nejméně 5 minut. Při této 

zkoušce musí pracovník stát mimo rovinu rotace brousícího kotouče. 

− Ochranný kryt musí uzavřít nástroj jak je to nejvíc možné. 

− Stolové a stojanové brusky musí být vybaveny průhlednými clonami pro ochranu 

obličeje a speciálně očí obsluhy před částmi a jiskrami vzniklými při broušení. 

− Clony musí mít dostatečnou odolnost proti nárazu. 

− Upínací zařízení musí být konstruováno tak, aby se brousící nástroj v průběhu 

činnosti nemohl uvolnit. 

− Brusky musí být vybaveny upínacími zařízeními, které drží nebo vedou obrobek 

tak, aby bylo zabráněno jeho nechtěnému pohybu. 

− U brusek, které mají zařízení ke změně otáček brousícího vřetena, musí být 

indikace zvolených otáček nebo obvodové rychlosti např. ovládací knoflík se 

stupnicí otáček. 

− Brusky s kyvným ramenem pro ručně vedené broušení musí být upraveny tak, že 

mohou být natočeny pouze o 45° na obě strany od svislé osy. 

− Ochranné kryty brousících nástrojů na bruskách pro broušení obvodem, musí 

uzavírat brousící nástroj tak, aby maximální úhel otevření byl 150°. 
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− Ochranné kryty brousících nástrojů o vnějším průměru větším než 125 mm musí 

být konstruovány tak, aby při opotřebení kotouče mohla být nastavena mezera mezi 

brousícím kotoučem a ochranným krytem na hodnotu 5 mm nebo menší. 

− Opěrka nesmí být vzdálena od brusného kotouče více než 3 mm. 

− Pravidelným odstraňováním prachu a nečistot zlepšujeme pracovní prostředí.  

[5, 10, 16, 20] 

 

 

 

Obrázek č. 1: Dvoukotoučová stojanová bruska 
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6 Bezpečnostní požadavky pro frézky 
− Frézky musí být opatřeny ochranným krytem zamezujícím přístup k nástroji, který 

se při obrábění nedotýká obrobku nebo krytem zabraňujícím přístup do 

nebezpečného pracovního prostoru stroje. 

− Aby se zabránilo přístupu k řeznému nástroji, musí být stroj vybaven ochranným 

krytem nástroje nebo ochranným krytem připevněným na stole. 

− Ochranné kryty musí být konstruovány tak, aby zachytily třísky, kapaliny a 

uvolněné části, které mohou být vymrštěny. 

− Všechny rotující části musí být zakryty. 

− Musí být zajištěn volný pohyb v osách v případu nouze. 

− Údržbu, mazání, čištění apod. provádíme pouze za klidu stroje.  

− Obrobky upínáme do upínacího stolu pouze za klidu nástroje. 

− Použití rukavic při nasazování a odebírání obrobků a nástrojů. 

− Při výměně frézovacích nástrojů musí být frézka vypnuta.  

− Při výměně obrobku musí být pracovní stůl dostatečně odsunut od frézovacího 

nástroje. 

− Dbáme na dokonalé upnutí obrobku. 

− Při ohrožení odletujícími třískami používáme ochranné brýle nebo obličejové 

štítky. 

− Vhodná vzduchová pistole se může použít pouze k čistění obrobků nebo sklíčidla, 

musí být opatřena ochranným krytem a výstupní tlak musí být zregulován na 0,2 

MPa. 

− Před obráběním odstraníme z upínacího stolu nástroje, měřidla apod. [5, 13, 19] 
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Obrázek č. 2: Vertikální frézka 
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7 Bezpečnostní požadavky pro vrtačky 
− Pevnými ochrannými kryty nebo nastavitelnými kryty musí být zabráněno přístupu 

k  nebezpečím rotujícím vřetenem nebo nástroji. 

− Vrtačka s posuvným vřetenem musí být zajištěna proti samovolnému posuvu 

vřetena do dolní polohy a musí se samočinně vracet do horní polohy. 

− Ochranné kryty musí obklopovat konec vřetena, upínač stroje a nástroj, aby bylo co 

nejvíce zabráněno přístupu. 

− Ochranné kryty musí být konstruovány tak, aby zachytily třísky, kapaliny a části, 

které mohou být vymrštěny. 

− Výrobcem musí být zajištěno bezpečné upevnění obrobku na stůl. 

− Musí být zajištěn ruční volný pohyb v osách v případě nouze. 

− Místo pro nakládání a vykládání obrobků pro jejich přemístění musí být na 

určeném místě mimo pracovní prostor. 

− Pevnými ochrannými kryty musí být zabráněno přístupu k nebezpečným částem 

strojních převodů - řemeny, ozubené kola, řemenice. 

− Zákaz dotyku holýma rukama nebo předměty rotujících částí, zejména pak 

dobrzďování jimi. 

− Dbát na důkladné upínání, nebezpečí zachycení prstů sklíčidlem. 

− Před čištěním nebo opravou stroje zařízení vypnout a uzamknout hlavní vypínač. 

− Používání ochranných bezpečnostních prostředků – ochranné brýle, obuv apod. 

− Používání rukavic při nasazování a odebírání obrobků a nástrojů i při odstraňování 

třísek z pracovního prostoru. 

− Před výměnou nástroje musí být zastaveny všechny funkce a stroj musí být v klidu. 

− Zákaz otírání obrobku nebo neodstraněných třísek rukama nebo hadrem, dokud se 

nástroj otáčí. 

− Dbát na vhodný pracovní oděv a ustrojení. 

− Vyrážecí klín a další nástroje neponecháváme ve vřetenu. Vyrážecí klín nesmí být 

k vrtačce připevněn řetízkem nebo jiným způsobem. [5, 14] 
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Obrázek č. 3: Stojanová vrtačka 
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8 Návrh bezpečného pracovního postupu pro údržbu, 
seřizování a opravy  

8.1 Kvalifikační a zdravotní předpoklady pracovníků 

Výběr pracovníků pro seřizování, údržbu a opravy by měl být prováděn uvážlivě. 

Měli by to být pracovníci s odpovídajícími kvalifikačními předpoklady a s dostatečnými 

zkušenostmi. Zaměstnanec smí provádět pouze práce, které odpovídají jeho schopnostem a 

zdravotní způsobilosti. Navrhuji tyto podmínky: 

− vyučen v oboru obráběč kovů nebo strojní zámečník, s doškolením pro 

vykonávanou činnost, odborná praxe minimálně 6 let, 

− případně i pracovník elektromechanik, schopný provádět opravu a údržbu 

elektrických zařízení a odstraňování závad, 

• Vyučen v oboru elektromechanik s doškolením pro vykonávanou činnost, 

odborná praxe minimálně 6 let. 

