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Anotace: 

Novák,  J.: Posouzení rizik tiskové linky, Bakalářská práce, 2008, 44 s. 

 

Cílem bakalářské práce je identifikovat a posoudit rizika tiskové linky KBA Rapida 74G, 

popřípadě navrhnout nápravná opatření, pro odstranění rizik. Přehled vyhledaných rizik je 

zaznamenán v tabulce, kde je každé charakterizováno mírou rizika. Na základě 

vyhodnocených údajů byl vytvořen bezpečnostní předpis, který vymezuje povinnosti 

obsluhy a podává bezpečnostní informace, pro bezpečné užívání stroje. 

 

Klí čová slova: Identifikace rizik, posouzení rizik, bezpečnostní opatření, bezpečnostní 

předpis, bezpečnostní zařízení. 

 

 

Printing line risk assessment 

 

Aim of bachelor is identification and evaluation risks by printing link KBA Rapida 74G 

eventually propose corrective measures. Schedule of risk sis recordet in table. To each of 

risk is assing relevance. In terms of evaluation risks has been created safety regulation. It 

describe basic duties, safety informations for safety attendace of machine. 

 

Key words: Risk identification, risk assessment, precaution, safety regulativ, safety device 
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1. Úvod 

Pracovní podmínky, pracovní prostředí, pracovní postupy, stroje a strojní zařízení. To 

jsou jedny z faktorů ovlivňující bezpečnost a zdraví při práci. Každý provoz má své 

specifické charakteristiky, které se při řešení otázky bezpečnosti musí vyhodnotit. 

Neexistuje žádná šablona, kterou bychom mohli použít pro více zdánlivě podobných 

pracovišť. K dispozici máme jen určité návody, jak postupovat při vyhledávání rizik a 

jejich odstraňování. V souvislosti s posuzováním bezpečnosti si musíme uvědomit, že 

absolutní bezpečnost neexistuje, stejně tak jako absolutně bezpečný stroj. Rozhodující je, 

zda je riziko, které systém představuje, akceptovatelné či ne. Vedle platné legislativy, 

kterou se při posuzování provozů musíme řídit, je pro zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci často nutné, zhodnotit možné zdroje nebezpečí nad legislativní rámec. Do 

jaké míry se podaří odstranit rizika a nebezpečí, záleží nejen na schopnostech a 

zkušenostech pověřené osoby nebo týmu, ale také do jaké míry jsou ochotni majitelé 

provozů řešit otázku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Cílem mé práce je posouzení rizik tiskové linky KBA Rapida 74G ve společnosti 

Model Obaly a.s. se sídlem v Opavě. První část práce obsahuje informace o posuzovaném 

stroji. Druhá část pojednává o postupech a metodách vhodných pro vyhledávání 

potencionálních rizik a nebezpečí. V třetí části následně pomocí vybrané metody 

vyhodnotím možné zdroje rizik, na základě kterých navrhnu bezpečnostní předpis pro 

tiskovou linku.  
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2. Historie a produkty společnosti Model Obaly a.s. 

2.1 Historie 

V roce 1992 přejímá společnost Olšanské Papírny a.s. Opava v rámci privatizace skupina 

Model Holding AG se sídlem Weinfeldenu/Švýcarsko. V současné době je Model Obaly Opava 

a.s. jedním z vedoucích výrobců kartónových obalů v České republice a má výrobní a 

prodejní stanoviště v České Republice, Slovensku i v Polsku. Spolu se svými 14 

sesterskými organizacemi působí v celé řadě zemí a představuje ideální evropskou síť pro 

mezinárodní obchodní partnery. 

[1] 

2.2 Produkty 

 

 

 

 

       obr. č. 1 Kašírované obaly                obr. č. 2 Obaly z vlnité lepenky 

  

 

 

               obr. č. 3 Obaly z hladkých lepenek             obr. č. 4 Vlnitá lepenka 

 

 

  

 

         obr. č. 5 Bag in box obaly                             obr. č. 6 Displeje  

[2] 
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3. Legislativní rámec 

3.1 Základní legislativa 

• Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 

• Zákon č. 309/2006 Sb. Další požadavky na BOZP 

• NV č. 378/2001 Sb. Bezpečný provoz a používání strojů. 

• NV č. 101/2005 Sb. Podrobnější požadavky na pracoviště. 

 

3.2 Základní pojmy 

• Riziko:  Kombinace pravděpodobnosti a rozsahu možného ohrožení nebo 

poškození zdraví zaměstnance vystaveného v pracovním poměru jednomu, 

nebo více potencionálním zdrojům pracovních úrazů nebo ohrožení zdraví 

zaměstnance. 

• Prevence rizik: Všechna opatření vyplívající 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. 

• Osobní ochranné prostředky: Ochranné prostředky, které musí chránit 

zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při 

výkonu práce a musí splňovat požadavky stanovené prováděcím předpisem. 

[3] 

• Nebezpečí: Vlastnost látky fyzikálního či biologického jevu nebo stav 

systému, která může působit nepříznivě na zdraví člověka životní prostředí a 

materiální hodnoty. 

• Ohrožení: Stav, ve kterém je objekt nebo subjekt exponován nebezpečí. 

• Analýza rizika: Systematické použití dostupných informací k identifikaci 

nebezpečí a k odhadu rizika  pro jednotlivce nebo pro obyvatelstvo, majetek 

nebo životní prostředí. 

• Bezpečnostní opatření: prostředky odstraňující nebezpečí, nebo snižující 

riziko. 
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• Hodnocení rizika: Proces, při kterém se utváří úsudek o přijatelnosti rizika na 

základě analýzy rizika a při kterém se berou v úvahu faktory, jako jsou 

sociálně ekonomická hlediska a hlediska vlivu na životní prostředí. 

• Identifikace nebezpečí: Proces rozpoznání, že existuje nebezpečí, a 

definování charakteristik nebezpečí. 

• Zbytkové riziko : riziko, které zůstává i po uskutečnění bezpečnostních 

opatření. 