− zaměstnanec musí být pravidelně školen, 

− zaměstnanec musí mít odpovídající zdravotní způsobilost a podrobit se nezbytným 

lékařským prohlídkám dle pokynů zaměstnavatele, 

− zaměstnavatel sdělí zaměstnancům jakým druhům očkování a jakým pracovně 

lékařským prohlídkám a vyšetřením souvisejícím s výkonem práce jsou povinni se 

podrobit, 

− vstupní prohlídky absolvuje zaměstnanec před nástupem do práce. [18, 19, 27] 

8.2 Seřizování 

Seřizování slouží ke správnému a bezpečnému nastavení stroje. Postup pro 

provádění seřizování stroje: 

a) Musí být prováděno podle pokynů výrobce dle průvodní dokumentace. 

b) Zařízení nesmí být pod napětím, musí být vypnut hlavní vypínač, v případě 

seřizování ve větším rozsahu musí být zařízení odpojeno od sítě a před zahájením 

práce se musí pracovník přesvědčit, že je opravdu bez napětí. 

c) Při seřizování musí být na spouštěcím zařízení viditelně upevněna tabulka 

s nápisem „Nezapínej - na zařízení se pracuje! “.  
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d) Každý pracovní úkon se musí upravit tak, aby obsluhující i okolní pracovníci byli 

spolehlivě chráněni před úrazy. 

e) Na seřizování se smí používat pouze nepoškozené nářadí. 

f) Pracovník provádějící údržbu, odkládá pracovní nástroje mimo pracovní prostor na 

určené místo. 

g) Po ukončení seřízení je nutno vždy řádně uzavřít všechna víka, kryty a dveře. 

h) Před předáním seřízeného stroje se musí za přítomnosti obsluhy překontrolovat 

správnost funkcí všech bezpečnostních zařízení.  

− Výměnu pracovních nástrojů a obrobků např. nožů, kotoučů apod. smí obsluha 

provádět sama, je-li k této činnosti proškolena a oprávněna. [18, 19, 27] 

 

8.3 Údržba 

Preventivní údržba zajišťuje trvalou činnost stroje s nejvyšší přesností a výkonem, 

při co nejdelší životnosti, podle pokynů výrobce. Proto je nutné údržbě věnovat plnou 

pozornost a provádět ji zodpovědně. U všech závad zjištěných při periodických 

prohlídkách, musí být zjištěna příčina vzniku. Závady musí být odstraněny dříve, než se 

stroj uvede opět do provozu. 

Denní pravidelná kontrola a preventivní údržba je prováděna obsluhou stroje. 

Pokud zjistí závadu, ohlásí ji okamžitě nadřízenému pracovníkovi. Další periodickou 

kontrolu a údržbu po 200 a více provozních hodinách provádí pracovníci údržby, kteří 

vedou záznamy o provedení jednotlivých úkonů i o případně zjištěných závadách a jejich 

odstranění. 

Rozsah údržby je stanoven podle denní, týdenní nebo měsíční údržby. Dle 

požadavků výrobce jsou určeny činnosti, které údržba provádí po stanovených provozních 

hodinách stroje. Tyto činnosti jsou upřesněny v další části a příloze. 

8.3.1 Postup pro provádění údržby stroje     

a) Při údržbě je třeba postupovat dle pokynů výrobce v průvodní dokumentaci. 

b) Při prováděná údržby musí pracovník vždy zařízení vypnout. 
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c) Údržba musí vypnout hlavní vypínač a před zahájením práce se přesvědčit, že je 

zařízení skutečně bez napětí. 

d) Zajistit stroj, aby nebylo možné jej spustit nepovolanou osobou a umístit na 

spouštěcí zařízení tabulku s nápisem „Nezapínej - na zařízení se pracuje“. 

e) Opětovné uvedení stroje do provozu smí být provedeno až po dokončení údržby a 

kontrole všech ochranných zařízení. 

f) Po ukončení údržby je nutno vždy řádně uzavřít všechna víka, kryty a dveře. 

g) Pracovník údržby dbá na osobní hygienu při kontaktu s oleji a řeznou kapalinou. 

[18, 19, 27] 

8.3.2 Pokyny pro provádění údržby 

− Před zahájením každé směny je nutno očistit celý stroj od prachu a nečistot. 

− Stroj musí být pravidelně a správně mazán. 

− Otáčející se části musí být řádně upnuty a vyváženy. 

− Ocelové a litinové třísky je nutno pečlivě odstraňovat během celé směny a nesmí se 

hromadit ve vedeních, neboť se odtud vytlačující mezí vodící plochy a styčná 

místa, kde způsobují rýhy na vedeních, což má za následek nadměrné opotřebení 

stroje. 

− Nástroje se smí odkládat pouze na určená místa. 

− Při opracovávání litiny musí být zejména kluzné vodící plochy chráněny zakrytím, 

neboť směs litinového prachu s olejem je velmi rychle ničí. 

− Stroj se nesmí nikdy čistit stlačeným vzduchem, který vhání drobné části mezi 

pohyblivé části stroje, ztěžuje jeho plynulý chod, ohrožuje přesnost stroje a 

podstatně ovlivňuje jeho životnost. 

− Je nutno věnovat velkou pozornost přesnému dodržování předpisu o obsluze stroje 

podle návodu na obsluhu. 

− Každodenní prohlídka, čištění a mazání stroje se musí stát základní povinností 

obsluhy stroje. 

− Po ukončení směny je třeba stroj pečlivě očistit a všechny nástroje, měřidla apod. 

řádně uklidit. 

− Vhodný výběr mazacích prostředků zvyšuje provozní spolehlivost a hospodárnost 

našich obráběcích strojů. 
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− Správně zacházet s oleji a tuky a správně je skladovat. Nádoby udržovat čisté a po 

odebrání oleje nebo tuku je těsně uzavřít. 

− Udržovat čistá mazací místa na stroji, aby do nich nevnikla nečistota. 

− Při práci s řeznými kapalinami a oleji musí být všichni pracovníci seznámeni 

s bezpečnostními a hygienickými předpisy a vybaveni osobními hygienickými 

prostředky. Provozovatel by měl zajistit určitou ochranu pracovníků před 

škodlivým působením těchto látek. [18, 19, 27] 

8.4 Požadavky výrobce na údržbu a seřizování 

8.4.1 Po každých 200 provozních hodinách provádí  

a) Kontrolu výšky hladiny v nádrži mazacího agregátu dle olejoznaku. Případné 

doplnění se provádí pokud možno přes filtrační stanici s filtrační schopností min. 