• Nebezpečné jednání člověka: Činnost, která může ve spojení s nebezpečným 

faktorem vést k úrazu. 

• Nebezpečný faktor : Přímý bezprostřední nositel nebezpečné vlastnosti nebo 

kombinace nebezpečných vlastností. 

• Nebezpečný prostor: Pracoviště nebo jiná část pracovního prostoru v blízkosti 

nebezpečného faktoru, kde je zvýšené riziko při práci; prostor, ve kterém se 

nacházejí nebo pohybují nebezpečné části zařízení. 

[4,5] 

 

3.3 Předcházení ohrožení života a 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 (dále jen „rizika“). 

• Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci uložená zaměstnavateli podle 

odstavce 1 nebo zvláštními právními předpisy je nedílnou a rovnocennou 

součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních 

řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají. 

• Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, 

jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a 

přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu 

práce a pracoviště a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody 

zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel 
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koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a 

postupy k jejich zajištění. 

• Každý ze zaměstnavatelů, uvedených v odstavci 3 je povinen 

a) zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány, 

koordinovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci 

dalšího zaměstnavatele. 

b) dostatečně a bez zbytečného odkladu informovat odborovou organizaci nebo 

zástupce zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a 

nepůsobí-li u něj, přímo své zaměstnance o rizicích a přijatých opatřeních, 

které získal od jiných zaměstnavatelů. 

• Povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci se 

vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho 

pracovištích. 

• Náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci hradí 

zaměstnavatel; tyto náklady nesmějí být přenášeny přímo ani nepřímo na 

zaměstnance. 

• 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. 

• Zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy 

pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. 

Na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k 

jejich odstranění a provádět taková opatření, aby v důsledku příznivějších 

pracovních podmínek a úrovně rozhodujících faktorů práce dosud zařazené 

podle zvláštního právního předpisu jako rizikové mohly být zařazeny do 

kategorie nižší. K tomu je povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních prostředků a 

vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek, a 
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dodržovat metody a způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů podle 

zvláštního právního předpisu. 

• 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. Přijatá opatření jsou nedílnou a 

rovnocennou součástí všech činností zaměstnavatele na všech stupních řízení. 

O vyhledávání a vyhodnocování rizik a o přijatých opatřeních podle věty první 

vede zaměstnavatel dokumentaci. 

• Při přijímání a provádění technických, organizačních a jiných opatření k 

prevenci rizik vychází zaměstnavatel ze všeobecných preventivních zásad, 

kterými se rozumí: 

a) omezování vzniku rizik, 

b) odstraňování rizik u zdroje jejich původu, 

c) přizpůsobování pracovních podmínek potřebám zaměstnanců s cílem 

omezení působení negativních vlivů práce na jejich zdraví 

d) nahrazování fyzicky namáhavých prací novými technologickými a 

pracovními postupy, 

e) nahrazování nebezpečných technologií, výrobních a pracovních 

prostředků, surovin a materiálů méně nebezpečnými nebo méně rizikovými, 

v souladu s vývojem nejnovějších poznatků vědy a techniky, 

f) omezování počtu zaměstnanců vystavených působení rizikových faktorů 

pracovních podmínek překračujících nejvyšší hygienické limity a dalších 

rizik na nejnižší počet nutný pro zajištění provozu, 

g) plánování při provádění prevence rizik s využitím techniky, organizace 

práce, pracovních podmínek, sociálních vztahů a vlivu pracovního prostředí, 

h) přednostní uplatňování prostředků kolektivní ochrany před riziky oproti 

prostředkům individuální ochrany, 

i) provádění opatření směřujících k omezování úniku škodlivin ze strojů a 

zařízení, 

j) udílení vhodných pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci. 

• Zaměstnavatel přijímá opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí, 

jako jsou havárie, požáry a povodně, jiná vážná nebezpečí a evakuace 
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zaměstnanců včetně pokynů k zastavení práce a k okamžitému opuštění 

pracoviště a odchodu do bezpečí; při poskytování první pomoci spolupracuje se 

zařízením poskytujícím závodní preventivní péči. Zaměstnavatel je povinen 

zajistit a určit podle druhu činnosti a velikosti pracoviště potřebný počet 

zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci, zajišťují přivolání 

zejména zdravotnické záchranné služby, Hasičského záchranného sboru České 

republiky a Policie České republiky a organizují evakuaci zaměstnanců. 

Zaměstnavatel zajistí ve spolupráci se zařízením poskytujícím závodní 

preventivní péči jejich vyškolení a vybavení v rozsahu odpovídajícím rizikům 

vyskytujícím se na pracovišti. 

• Zaměstnavatel je povinen přizpůsobovat opatření měnícím se skutečnostem, 

kontrolovat jejich účinnost a dodržování a zajišťovat zlepšování stavu 

pracovního prostředí a pracovních podmínek. 

[6] 
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4. Posouzení stávajícího stavu tiskové linky KBA rapida 74G 

Tisková linka KBA rapida 74G od výrobce Koenig Bauer byla pořízena v roce 2006. 

Od té doby je v nepřetržitém provozu. Je vybavena nejmodernějším elektronickým 

zařízením, které umožňuje rychlé a optimální nastavení pro každou vyráběnou zakázku. 

Během této doby nebyly zaznamenány žádné úrazy, žádné odchylky od normálního 

provozu ani abnormální chování stroje. Všechna bezpečnostní i ovládací zařízení jsou plně 

funkční. Žádná z částí stroje nevykazuje známky poškození či opotřebení. Nad strojem je 

nainstalována vzduchotechnika, která zabezpečuje dostatečnou cirkulaci vzduchu (Air 

Clean System). Nedávno byl strop haly opatřen protihlukovými deskami, čímž mezní 

hodnota hluku klesla pod 85 decibelů. 
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5. Popis technologie 

5.1 Obecně 

• Tisková linka KBA Rapida 74G pracuje na bázi suchého ofsetu (technologie 

tisknoucí bez pomoci vody) Tisková deska (arch) je potažena vrstvou, na které se 

barva nedrží. Při expozici desky se v místech, kde se má tisknout, vrchní vrstva 

odstraní (nejčastěji vypálením laserovým paprskem), čímž se odhalí vrstvy spodní, 

která ofsetovou barvu přijímá. 