30 µm nebo přes jiný vhodný filtr. Doplnění oleje bez filtrace je zakázáno. 

b) Kontrolu tlaku v obvodu mazání - na zabudovaném manometru. Případné seřízení  

dle pokynů.    

c) Kontrolu stavu a případné čištění filtračních vložek ve skříni el. přístrojů a CNC 

systému.    

d) Kontrolu všech trubek a hadic hydraulických rozvodů i rozvodu mazání. Kontroluje 

zejména těsnost jednotlivých spojů a stav vysokotlakých hadic. 

e) Vizuální kontrolu funkce centrálního mazání. Vodicí plochy musí být pokryty 

filmem oleje, nesmí být suché. 

f) Kontrola napnutí poháněcích řemenů a případně toto napnutí korigovat. 

g) Překontrolování a očištění všech kontaktů. [18, 19] 

8.4.2 Po každých 500 provozních hodinách provádí 

a) Výměnu oleje v hydraulickém agregátu. Olej se odčerpává pomocí přenosné čistící 

stanice nebo jiného vhodného čerpadla. Zátka u dna nádrže slouží pouze 

k vypuštění neodčerpatelného zbytku oleje. Po vyprázdnění nádrže údržba 

odšroubuje šrouby připevňující víko a po jeho zvednutí důkladně vyčistí nádrž. 

Vymění také vložku olejového filtru a vložku vzduchového filtru.  
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b) Při vypnuté hydraulice provádí kontrolu tlaku plynu v akumulátoru. Pokud je tlak 

nižší, než předepsaný, musí být upraven. 

c) Vyčištění el. rozvaděče od prachu, překontrolovat funkci všech ovladačů, 

koncových spínačů, dotáhnout šrouby svorek. 

d) Prachové filtry ventilátorů rozvaděčů vyjmout a vyprášit, případně vyměnit. 

 [18, 19] 

8.4.3 Po každých 2000 provozních hodinách provádí 

a) Úkony předepsané pro údržbu po každých 200 a 500 provozních hodinách. 

b) Výměnu oleje v hydraulickém agregátu, včetně výměny čistící vložky olejového 

filtru a vložky vzduchového filtru.   

c) Výměnu vložky olejového filtru v agregátu mazání. 

d) Kontrolu stavu klínových řemenů pro pohon vřetena a jejich napnutí.  

e) Kontrolu stavu ozubených řemenů pro náhon snímače otáček vřetena a pro pohon 

podélného i příčného kuličkového šroubu. 

f) Kontrolu stavu kuličkových šroubů a stěračů vodicích ploch - při demontáži krytu 

podélného kuličkového šroubu, krytů příčného suportu a nástrojové desky. 

g) Kontrolu funkcí patrových spínačů pro koncové polohy suportů v obou směrech. 

h) U všech strojů s trapézovými vodícími šrouby se musí po třech letech od nasazení, 

každého půl roku zkontrolovat vůle na vodících šroubech.  

i) Kontrola napnutí klínových řemenů, v případě jejich nedostačujícího napnutí je 

nutno pomocí napínacích šroubů řemeny napnout na požadovaný průhyb. [18, 19] 

8.5 Požadavky na řeznou kapalinu a mazací oleje 

8.5.1 Řezná kapalina 

− Na řezný proces působí mazacím, chladícím a čistícím účinkem. 

− Zvyšuje trvanlivost ostří nástroje a zlepšuje jakost obrobku. 

− Požadavky na řeznou kapalinu: 

• nekorozivost vůči obrobku a stroji, 

• provozní stálost, 

• nízkou biologickou dráždivost, 
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• odolnost proti vzniku pěnění, 

• pasivitu vůči povrchovým úpravám a těsnění stroje. 

− Při provozním použití dochází ke změnám vlastností kapaliny vlivem oxidace, 

tepelného zatížení, znečišťování apod. 

− Kontrola kapaliny se provádí pravidelně čtvrtletně, kontrola doporučená výrobcem: 

• obsah mechanickým nečistot, 

• změna viskozity, 

• korozivní zkouška, 

• obsah vody. 

− Výměna řezné kapaliny se provádí, když jsou na kapalině pozorovatelné známky 

rozkladu, oddělené souvislé skvrny na povrchu, změna barvy nebo přítomnost 

mikroorganismů. 

− Chladící soustavu je vhodné při výměně propláchnout desinfekční látkou. 

− Je třeba řídit se návodem na použití prostředku. 

− Znehodnocená kapalina se nesmí bez úpravy vypustit do kanalizace. 

− Způsob likvidace musí být projednán s orgány hygienické služby a 

vodohospodářskými orgány. [18, 19, 21] 

8.5.2 Mazání stroje 

− Je nutno dodržovat mazání stroje dle stanovení výrobce v návodu k použití. 

− U většiny strojů je použit centrální automatický mazací systém. 

− Vedení saní, stolu a vřeteníku, zásobník nástrojů, kuličkové šrouby a otočný stůl 

jsou většinou mazány pomocí centrálního automatického mazacího systému. 

− Z mazacího agregátu je olej přiveden do rozvodných kostek umístěných na 

jednotlivých částech stroje. Každé mazané místo má svoji dávkovací jednotku. 

− V případě, že zařízení nemá centrální automatický mazací systém, je nutno mazat 

jej ručně podle návodu k obsluze. 

− Je nutné i ruční mazání a kontrola stavu hladin podle stanoveného mazacího plánu. 

[18, 19] 
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8.6 Oprava 

Oprava spočívá ve výměně použitých nebo nefunkčních částí za nové nebo funkční, 

případně vrátí poškozenou věc do původního stavu. Řeší nefunkční nebo nesprávné stavy 

strojů. Opravy se provádí neplánovaně (z důvodu poruchy) a plánovaně (z preventivních 

důvodů). 

8.6.1 Opravy na strojích z důvodu závady 

a) na závadném stroji se nesmí pracovat, závada musí být ohlášena vedoucímu 

pracovníkovi a bezodkladně odstraněna. Na stroji musí být umístěna tabulka 

s nápisem „Mimo provoz“. 

b) Při opravách se vychází z pokynů výrobce v průvodní dokumentaci. 

c) Je zakázáno provádět opravy na zařízení během jeho provozu. 

d) V případě poruchy nebo závady se nesmí na zařízení pracovat. Musí být označeno 

tabulkou „Mimo provoz“, ohlásí se nadřízenému pracovníkovi a zapíše do deníku. 

e) Při opravě stroje je nutné zajistit, aby stroj nebylo možné spustit nepovolanou 

osobou. 

f) Na spouštěcím zařízení musí být upevněna tabulka s nápisem „Nezapínat – oprava 

stroje“. 

g) Musí být vypnut hlavní vypínač, v případě dlouhodobějších oprav musí být odpojen 

od sítě hlavní přívod el. energie. 

h) Po vypnutí je potřeba se přesvědčit, že je zařízení skutečně bez napětí a že je 

zajištěn vypnutý stav. 

i) Smí se používat pouze nástroje, které nejsou nijak poškozené a pouze k těm pracím, 

ke kterým jsou určeny. 

j) Po ukončení opravy je nutné řádně uzavřít všechna víka, kryty a dveře a všechny 

ochranné kryty a zařízení uvést do určeného stavu. 

k) Opětovné uvedení stroje do provozu smí být provedeno až po dokončení opravy a 

kontrole všech ochranných zařízení. 

l) Před předáním opraveného stroje se musí za přítomnosti obsluhujícího pracovníka 

překontrolovat správnost funkcí všech bezpečnostních zařízení.  

m) Každý pracovní úkon se musí upravit tak, aby obsluhující i okolní pracovníci byli 

spolehlivě chráněni před úrazy. 
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n) Pracovník, provádějící opravu, odkládá pracovní nástroje mimo pracovní prostor na 

určené místo. 

o) Závažnější opravy provádí servisní služba výrobce stroje. [18, 19, 27] 

8.6.2 Plánované opravy 

Plánované opravy dělíme na generální, střední a preventivní, podle míry jejich 

opravy. 

Generální - při generální opravě dochází k výměně opotřebovaných nebo vadných 

součástí stroje. Stroj je kompletně demontován, očištěn a jsou kontrolovány všechny díly 

stroje, dále jsou ze stroje odstraněny zastaralé komponenty, které jsou nahrazeny novými. 

Poté je stroj montován tak, jako by se jednalo o nový stroj. 

Střední - stroj není opravován jako celek, ale jsou provedeny pouze dílčí opravy, 

které zajistí jeho plnou funkčnost a prodlouží jeho životnost. 

Preventivní  -  je prováděná v předem určených intervalech nebo podle 

předepsaných kritérií a zaměřena na snížení pravděpodobnosti poruchy nebo degradace 

fungování zařízení. [30] 
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9 Dokumentace činnosti údržby, seřizování a oprav 
a) Předem zaměstnavatel stanoví plány oprav procesu. 

b) Stanoví se druh kontroly - preventivní, střední, generální. 

c) Zaměstnavatel určí osobu, která bude zodpovědná za provedení kontrol. [18, 27] 

9.1 Preventivní kontroly 

 V dokumentu Standard preventivní kontroly pro strojní zařízení je třeba uvést: 

− název stroje, 

− inventární číslo, 

− výrobní číslo stroje, 

− evidenční číslo stroje, 

− periodicita, jak často je kontrola prováděna, 

− datum kontroly, 

− podpis osoby, která kontrolu provedla, 

− jsou uvedeny 

•  objekty kontroly, 

•  kontrolované prvky, 

• perioda, 

• stav,  

• provedená opatření. 

Dokument je rozdělený do 12 částí, z nichž každá má svoje další podčásti, které 

jsou pro každý stroj specifické. 

Základní rozdělení: 

1. Přívody energií 

2. Ovládací prvky 

3. Blokovací zařízení 

4. Ochranná zařízení 

5. Mechanické části 

6. Pohon 

7. Chlazení 

8. Převody 
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9. Elektrické části 

10. Elektronické části 

11. Pneumatické části 

12. Hydraulické části [22] 

9.2 Příklady vedení dokumentů při provozu 

9.2.1 NC frézka zubových mezer - standard preventivní kontroly 

1. Přívody energií 

1.1. Kontrola napětí sítě +/- 5%  a stavu připojovaných svorek 

1.2. Kontrola mechanického poškození všech kabelů 

2. Ovládací prvky 

2.1. Očištění ovládacího panelu 

2.2. Ovladače - funkčnost, čitelnost 

3. Blokovací zařízení 

3.1. Kontrola bezpečnostního spínače 

4. Ochranná zařízení 

4.1. Kontrola stavu a funkčnosti ochranných krytů 

5. Mechanické části 

5.1. Kontrola stavu vodících ploch stroje 

5.2. Kontrola funkce a náplně mazání 

6. Pohon 

6.1. Kontrola mechanického poškození přívodních kabelů 

7. Chlazení 

7.1. Kontrola stavu chladícího media 

7.2. Vyčistit chladící agregát 

8. Převody 

8.1. Kontrola stavu náplně převodovky 

9. Elektrické části 

9.1. Kontrola svorek v rozvodné skříni a případné dotažení 

9.2. Kontrola funkce ventilátorů v rozvodné skříni 

10. Elektronické části 
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10.1. Kontrola stavu zobrazovací jednotky 

11. Pneumatické části 

11.1. Doplnění oleje přimazávání vzduchu 

11.2. Kontrola těsnosti vzduchových rozvodů 

12. Hydraulické části 

12.1. Kontrola tlaku a množství oleje 

12.2. Kontrola hydraulického oleje a výměna filtru 

Očištění ovládacího panelu, kontrola stavu chladícího media a kontrola svorek 

v rozvodné skříni a jejich případné dotažení mají četnost prohlídky každý půl rok. Ostatní 

úkony se provádí jednou ročně. [2] 

9.2.2 Soustruh revolverový S 50 CNC – standard preventivní kontroly 

1. Přívody energií 

1.1. Kontrola napětí sítě +/- 5% a stavu připojovacích svorek 

1.2. Kontrola mechanického poškození všech kabelů 

2. Ovládací prvky 

2.1. Očištění skleněné tabule obrazovky a ovládacího panelu zevnitř 

2.2. Ovladače - funkčnost a čitelnost 

3. Blokovací zařízení 

3.1. Kontrola spínací funkce bezpečnostního spínače 

4. Ochranná zařízení 

4.1. Kontrola stavu a funkčnosti ochranných krytů, očistit prosklení 

4.2. Kontrola stavu a funkčnosti pohybových krytů - očistit 

4.3. Kontrola lehkosti chodu dveří 

5. Mechanické části 

5.1. Kontrola stavu vodicích ploch 

5.2. Kontrola ložisek uložení pohonu řemenice snímače otáček, kontrola a napnutí 

řemene 

5.3. Kontrola radiální vůle zadního ložiska vřetena a stavu ložiska 

5.4. Výměna sacího filtru mazacího agregátu 

5.5. Seřízení pracovního tlaku redukčním ventilem  

6. Pohon 
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6.1. Kontrola ložisek uložení kuličkových šroubů X, Y 

6.2. Proveďte kontrolu správného napnutí řemene hlavního pohonu (zatížení 

řemene silou 160 +/- 15 N = průhyb 4,7 mm) 