5.2 Celkový pohled na stroj  

• Stroj je umístěn ve výrobní hale a je určen pro vícebarevný archový rotační – 

ofsetový tisk. Skládá se ze sedmi hlavních částí plus systému zvlhčování vzduchu 

(obrázek 7). 

 

obr. č. 7 Celkový pohled na stroj 
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5.3 Řídící stanoviště  

• Hlavní pracoviště obsluhy stroje. Je to ústřední informační a řídící místo celého 

stroje  (obr. č. 8). 

 

obr. č. 8 Řídící stanoviště   

 

5.4 Archový nakladač  

• Pomocí vzduchového podtlaku transportuje papírové archy do nakládacího 

zařízení (obr. č. 9). 

 

 

obr. č. 9 Archový nakladač 
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5.5 Nakládací zařízení  

• Vyrovnává a nastavuje archy, které následně transportuje do tiskových věží. 

Ultrazvukový detektor, fotoelektrická jednotka a polohové detektory kontrolují 

přesné podávání archů (obr. č. 10). 

 

 

obr. č. 10 Nakládací zařízení 

 

5.6 Tiskové věže. 

• Slouží k jednostrannému potisku archů. Barvy jsou do věží vkládány 
automaticky ze zásobníků nebo ručně v komorových raklích (obr. č. 11). 

. 

 

 

obr. č. 11 Tiskové věže 
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5.7 Lakovací věže  

• Nanáší ochranné vrstvy laku na vytištěné motivy (obr. č. 12). 
 

 

obr. č. 12 Lakovací věže   

 
 

5.8 Vykladač  

 
• Slouží k odebrání stohů potištěných archů (obr. č. 13). 

 

 

obr. č. 13 Vykladač 
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5.9 Systém trysek zvlhčování vzduchu  

• Udržuje v hale potřebnou vlhkost, aby nedocházelo k předčasnému vysychání 
nanesených barev na archy (obr. č. 14). 
 

 

obr. č. 14 Systém trysek 

 [7] 

 

5.10 Používaná média 

• Technické benzíny na čištění (viz příloha) 
• Tisková barva F 6880 Dry Cap (viz příloha) 

• Mycí přípravek V60 Plus (viz příloha) 
• Disperzní základový lak Galacryl 82.280.02 (viz příloha) 
• Disperzní vodou ředitelný lak na papír Sun Coat (viz příloha) 

• Fotopolymerizovatelný lak, nelepitelný Wessco 3702 (viz příloha) 
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6. Bezpečnostní prvky a ochranná zařízení stroje 

6.1 Bezpečnostní prvky 

• Hlavní vypínač na skříňovém rozvaděči – jeho spuštěním se stroj odpojí od 

sítě. Proudové obvody v sušáku barev, laku a sušáku však zůstávají 

nepřerušeny. V činnosti zůstává i záložní baterie. 

• Tlačítko „Nouzové vypnutí“- aktivováním tlačítka se stroj nejrychlejším 

možným způsobem zastaví, ať se nachází v jakékoli pracovní poloze či 

pohybu. Zároveň se zastaví všechny pomocné polohy. Po stisknutí tlačítka se 

ovládací knoflík zablokuje v poloze vypnuto. 

• Tlačítko „zastavit“ –  Je pootočením zajistitelné. Stroj se jím zabrzdí 

nenásilně, ale rychle, bez možnosti poškození. 

• Kontrolky „stroj zablokován“ –  Indikuje přesušení hlavního pohonu stroje 

na příslušné tiskové jednotce, resp. na vykladači. Bliká – li tato kontrolka je 

možný omezený pohyb. Pokud však svítí, jsou všechny druhy pohybu stroje 

zablokovány. 

• Tlačítka „klakson“ - Slouží k vzájemnému dorozumívání pracovníků obsluhy 

tiskového stroje. 

 

6.2 Ochranná zařízení  

Stroj je vybaven řadou ochranných prvků, které zajišťují ochranu pracovníků před 

nebezpečnými částmi stroje a před poškozením stroje. Některé kryty umožňují i při jejich 

otevření omezený pohyb, pro případ údržby, oprav a nastavení (obr. č. 15) (tab. č. 1). 

 

obr. č. 15 Ochranná zařízení 
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Bezpečnostní zařízení 
Funkce možné při otevřeném 

ochranném krytu 

 

Pojíždění 

v plazivém 

chodu 

Plíživý 

chod 

Pojíždění 

v plíživém 

chodu 

A 
Ochranný kryt nad nakládacím 

zařízením 
X - - 

B 
Ochranný kryt nad protitlakovým 

cylindrem 
X - - 

C 
Ochranný kryt barevného 

navalovacího zařízení 
X - - 

D 
Ochranný kryt rastrového válce na 

straně nakladače 
X - - 

F 
Ochranný kryt rastrového válce na 

straně vykladače 
X - - 

G 
Ochranný kryt ofsetového a 

formového cilindru 
X X X 

H 
Bezpečnostní tyč před ofsetovým 

cilindrem 
- - - 

I 
Bezpečnostní tyč mezi formovým a 

ofsetovým cilindrem 
- - - 

K 
Bezpečnostní tyč mezi formovým a 

navalovacím válcem 
- - - 

L Bezpečnostní tyč lakovací jednotky - - - 

M 
Kryt lakovací jednotky na vykládací 

straně 
- - X 

N 
Kryt lakovací jednotky na nakládací 

straně 
- - X 

O Sklopný kryt na vykladači - - - 

P Ochranný kryt na výtahu vykladače - - - 

R 
Ochranný kryt nad prodloužením 

vykladače 
- - - 
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S Ochranný kryt vykladače vzadu - - - 

T 
Ochranný kryt pod nakládacím 

zařízením 
- - - 

U 
Ochranný kryt nad protitlakovým 

cylindrem 
X - - 

V 
Ochranný kryt nad obracecím 

bubnem 
X - - 

 

tab. č. 1 Tabulka bezpečnostních zařízení a jejich funkcí 

 

 

Jestli – že se za běhu stroje otevře některý kryt, aktivuje bezpečnostní tyč, nebo se 

aktivuje tlačítko „nouzové vypnutí“, stroj se ihned zastaví. Na displeji řídícího stanoviště 

se ukáže, kde byl otevřen kryt, aktivovaná bezpečnostní tyč nebo stisknuté tlačítko 

„nouzové vypnutí“. 

 

7. Statistika provozních nehod a úrazů 

• Po dobu dvou let, po které je stroj v provozu, nebyl dosud zaznamenán žádný 

úraz ani žádné abnormální chování některé z částí stroje. 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

8. Základní postup praktického vyhodnocení rizik 

8.1 Výběr posuzovaného systému (objektu) 

Posuzovaným systémem může být stroj, technologie, zařízení, materiál, látka, 

pracovní prostor, pracovní činnost nebo člověk. Vybíráme ho na základě možného 

předpokladu ohrožení života a zdraví osob v daném systému. Posuzovaný systém vždy 

specifikujeme. Uvádíme například jeho hmotnost, rozměry, teplotu, tlak, protože změna 

jeho parametrů může být tou správnou cestou ke snížení rizika. Dále uvádíme, zda je 

obsluha systému vyškolena, s praxí či bez praxe a zda mohou přijít do styku se zařízením i 

osoby bez potřebné kvalifikace. 

8.2 Klasifikace pracovních činností 

Vlastnímu vyhodnocení rizik musí předcházet zpracování seznamu pracovních 

činností a nezbytných informací o těchto činnostech. Klasifikaci lze uspořádat podle: 

• Jednotlivých pracovišť. 

• Stupňů výrobního procesu. 

• Definovaných činností. 

Informace o pracovních činností mají obsahovat: 

• Konkretizaci vykonávané práce, její trvání a četnost. 

• Popis místa výkonu práce a přehled zaměstnanců, které tuto práci pravidelně 

nebo občasně vykonávají. 

• Okruh jiných osob, které mohou být ohroženy pracovními činnostmi. 

• Kvalifikace zaměstnanců vykonávající příslušnou činnost. 

• Dokumentace týkající se hodnocené činnosti a zvláštní povolení opravňující 

k výkonu téhle činnosti. 

• Používané stroje a zařízení. 

• Používané ruční elektrické nářadí. 

• Instrukce pro údržbu a obsluhu strojů a zařízení, informace výrobce v průvodní 

dokumentaci. 

• Způsob manipulace s materiálem. 

• Používaná média a jejich charakteristiky. 

• Používané nebezpečné látky a jejich charakteristiky. 
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• Stávající opatření k zajištění bezpečné práce a ochrany zdraví. 

• Požadavky právních a ostatních předpisů vztahujících se hodnoceným 

činnostem. 

• Doplňující informace ze zdrojů uvnitř i vně organizace – zaznamenané nehody, 
pracovní úrazy a jiná poškození zdraví. 

 

8.3 Určení úrovně rizika 

• Rizika vytvářená nebezpečnými prvky musí být určena odhadem závažnosti 

možné škody a pravděpodobnosti, že ke škodě může dojít. 

• Při odhadování závažnosti škody je třeba vzít v úvahu: 

1.Části těla, které mohou být zraněny 

2. Povahu škody 

� Lehká škoda. 

� Střední škoda. 

� Extrémně vážná škoda. 

 

8.4 Identifikace nebezpečí 

• Identifikace spočívá v zodpovězení tří základních otázek. 
1. Jde o zdroj možného ohrožení? 

2. Kdo (co) může být ohrožen(o)? 

3. Jak může k ohrožení dojít? 

• Při identifikaci nebezpečí jsem vycházel z konzultací se zaměstnanci na 

pracovištích, z výkazů o provozu, ze záznamů o poruchách za běžného 

provozu, z dokumentace o pracovních úrazech.  

[4] [8] 

8.5 Přehled základních rizik potencionálního nebezpečí dáno charakterem 

výroby.  

8.5.1 Mechanická nebezpečí 

� Stlačení  
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� mezi dvěma proti sobě se pohybujícími plochami (jedna může být 

pevná) 

� Typická zranění : pohmožděniny, rozdrcení 

� Střih 

� mezi dvěma proti sobě se pohybujícími a těsně se míjejícími hranami 

(jedna může být pevná) 

� Typická zranění : odstřižení části těla 

� Pořezání nebo uříznutí 

� v kontaktu s ostrou hranou 

� Typická zranění : řezné rány 

� Navinutí 

� při zachycení pohybujícími se částmi strojů (např. hřídele) 

� Typická zranění : zhmožděniny, zlomeniny, amputace 

� Vtažení nebo zachycení 

� u protiběžných válců, mezi ozubenými koly 

� Typická zranění : pohmoždění, rozdrcení, odtržení 

� Naražení 

� při střetu dvou těles za pohybu 

� Typická zranění : modřiny, pohmožděniny, zlomeniny, tržné rány 

� Bodnutí nebo propíchnutí 

� při střetu s ostrým hrotem tělesa 

� Typická zranění : poškození kůže, ztráta krve 

� Tření nebo odření 

� v kontaktu s drsným povrchem tělesa 

� Typická zranění : odřeniny 

� Vymrštění částí 

� rotujícího zařízení nebo zpracovávaných materiálů či obrobků 

� Typická zranění : poškození očí, pokožky 

� Výron vysokotlaké kapaliny 

� při vytrysknutí média pod tlakem z potrubí, armatur, trysek, 

zásobníků, atd. 