7. Chlazení 

7.1. Kontrola stavu kvality chladícího media - vyměnit 

7.2. Vyčistit chladící agregát a čištění všech filtračních sít chladicího systému 

8. Převody 

8.1. Kontrola, případně doplnění hladiny oleje v převodové skříni hlavního pohonu 

9. Elektrické části 

9.1. Kontrola svorek v rozvodné skříni a případné dotažení 

9.2. Kontrola a výměna filtru ventilátoru rozvodné skříně 

9.3. Kontrola funkce ventilátorů v rozvodné skříni 

10. Elektronické části 

10.1.  Kontrola stavu zobrazovací jednotky 

10.2.  Očištění skleněné tabule obrazovky a ovládacího panelu 

10.3.  Seřízení bezkontaktního spínače upínání 

11. Pneumatické části 

12. Hydraulické části 

12.1. Kontrola tlaku a množství oleje, v případě potřeby doplnit nádrž 

předepsaným olejem  

12.2.  Výměna filtru hydraulického oleje 

Části blokovací zařízení, ochranná zařízení, mechanické části, převody a elektrické 

části mají četnost prohlídky každý půl rok. Ostatní úkony se provádí jednou ročně. [22] 

9.3 Povinnosti obsluhy před zahájením práce 

Před zahájením práce musí obsluha stroje provést kontrolu a preventivní údržbu: 

− prohlédnutí stroje a kontrola jeho částí, 

− ověřit, zda jsou všechny ovládací prvky ve správných polohách, 

− kontrola upínacího zařízení, 

− kontrola oleje a mazadel, 
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− nastavení ochranných zařízení do správné polohy, pokud jejich použití vyžaduje 

charakter práce, 

− pokud zjistí závadu, ohlásí ji okamžitě nadřízenému pracovníkovi, který je povinen 

zajistit její odstranění. [18, 27] 

9.4 Deník běžných a preventivních kontrol 

Obsluha případně údržba, vyplňuje deník běžných kontrol, ten obsahuje: 

− datum, 

− podpis obsluhy, která stroj zkontrolovala, 

− popis případné zjištěné závady, 

− datum a čas, kdy byla závada zjištěna, 

− způsob odstranění závady, 

− datum a čas odstraněné závady, 

− podpis údržbáře, který závadu odstranil. [24] 

9.4.1 Denní údržba 

− uložení měřidel - ošetření, 

− očištění stroje a vany na chladicí kapalinu, 

− pročištění odvodu třísek, 

− kontrola stavu a funkčnosti ochranných krytů, 

− kontrola funkce a náplně mazání, 

− očištění pracovního místa od špon, třísek a prachu. [23] 

9.4.2 Týdenní údržba 

− kontrola a očištění kluzných ploch, 

− kontrola stavu chladící kapaliny, 

− kontrola koncových spínačů, 

− kontrola těsnosti vzduchových rozvodů, 

− kontrola tlaku a množství oleje. [23] 



44 
 

9.4.3 Měsíční údržba 

− kontrola mechanického poškození kabelů, 

− tlačítkové ovládání – funkčnost/čitelnost, 

− kontrola spínací funkce bezpečnostního spínače, 

− očištění chladících žeber na motoru, 

− vyčistit chladící agregát, 

− kontrola stavu náplně převodovky, 

− kontrola elektroinstalace, 

− kontrola stavu zobrazovací jednotky, 

− údržba filtru hydraulického oleje. [23] 

 V příloze jsou uvedeny návrhy dokumentu pro deník běžných kontrol, standard 

preventivní kontroly pro frézku a standard běžné údržby pro frézku. 
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10 Management rizik 
Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné pracovní prostředí a pracovní 

podmínky, vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním 

opatření k předcházení rizikům.  

 Každý zaměstnavatel je povinen vyhledávat nebezpečné činitele, zjišťovat jejich 

příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření 

k jejich odstranění. K tomu je povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci. 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, 3, 27, 29, 30] 

10.1 Identifikace nebezpečných situací, analýza a hodnocení rizik a 
opatření 

 Identifikaci nebezpečí a rizik provádí odborně způsobilá osoba v prevenci rizik 

v součinnosti s pověřeným zástupcem společnosti. Provádí se na základě pohovorů se 

zaměstnanci, kontroly všech pracovišť, kde jsou provozovány kovoobráběcí stroje, 

posouzení technického stavu strojů, prostudování dokumentací strojů apod. Lze definovat 

jako identifikování všech závažných zdrojů nebezpečí vztahujících se k prováděným 

činnostem a zvážení kdo může být poškozen nebo co může být poškozeno a jak. [16, 29] 

Druhy nebezpečí: 

− mechanická, 

− elektrická, 

− tepelná, 

− hluková, 

− nebezpečí látkou, 

− ergonomické, 

− psychická zátěž. 
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10.1.1 Vyhodnocení rizik 

K hodnocení rizik se může používat několik metod. Pro tuhle práci jsem zvolil 

jednoduchou bodovou polokvantitativní metodu. Podle této metody se vyhodnocuje riziko 

ve dvou jeho složkách s ohledem na pravděpodobnost vzniku a pravděpodobnost následků. 

[16, 29] 

Pravděpodobnost - P 

Následky - N 

Ukazatel míry rizika - R 

R = P * N 

 

P - pravděpodobnost vzniku a existence nebezpečí 

• Odhad pravděpodobnosti, se kterou může nebezpečí nastat je nastaven dle 

stupnice odhadu pravděpodobnosti od 1 do 5.  

• V tabulce č. 1 je uvedeno hodnocení pravděpodobnosti vzniku nebezpečí. 

[16] 

Tabulka č. 1: Pravděpodobnost vzniku nebezpečí  

Nahodilá   1 

Nepravděpodobná   2 

Pravděpodobná  3 

Velmi pravděpodobná  4 

Trvalá  5 

 

N – možné následky ohrožení  

• Odhad následků, které můžou nastat je nastaven dle stupnice odhadu 

závažnosti nebezpečí od 1 do 5.  

• V tabulce č.2 je uvedeno hodnocení následků ohrožení. [16] 
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Tabulka č. 2: Možné následky ohrožení  

Poškození zdraví bez pracovní neschopnosti 1 

Absenční úraz (s pracovní neschopností) 2 

Vážnější úraz vyžadující hospitalizaci 3 

Těžký úraz a úraz s trvalými následky 4 

Smrtelný úraz  5 

 

Pro posouzení a vyhodnocení zdrojů rizik je použita specifikace, která se 

zaznamenává do sloupců P a N v tabulce. Celkové hodnocení rizika lze pak následně po 

stanovení jednotlivých činitelů získat jejich součinem, jehož výsledek je ukazatel míry 

rizika R. [16] 

Pomocí celkového vyhodnocení míry rizika se určí rizikový stupeň. Rozdělení na 

rizikové stupně I - V pak vyjadřuje naléhavost přijetí opatření ke snížení rizika a prioritu 

bezpečnostních opatření viz tabulka č. 3. [16, 29] 

Tabulka č. 3: Celkové hodnocení rizika  

Rizikový stupeň R  Míra rizika 

I. 18 - 25  Nepřijatelné riziko 

II. 12 - 17  Závažné riziko 

III. 5 - 11  Střední riziko 

IV. 2 - 4  Přijatelné riziko 

V. 1  Zanedbatelné riziko 
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V. Nevyžaduje žádné zvláštní opatření. Neznamená však 100% bezpečí. Nutno na 

riziko upozornit zaměstnance a poučit je. Použít např. organizační opatření. [16, 29] 

IV. Nejedná se o závažné riziko, nicméně je nutné provést opatření k minimalizaci 

rizika. Vhodné organizační řešení by mělo být postačující, školení obsluhy apod. [16, 29] 

 III. Střední riziko. Je třeba realizovat bezpečnostní opatření ve stanoveném čase. 

Jsou-li u rizika závažné následky, je třeba provést další hodnocení, aby se přesněji 

stanovila pravděpodobnost vzniku úrazu a to jako podklad pro snížení rizika. [16, 29] 

 II. Závažné riziko, vyžaduje co nejrychlejší provedení bezpečnostních opatření, 

které sníží riziko na přijatelnou úroveň. Při takovém riziku nesmí začít práce, dokud 

nebude sníženo. Na snížení rizika musí být vynaloženy potřebné zdroje. [16, 29] 

 I. Nepřijatelné riziko s katastrofálními následky. Nutné okamžité zastavení činnosti 

do doby provedení nutných opatření a nového vyhodnocení rizik. V případě, že riziko není 

možné snížit je taková činnost zakázána. [16, 29] 

 Pro větší přehlednost je vyobrazena tabulka č. 4, která vyjadřuje vztah 

pravděpodobnosti a následků. Barevně jsou rozlišeny rizikové stupně. [29] 

Tabulka č. 4: Hodnocení rizik  

P
ra

vd
ěp

od
ob

no
st

 

vz
ni

ku
 

 Pravděpodobnost vzniku x následky 

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 

  Možné následky 

V  tabulce č. 5 až 10 je uvedeno hodnocení rizik při pracích s kovoobráběcími 

stroji.  
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Tabulka č. 5: Hodnocení rizik kovoobráběcích strojů 

Riziko Identifikace Opatření P N R 

Mechanické       

Kovové třísky na 
podlaze 

Riziko pořezání chodidla 
o kovové třísky na 
podlaze. 

Používání pracovní 
obuvi s pevnou 
podrážkou, pravidelné 
odstraňování třísek, 
desky s otvory na 
propadávání třísek. 

3 2 6 

Odstraňování třísek Pořezání o kovové třísky, 
zasažení očí. 

Používat háčky a 
pracovní rukavice. 
Zákaz ofukování třísek 
ústy nebo stlačeným 
vzduchem. 

2 2 4 

Obsluha zařízení se 
závadou 

Pokračování práce na 
zařízení se zjištěnou 
závadou. 

Na zařízení se závadou 
se nesmí pracovat, 
závada se hlásí 
nadřízenému 
pracovníkovi. 

2 4 8 

Neodborná obsluha Nedostatečné proškolení a 
praktické dovednosti 
obsluhy. 

Zdravotně způsobilá 
obsluha, znalost 
průvodní dokumentace, 
absolvování školení, 
zácvik při obsluhování 
zařízení. 

2 4 8 

Vtažení rotujícími 
prvky 

Nedostatečné ochranné 
prvky nebo jejich 
nedokonalé upevnění. 

Zařízení musí být 
vybaveno 
bezpečnostními prvky 
pro všechny rotující 
místa na stroji. Před 
zahájením práce na 
zařízení musí být 
opticky zkontrolovány. 
Musí být dodržovány 
požadavky na ustrojení 
obsluhy a další. 

2 5 10 
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Vystříknutí kapaliny Vysoký tlak uvnitř stroje 
a jeho uvolnění 
vystříknutím kapaliny. 

 

Pravidelná údržba, 
seřizování a opravy 
stroje. 

2 2 4 

Kluzkost podlahy  Riziko pádu osob na 
kluzké podlaze (rozlitá 
řezná kapalina, olej 
apod.). 

V případě rozlití řezné 
kapaliny nebo oleje 
musí být kapalina 
neprodleně odstraněna. 

3 2 4 

Ostré hrany Riziko pořezání při 
manipulaci s materiálem 
nebo obrobkem. 

Při manipulaci 
s materiálem používat 
pracovní rukavice.  

3 2 6 

Vymrštění obrobku - 
nesprávné upnutí  

Při upínání obrobku riziko 
vymrštění z důvodu 
nesprávného upnutí. 

Upínání obrobku musí 
být pečlivě prováděno 
podle provozní 
dokumentace. 

2 3 6 

Opuštění místa 
obsluhy při chodu 
stroje 

Ohrožení osob v blízkosti 
stroje jeho chodem. 

Zařízení nesmí zůstat 
v chodu bez obsluhy. 
Při opuštění místa 
obsluhy musí být stroj 
zastaven. 

3 2 6 

Nevhodné/nesprávné 
použití stroje 

Použití stroje pro jiné 
práce než pro které je 
určen nebo nedostatečná 
znalost jeho používání. 