� Typická zranění : poškození očí, pokožky 
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8.5.2 Elektrická nebezpečí 

� Dotyk osob s živými částmi 

� přímý dotyk 

� Dotyk osob s částmi, které se staly živými vlivem vadných podmínek 

� nepřímý dotyk 

� Přiblížení k živým částem pod vysokým napětím 

� elektrostatické jevy 

� Tepelným zářením nebo jinými jevy 

� odlet roztavených částic a chemické účinky zkratů, přetížení atd. 

8.5.3 Tepelná nebezpečí 

� Kontakt osob s předměty nebo materiály o velmi vysoké nebo nízké 

teplotě, plameny nebo výbuchy a také vyzařováním tepelných zdrojů 

� Typická zranění: Popálení, opaření 

� Poškození zdraví horkým nebo studeným pracovním prostředím 

8.5.4 Nebezpečí vytvářená hlukem 

� Ztráta sluchu (hluchota), ztráta rovnováhy, vědomí 

� nadměrná hlučnost. 

� Typická zranění: poškození sluchu, bolesti hlavy, nespavost. 

� Rušení přenosu řeči, zvukových signálů, atd. 

� nadměrné namáhání sluchu 

� Typická zranění: snížení sluchové ostrosti, závratě, bolesti hlavy 

8.5.5 Nebezpečí vytvářená vibracemi 

� Používání ručního nářadí 

� Typická zranění: neurologické a cévní poškození 

� Vibrace celého těla v kombinaci s vnucenou polohou¨ 

� Typická zranění: neurologické a cévní poškození 

8.5.6 Nebezpečí vytvářená zářením 

� Nízkofrekvenční a vysokofrekvenční záření, mikrovlny 

� Infra červené, viditelné a ultrafialové světlo 
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� Paprsky X a gama 

� Lasery 

8.5.7 Nebezpečí vytvářená materiály a látkami 

� Škodlivé kapaliny, plyny, mlhy, páry a prachy-kontakt nebo inhalace 

� kontakt nebo inhalace 

� Typická zranění: Poškození horních cest dýchacích, poškození kůže 

� Požár nebo výbuch 

� Typická zranění : Popálení, zranění odletujícími částmi 

8.5.8 Nebezpečí vytvářená zanedbáním ergonomických zásad při konstrukci 

strojního zařízení 

 
� Nevhodná poloha těla nebo nadměrná námaha 

� práce v nepřirozené poloze 

� Typická zranění: Nadměrná únava, možnost výskytu nemoci 

z povolání 

� Nedostatky s ohledem k anatomii horních nebo dolních končetin 

� Typická zranění: nadměrná únava, bolesti horních a dolních končetin 

� Nepoužívání osobních ochranných prostředků 

� vznik pracovních úrazů 

� Nevhodné místní osvětlení 

� nedostatečné osvětlení nebo nadměrná intenzita 

� Typická zranění: Nesoustředěnost, únava organismu 

� Psychické přetížení nebo nedostatečné vytížení, stres 

� Typické zranění: nesoustředěnost, únava organismu 

� Chybné jednání člověka 

� materiální škody, prodlevy ve výrobě 

� možnost vzniku úrazu 

� Nevhodná konstrukce, umístění nebo označení ručních ovladačů 

� únava organismu, ztráta pozornosti 

� Nevhodná konstrukce nebo umístění zobrazovacích jednotek 

� Typická zranění: poškození zraku, únava očí 

8.5.9 Neočekávané spuštění, neočekávané přejetí/překročení rychlosti 
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� porucha, selhání řídícího systému 

� poškození stroje 

� obnova dodávky energie po přerušení 

� neřízené rozjetí stroje 

� možnost vniku úrazu, poškození stroje 

� chyby v softwaru 

� možnost poškození stroje 

� chyby obsluhy, způsobené chybným vztahem mezi schopnostmi a 

vlastnostmi člověka a strojním zařízením 

� možnost poškození stroje, možnost úrazu 

 

8.5.10 Nemožnost zastavení stroje v nejvhodnějších podmínkách 

� změna otáček nástrojů 

� poškození stroje 

� psypická zranění: vtažení nebo navinutí 

� porucha dodávky energie 

� porucha řídícího obvodu  

� chybná montáž 

� poškození stroje, riziko úrazu 

� roztržení během provozu 

� roztržení rychle se pohybujících částí 

� zasažení obsluhy 

� pád nebo vymrštění předmětů nebo vystříknutí kapalin 

� uklouznutí, zakopnutí a pád osob 

 

8.5.11 Spojená s pracovní polohou u stroje 

� pád osob při přístupu na pracovní místo (výstup, sestup) 

� mechanická nebezpečí na pracovním místě 

� dotyk s pojezdovými koly 

� převrácení, pád předmětů 

�  průnik předmětů 

� nedostatečná viditelnost z pracovního místa 

� nevhodné sedadlo 
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� nedostatečná viditelnost z pracovního místa 

 

8.5.12 Nebezpečí od/pro třetí osoby 

� neoprávněné spuštění/používání 

� chybějící nebo nevhodná vizuální nebo akustická výstražná zařízení. 

 

8.6  Hodnocení rizika 

• Kvalitativní hodnocení  

� Vhodné zejména k získání přehledu o rizicích, kde  chybějí číselné údaje. 
Používá se většinou v jednoduchých provozech. 

• Polokvantitativní hodnocení 

� mají přidělené číselné hodnoty 

• Kvantitativní hodnocení  

� používá se pro přesné a důsledné hodnocení rizik 

 

8.7 Rozhodnutí o přijatelnosti rizika  

Na základě identifikace nebezpečí a vyhodnocení úrovně rizika je nutné, přijmout 

opatření k jejich odstranění (tab. č. 2). 

 

 

Úroveň 
rizika  

Opatření a lhůta 

Zanedbatelné Žádných opatření není za potřebí, není třeba zvláštní dokumentace 

 
Přijatelné 

Není zapotřebí dalších opatření; v úvahu lze vzít ekonomičtější opatření nebo 
zdokonalení, které si nevyžaduje další náklady; sledování dalších opatření je 

nutné 

Mírné 

Riziko musí být zredukováno, avšak s ohledem na nejnižší možné náklady. 
Opatření musí být zavedena v určitém časovém termínu. Pokud je mírné riziko 

spojeno s možností extrémně vážných následků, je zapotřebí provést další 
vyhodnocení pravděpodobnosti těchto následků pro určení dalších opatření 

Značné 
Je nutno urychleně zahájit zredukování míry rizika. Je možné, že k tomu bude 

zapotřebí vyčlenit značné finanční prostředky. Pokud je pracovní činnost spojená 
s tímto rizikem právě vykonávána, je třeba učinit okamžitá opatření 

Nepřijatelné Pracovní činnost nesmí být zahájena ani nesmí pokračovat až do zredukování 
rizika.Pokud není možné žádnými prostředky riziko zredukovat. Musí být 
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pracovní činnost zakázána. 
 

tab. č. 2 Rozhodnutí o přijatelnosti rizika 

 

8.8 Faktory ovlivňující pravděpodobnost výskytu nežádoucí události 

• Měřitelné faktory 

� trvání působení nebezpečí, čas expozice, parametry systému rychlost, 

teplota, napětí, tlak, apod. 

�  

• Neměřitelné faktory 

� lidský faktor – kvalifikace, způsobilost, dovednosti, stres apod., úroveň 

údržby, kvalita kontrolních, revizních činností, spolehlivost a udržovatelnost 

bezpečnostních opatření, rozpoznatelnost existence nebezpečí. 

8.9 Následky případné nehody 

• Měřitelné 

� druh zranění, počet ohrožených osob, náklady na obnovu provozu 

• Neměřitelné 

� vztah mezi nebezpečím a jeho účinkem, havarijní opatření, krizové plány, 

složitost technologie, strojů a zařízení 
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9. Přehled nejpoužívanějších metod analýzy a hodnocení rizik 

• Metody sběru dat 
� Metody průzkumové 

� Rozbor statistiky úrazů 

� Metoda kritických událostí 

� Metoda řízeného rozhovoru 

� Metody pozorovací 

� Odběr vzorku chování 

� Odběr vzorku bezpečnosti práce 

� Metody statistické 

� Charakterizování nehodovosti a ztrátovosti procesu  

• Metody bodové 

� Bomech 

� Metoda parametrizace rizik 

� Kittsova metoda 

� Metoda VÚBP Praha 

� Porovnávací metoda 

� Jednoduchá bodová polokvantitativní metoda (PEN) 

• Metoda vyjádření bezpečnosti technického zařízení a pracoviště 

• Metody kombinované 

• Metody komplexní 

• Metody analytické 

� Analýza práce 

� Zjišťování příčin nehod 

� Metoda přijatelného rizika 

� Analýza stromu událostí 

� Analýza druhů poruchových stavů 

• Srovnávací metody 

� Seznamy kontrolních otázek 

� What if 
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10. Volba metody 

• Možnosti metody 

� rozlišovací přesnosti 

� schopnost metody rozlišit potřebné detaily na zvolené  

úrovni rozlišení 

� možnost vyjádření 

� schopnost sdělit informace vhodnou formou 

� rozsahu použití 

� možnost použití na hodnocení více systémů 

� objektivita výsledku 

• Náročnost metody 

� časové nároky 

� personální nároky 

� kvalifikační nároky 

� technické nároky 

• Přístup metody k popisu příčinné závislosti 

� induktivní přístup 

�  popis příčinné závislosti začíná identifikováním nebezpečí, 

které je zdrojem rizika. Předpokládá se příčina a sleduje 

následek. 

� deduktivní přístup 

� popis příčinné závislosti vychází z existující škody a  zkoumá 

se příčina, která způsobila tuto škodu 

 

[4] 
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11. Vybraná metoda 

Pro vyhodnocení rizik jsem vybral jednoduchou polokvantitativní bodovou metodu, 

protože je přehledná, jednoduchá a není časově náročná. Výsledek je zpracován v tabulce 

(tab. č. 7), ve které nalezneme zdroj rizika, identifikované nebezpečí, místo nebezpečí, 

typická zranění,  vyhodnocení míry rizika a případná nápravná opatření. 

Metoda je založena na posouzení třech složek systému: 

1. pravděpodobnost vzniku nebezpečí (P) 

�      Odhad pravděpodobnosti, se kterou může uvažované nebezpečí opravdu 

nastat. Je stanoven dle stupnice vzestupně od 1 do 5, kde je zahrnuta 

míra, úroveň a kritéria jednotlivých nebezpečí a ohrožení. (tab. č. 3) 

P – pravděpodobnost existence a vzniku nebezpečí 

Nahodilá pravděpodobnost 1 

Nepravděpodobná pravděpodobnost 2 

Pravděpodobná pravděpodobnost 3 

Velmi pravděpodobná pravděpodobnost 4 

Trvalá pravděpodobnost 5 

tab. č. 3 Pravděpodobnost vzniku nebezpečí 

 

              2.   Pravděpodobnost následků (N) 

�      Stejně jako u odhadu pravděpodobnosti rizika, je i u odhadu 

pravděpodobnosti následků, tj. závažnosti nebezpečí stanovena stupnice 

od 1 do 5 (tab. č. 4). 

N – Pravděpodobnost možných následků 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 
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Smrtelný úraz 5 

 

tab. č. 4 Pravděpodobnost vzniku následků 

 

3. Názor hodnotitelů  (H) 

�     V této položce se zohledňuje míra závažnosti ohrožení, čas působení 

ohrožení, počet ohrožených osob, provozní praxe, poznatky získané 

pozorováním pracovních aktivit, činností a procesů, úroveň údržby, 

kumulativnost rizika, úroveň řízení BOZP a podobně a podobně ( tab. č. 

5). 