Používat stroj pouze pro 
práce, pro které je 
určen. Dbát na důkladné 
zaškolení. Zařízení smí 
používat jen osoby 
k tomu oprávněné. 

2 3 6 

Závada řídicího 
systému 

Porucha, vedoucí 
k zastavení zařízení, 
neočekávané spuštění, 
změna rychlosti. 

Dbát na pravidelnou 
údržbu, seřizování a 
opravy zařízení. 
V případě poruchy 
zákaz pracování na 
stroji, informovat 
nadřízeného pracovníka, 
opatřit stroj tabulkou 
„Mimo provoz“. 

 

2 2 4 
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Elektrické       

Provoz po výpadku 
energie 

Nebezpečí opětovného 
spuštění zařízení po 
přerušení dodávky el. 
energie. 

Při přerušení dodávky 
el. energie vypnout 
hlavní vypínač a zajistit 
bezpečné nastavení 
stroje. 

2 4 8 

Díly, které se stanou 
živými vlivem poruchy 

Porucha, která způsobí, že 
neživé části budou pod 
napětím. 

V případě poruchy se na 
zařízení nesmí pracovat 
a musí se ohlásit 
nadřízenému 
pracovníkovi. Zařízení 
musí být opatřeno 
tabulkou „Mimo 
provoz“. 

1 3 3 

Tepelná nebezpečí      

Předměty nebo 
materiály s vysokou 
teplotou 

U horkých nástrojů, třísek 
a obrobků. Přetížení 
zařízení nebo omezení 
dodávky řezné kapaliny. 

Pravidelná kontrola 
řezné kapaliny. 
Nepřetěžovat zařízení. 
Používání pracovních 
rukavic při manipulaci 
s obrobky. 

3 2 6 

Nebezpečí hluku      

Nebezpečí hluku Překročení limitů, může 
být způsobeno 
neprováděním údržby. 
Nedodržování používání 
OOPP je-li to stanoveno. 

Pravidelná údržba, 
seřizování a opravy 
zařízení. Používání 
prostředků na ochranu 
sluchu je-li to 
stanoveno.  

3 1 3 

Nebezpečí 
materiálem/látkou 
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Olej a řezná kapalina  Kontakt s řeznou 
kapalinou nebo olejem, 
poškození očí, inhalace.  

Skladování látek pouze 
v označených obalech 
na stanovených místech. 
Při manipulaci s 
řeznou kapalinou a 
olejem používat 
ochranné rukavice a 
brýle. Seznámení 
s bezpečnostními listy 
používaných látek. 
Provedení hygieny po 
ukončení práce. 

3 1 4 

Olej a řezná kapalina Požití řezné kapaliny 
nebo oleje. 

Skladování látek pouze 
v označených obalech 
na stanovených místech. 
Seznámení 
s bezpečnostními listy 
používaných látek. 

1 3 3 

Ostatní nebezpečí      

Vzhled nebo umístění 
indikátorů, vizuálních 
zobrazovacích 
jednotek a ovládacích 
zařízení 

Nevhodné umístění, 
nepřehledný vzhled. 

Zajištění správného 
ustavení ovladačů a 
zobrazovacích jednotek 
aby odpovídaly 
ergonomickým 
požadavkům.  Zajistit 
čitelné tlačítka a další 
ovládací prvky. 

2 1 2 

Viditelnost, místní 
osvětlení 

Při obrábění, během 
seřizování, 
manipulace/polohování 
obrobku, riziko poškození 
zraku a nesprávné 
činnosti při práci. 

Zajistit osvětlení 
pracoviště dle 
požadavků legislativy. 
Provádět pravidelné 
čištění oken a osvětlení. 

2 2 4 

Neprovedení kontroly 
zařízení obsluhou před 
započetím práce 

Riziko nesprávného 
počátečního nastavení 
stroje a nefunkčních 
prvků stroje. 

Před zahájením práce 
musí být stroj 
zkontrolován dle 
stanovených předpisů. 

3 3 9 
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Lidské chyby, lidské 
chování 

Uspořádání pracovního 
místa a pracovního 
procesu. 

Zaměstnanec musí být 
pravidelně školen a 
splňovat zdravotní 
požadavky.  

2 2 4 

 

Tabulka č. 6: Hodnocení rizik pro seřizování, údržbu a opravy kovoobráběcích strojů 

Riziko Identifikace Opatření P N R 

Chybně provedená 
údržba, seřízení nebo 
oprava zařízení 

Nedostatečné teoretické a 
praktické znalosti 
pracovníků nebo 
nedbalost. 

Zaměstnanci pro 
údržbu, seřizování a 
opravy musí mít 
odpovídající odbornou 
a zdravotní způsobilost 
a být řádně proškoleni. 

2 4 8 

Neprovedení 
předepsaných úkolů po 
provedeném seřízení 
stroje 

Riziko špatné funkce 
stroje, nebezpečného 
nastavení stroje nebo jeho 
bezpečnostních prvků.  

Po každém seřízení 
provést kontrolu 
správného nastavení 
stoje a bezpečnostních 
prvků za přítomnosti 
obsluhy stroje. 

2 4 8 

Nekontrolované 
spuštění zařízení 

Zapnutí přívodu el. energie 
jinou osobu, při provádění 
oprav, údržby nebo 
seřizování zařízení. 

Znemožnění spuštění 
stroje a umístění 
tabulky „Nezapínej - 
na zařízení se pracuje“. 

1 5 5 

Odletující úlomky Poškozené ruční nářadí, 
odlétávající části. Poranění 
odlétávajícími úlomky. 

Používat nepoškozené 
nářadí, vizuální 
kontrola před použitím, 
používat OOPP. 

3 2 6 

Přímý kontakt se živou 
částí 

Na elektrickém zařízení 
během údržby, při 
neodpojení zařízení od 
napětí. 

Před zahájením práce 
musí být vyzkoušeno 
je-li je stroj pod 
napětím. Při zapnutém 
stroji se nesmí 
provádět opravy, stroj 
musí být opatřen 
tabulkou „Nezapínej – 
na zařízení se pracuje“. 

2 5 10 
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Tabulka č. 7: Hodnocení rizik - soustruh 

Riziko 
 

Identifikace Opatření P N R 

Vymrštění obrobku, 
nástroje 

Nesprávné upnutí obrobku Před zahájením práce 
řádně upnout obrobek 
a nástroj. Zkontrolovat 
zda je upínací zařízení 
v pořádku. 

2 3 6 

Vtažení, zachycení Nedostatečná ochranné 
kryty. 

Všechny části, které 
provádí rotační pohyb,  
musí mít ochranné 
kryty. 