 

H – Názor hodnotitelů 

Zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení 1 
Malý vliv na míru nebezpečí a ohrožení 2 

Větší, nezanedbatelný vliv na míru ohrožení a nebezpečí 3 
Velký a významný vliv na míru ohrožení a nebezpečí 4 
Více významných a nepříznivých vlivů na závažnost a 

následky ohrožení a nebezpečí 
5 

 

tab. č. 5  Názor hodnotitelů 

 

4. Stanovení míry rizika 

�     Po stanovení jednotlivých činitelů (P, N, H), získáme jejich součinem 

celkové hodnocení rizika, nebo-li míru rizika – R (tab. č. 6) 

Míra rizika (R = P * N * H) 

Kategorie Míra rizika 
R Popis preventivních opatření 

V pod 3 
Přijatelné, zanedbatelné riziko. Není potřebné žádné zvláštní opatření. 

Na existující rizika je však nutno upozornit a určit organizační a 
výchovná opatření 

IV 3 – 10 

Méně významné riziko. Přijatelné se souhlasem vedení. Zvažují se 
náklady na případná řešení nebo zlepšení. V případě, že se nepodaří 

zavést technická bezpečnostní opatření, je třeba zavést opatření 
organizační (školení obsluhy, běžný dozor.) 

III 10 – 50 
Nežádoucí riziko! Je nutno realizovat bezpečnostní opatření zpravidla 

podle zpracovaného plánu 
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II 50 – 100 
Významné nepřijatelné riziko vyžadující urychlené provedení 

odpovídajících bezpečnostních opatření snižující riziko na přijatelnou 
úroveň. Na snížení rizika se musí přidělit potřebné zdroje. 

I větší než 100 

Velmi vysoké, nepřijatelné riziko s katastrofálními důsledky, 
vyžadující okamžité zastavení činnosti, odstavení z provozu do doby 

realizace nezbytných opatření a nového vyhodnocení rizik. Práce 
nesmí být zahájena ani v ní nesmí být pokračováno, dokud se riziko 

nesníží. 
 

tab. č. 6 Stanovení míry rizika   
 

[9] 



34 

12. Analýza, vyhodnocení rizik a navržená bezpečnostní opatření 
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tab. č. 7 Analýza, vyhodnocení rizik a navržená bezpečnostní  opatření 
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Pro větší přehled jsem výsledky analýzy přenesl do tabulky (tab. č. 8) kde na ose x je 
součin pravděpodobnosti vzniku nebezpečí a pravděpodobnost následků. Na ose y je 
hodnocení hodnotitele. Čísla v barevných polích označují konkrétní riziko z tabulky 7 a 
každá barva označuje míru rizika. 

 

 

tab. č. 8 Přehled rizik a jejich závažnost 

 

 

[10] 
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13. Návrh bezpečnostního předpisu 

1. Obsah 

2. Úvod a cíl ...................................................................................................................................... 39 

3. Obecné povinnosti zaměstnanců vyplývající ze zákoníku práce   262/2006 Sb. .......................... 39 

4. Popis stroje ................................................................................................................................... 40 

5. Bezpečnostní prvky zařízení ......................................................................................................... 41 

6. Bezpečnostní informace ............................................................................................................... 43 

7. Závěrečná ustanovení .................................................................................................................. 45 

 

2. Úvod a cíl 

Cílem bezpečnostního předpisu pro tiskovou linku KBA Rapida 74G je poučit obsluhu 

stroje se základními povinnostmi vyplývajících ze zákona 262/2006 Sb., seznámit 

s hlavními částmi stroje a s jejich bezpečnostními zařízeními a tímto zajistit bezpečné 

užívání tiskového stroje. 

Stroj je umístěn ve výrobní hale společnosti Model Obaly Opava a.s. Je určený pro 

vícebarevný rotační tisk. 

 

3. Obecné povinnosti zaměstnanců vyplývající ze zákoníku práce   262/2006 Sb.  

• Pracovat svědomitě a řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny 

nadřízených vydané v souladu s právními předpisy a dodržovat zásady 

spolupráce s ostatními zaměstnanci. 

• Plně využívat pracovní doby a výrobních prostředků k vykonávání svěřených 

prací, plnit kvalitně, hospodárně a včas pracovní úkoly. 

• Dodržovat právní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané; dodržovat 

ostatní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané, pokud s nimi byli řádně 

seznámeni. 

• Řádně hospodařit s prostředky svěřenými jim zaměstnavatelem a střežit a 

ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a 

zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele. 
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• Účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem v zájmu bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci a podrobit se ověření jejich znalostí. 

• Podrobit se lékařským prohlídkám, očkování, vyšetření a diagnostickým 

zkouškám stanoveným zvláštními právními předpisy, vyžaduje-li to zákon. 

• Dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s nimiž byl řádně seznámen, a řídit se 

zásadami bezpečného chování na pracovišti a informacemi zaměstnavatele. 

• Dodržovat při práci stanovené pracovní postupy, používat stanovené pracovní 

prostředky, dopravní prostředky, osobní ochranné pracovní prostředky a 

ochranná zařízení a tato svévolně neměnit a nevyřazovat z provozu. 

• Nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích 

zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště, nevstupovat pod jejich 

vlivem na pracoviště zaměstnavatele a nekouřit na pracovištích, kde pracují také 

nekuřáci. Zákaz požívání alkoholických nápojů se nevztahuje na zaměstnance v 

horkých provozech, pokud požívají pivo se sníženým obsahem alkoholu, a na 

zaměstnance, u nichž požívání těchto nápojů je součástí plnění pracovních úkolů 

nebo je s plněním těchto úkolů obvykle spojeno. 

• Oznamovat svému nadřízenému nedostatky a závady na pracovišti, které by 

mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví při práci, a podle svých možností se 

účastnit na jejich odstraňování; bezodkladně oznamovat svému nadřízenému 

svůj pracovní úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, a pracovní úraz jiné 

osoby, jehož byl svědkem, a spolupracovat při vyšetřování jeho příčin. 