2 5 10 

Nesprávné 
odstraňování třísek 

Pořezání se o kovové 
třísky. 

Zákaz používání 
vzduchových pistolí, 
ofukování ústy apod. 

3 2 6 

 

Tabulka č. 8 : Hodnocení rizik - vrtačka 

Riziko Identifikace Opatření P N R 

Samovolné sjíždění 
vřetena 

Sjíždění vřetena do 
prostoru pracovního stolu 
a nevracení se do původní 
polohy. 

Před započetím práce 
musí být provedena 
kontrola stroje. 
V případě zjištěné 
závady se musí 
nahlásit nadřízenému 
pracovníkovi a na 
stroji se nesmí 
pracovat. 

2 2 4 

Nezajištění obrobku při 
vrtání 

 

 

 

Vrtání obrobku, který je 
držen v ruce. 

Obrobek nesmí být při 
vrtání držen v ruce, ale 
upnut ve sklíčidle nebo 
svěráku. 

2 3 6 
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Zachycení o rotující 
části 

Riziko zachycení se o 
otáčející se vřeteno nebo 
nástroj. 

Obsluha musí být 
správně ustrojena příp. 
vlasy stáhnuté 
gumičkou. Používání 
ochranných krytů. 

2 4 6 

Vymrštění obrobku Nesprávné upevnění 
obrobku. 

Obrobek musí být 
správně upevněn ve 
sklíčidle. Vizuální 
kontrola sklíčidla před 
započetím práce. 

1 3 3 

 

 
Tabulka č. 9: Hodnocení rizik - frézka 

Riziko 

 

Identifikace Opatření P N R 

Nesprávná výměna 
obrobku 

Neodsunutí pracovního 
stolu od frézovacího 
nástroje. Výměna obrobku 
při chodu stroje. 

Při výměně obrobku 
dostatečně odsunout 
pracovní stůl. Výměnu 
obrobku provádět 
pouze za klidu stroje. 

2 3 6 

Vymrštění obrobku 
nebo nástroje 

Riziko vymrštění při 
nesprávném upnutí. 

Před zahájením práce 
řádně upnout obrobek 
a nástroj. Zkontrolovat 
zda upínací zařízení je 
v pořádku. 

2 3 6 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

Tabulka č. 10: Hodnocení rizik - bruska 

Riziko 

 

Identifikace Opatření P N R 

Špatně nastavená 
mezera mezi podpěrou 
a brusným kotoučem 

Nesprávně nastavená 
mezera před zahájením 
práce. Riziko zaklínění 
broušeného materiálu. 

Před zahájením práce 
je třeba nastavit 
velikost mezery podle 
návodu výrobce. 
Neměla by však být 
větší než 3 mm. 

3 3 9 

Špatně nastavená 
mezera mezi krytem a 
brusným kotoučem 

Nesprávně nastavená 
mezera před zahájením 
práce. Riziko vylétnutí 
úlomků z roztrženého 
kotouče, zvětšení odletu 
prachových částic. 

Před zahájením práce 
je třeba nastavit 
velikost mezery podle 
návodu výrobce. 
Neměla by však být 
větší než 5 mm. 

3 3 9 

Prachové částice Nedostatečné odvětrávání 
a uklízení. 

Zajistit dostatečné 
větrání a úklid. 
Vybavení ochrannými 
brýlemi při broušení. 

3 1 3 

 

Podle výsledků polokvantitativní metody největší nebezpečí spadají do III. stupně, 

středního rizika, kdy je třeba zajistit realizaci bezpečnostního opatření v určitém čase. 

V případě závažných následků je třeba provést další hodnocení. Není nutné okamžité 

přerušení prací. 

 Do V. stupně, zanedbatelného rizika, nebylo vyhodnoceno žádné nebezpečí. 
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Závěr 

V úvodní části mé práce jsem vysvětlil proces třískového obrábění kovů, druhy 

obrábění a rozdělil nejpoužívanější kovoobráběcí stroje a popsal jejich funkci. V další části 

jsou popsány obecné požadavky na kovoobráběcí stroje, zásady pro bezpečnou práci na 

kovoobráběcích strojích, povinnosti obsluhy, kvalifikační a zdravotní způsobilost obsluhy.    

V další části, která je zároveň i cílem mé práce, je řešen návrh bezpečného 

pracovního postupu a požadavky BOZP  při údržbě, seřizování a opravách kovoobráběcích 

strojů. Vytvořil jsem dokumenty, které mohou sloužit nejenom pro praktické provádění 

uvedených činností, ale i dokumenty týkající se prevence. To znamená preventivní 

kontroly kovoobráběcích strojů, plánované činnosti pro údržbu a opravy uvedených 

kovoobráběcích strojů. Podkladem byly mimo jiné i mnou vyhodnocená rizika spojená 

s provozem kovoobráběcích strojů. Uvedené dokumenty obsahují kvalifikační a zdravotní 

požadavky na obsluhu strojů, seřizovače a pracovníky provádějící opravy a údržbu. Dále 

obsahují hlavní zásady bezpečnosti práce při uváděných činnostech. Při údržbě se vychází 

zejména z požadavků výrobce. Pravidelná údržba slouží k trvalé činnosti stroje s jeho 

nejvyšší přesností po celou dobu jeho životnosti. Má závěrečná práce je obecná a lze ji 

tedy použít ve všech provozech kovoobráběcích strojů, samozřejmě v souladu s průvodní 

technickou dokumentací výrobce. Ve své práci se zabývám také problematikou používání 

chladící emulze (řezné kapaliny) při provozu kovoobráběcích strojů.  

Identifikace, analýza a hodnocení rizik ve spojitosti s provozem kovoobráběcích 

strojů jsou stejně jako jejich opatření uvedeny v tabulce. Pro vyhodnocení rizik jsem použil 

jednoduchou bodovou polokvantitativní metodu hodnocení rizik. Výsledkem je, že žádné 

z rizik nemá kombinaci pravděpodobnosti a následků natolik závažné, aby museli být 

ihned zastaveny práce, avšak několik rizik spadá do III. rizikového stupně, takže je nutno 

provést bezpečnostní opatření ke snížení rizika.  

Prováděné práce musí být dokumentovány, v jedné z částí jsou uvedeny požadavky 

pro tyto činnosti a příklady obsahu těchto prací pro frézku a soustruh. V příloze jsou 

uvedeny návrhy pro deník běžné kontroly, standart pro preventivní kontroly a standart 

běžné údržby pro frézku.  
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