• podrobit se na pokyn příslušného vedoucího zaměstnance stanoveného v 

pracovním řádu zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových 

látek. 

[6] 

 

4. Popis stroje 

4.1 Všeobecný popis stroje 

• Montáž, instalaci stroje a uvedení do provozu provádí pouze výrobce, nebo 

pracovníci pověřeni výrobcem. 

• Stroj se nesmí používán k jiným účelům, než byl zkonstruován. 
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• Obsluhu stroje musí tvořit jen pracovníci, kteří byli k tomuto účelu řádně 

vyškoleni. 

 

4.2 Hlavní části stroje 

• Řídící stanoviště  

• Archový nakladač 

• Nakládací zařízení 

• Tisková věž  

• Vykladač 

• Mycí zařízení  

• Lakovací věž  

 

5. Bezpečnostní prvky zařízení 

 5.1 Hlavní vypínač 

• Před zahájením práce uvnitř stroje obsluha nebo údržba musí vypnout hlavní 

vypínač a zablokovat jej pomocí visacího zámku.  

• K nouzovému zastavení nikdy nepoužívat – neuplatnilo by se elektrické brzdění 

a mohlo by dojít ke ztrátě dat. 

• Hlavním vypínačem se přeruší při vypnutí přívod pneumatické energie. 

  5.2 Nouzový vypínač 

• Použije se jen v případě hrozícího nebezpečí. 

• Aktivováním tohoto tlačítka dojde k zastavení stroje nejrychlejším možným 

způsobem dojde na všech tiskových jednotkách k odstavení z tlaku i k odstavení 

válců. 

• Nouzové vypnutí aktivujte pouze v případech, kdy opravdu hrozí nebezpečí. 

• Zákaz používání k běžnému zastavení stroje . 

• Při častém používá nouzového vypínače může dojít k poškození stroje . 

5.3 Tlačítko „Zastavit“ 

• Používejte při údržbářských pracích na zajištění pracoviště . 

 

 

5.4 Kontrolky „Stroj zablokován“ 
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• Tato kontrolka indikuje přerušení hlavního pohonu stroje na příslušné tiskové 

jednotce.  

• Bliká-li tato kontrolka, je možný omezený pohyb, pokud však kontrolka 

nepřerušovaně svítí, jsou všechny druhy pohybu stroje zablokovány. 

 

5.5 Tlačítka „Klakson“ 

• Toto tlačítko slouží k vzájemnému dorozumívání pracovníků obsluhy tiskového 

stroje. 

• Po dobu stisku tlačítka zní na nakládacím zařízení a na vykladači akustický 

signál. 

 

 5.6 Bezpečnostní zařízení stroje 

• Ochranné kryty 

� Nakládací zařízení 

� Protitlakový cylindr 

� Barvový navalovací  válec na straně nakládacího zařízení 

� Rastrový válec na straně nakládacího zařízení 

� Rastrový válec na straně vykladače 

� Ofsetový a formový cylindr 

� Na výtahu nakladače 

� Nad prodloužením vykladače 

� Vykladače vzadu 

� Pod nakládacím zařízením 

• Bezpečnostní tyče 

� Před ofsetovým cylindrem 

� Mezi formovým a ofsetovým cylindrem  

� Mezi formovým a barvovým navalovacím válcem 

� Lakovací jednotky 

• Světelné závory vykladače 

� Dolní 

� Horní 

� Střední 

• Ostatní 
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� Ochranná roleta vykladače 

� Sklopný kryt na vykladači 

 

6. Bezpečnostní informace 

6.1 Uvedení stroje do provozu 

• Zapnout napájecí média. 

• Tiskový stroj se zapne hlavním vypínačem, současně se zapne zdroj 

pneumatické energie. 

• Po zhasnutí hlášení „Iniciace řídících systémů“ je stroj připraven k provozu. 

 

6.2 Řídící stanoviště 

• Neprovádět žádné změny na zařízení ani na softwaru. 

• Za vypnutého stavu zůstává přívod proudu do stroje nepřerušen. 

 

6.3 Nakladač 

• Nevstupujte ani nesahejte do prostoru nakladače. 

• Neodkládejte na stoh nebo nosnou plošinu stohu žádné cizí předměty. 

• Nesahejte nikdy při běžícím stroji mezi transportní válec a archovou klapku. 

• V nebezpečné situaci ihned stiskněte tlačítko „Stoh zastavit“. 

  

6.4 Cylindr a válce  

• Zákaz dotyku cylindrů a válců během chodu stroje. 

• Čištění mycího zařízení se smí provádět jen u stojícího stroje nebo ve 

vymontovaném stavu. 

• Pokud jsou ještě ve stroji archy, nesmí se točit strojem nazpět. 

• Je nutné udržovat galerie a plechové podlážky čisté – bez rozlité barvy, maziva 

nebo vody. 

 

6.5 Vykladač 

• U tisku malých formátů vzniká vedle stohu otevřený prostor – nesahat do 

vzniklého prostoru je zakázáno. 

• Oči mohou být poškozeny laserovým paprskem – je zakázáno dívat se do tohoto 

paprsku. 
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• Za provozu nikdy nesahejte do prostoru bezzastávkové rolety. 

• Při sjíždění stohem ve vykladači dolů musí stát zaměstnanec obsluhující plošinu 

nohama mimo dosah nosné plošiny stohu. 

• Použití poprašovacího pudru musí odpovídat povaze tiskové zakázky a musí být 

prokazatelně zdravotně nezávadný. 

 

6.6 Mycí zařízení 

• Mycí prostředky jsou hořlavé, proto je v blízkosti mycích zařízení a nádrží 

s mycími prostředky zakázáno kouření a manipulace s otevřeným ohněm. 

• Při zacházení s těmito látkami je třeba používat ochranné rukavice a chránit si 

oči brýlemi nebo obličejovým štítem. 

• U stroje smí být v zásobě jen tolik mycího prostředku, kolik se spotřebuje za 

jednu směnu. 

• Při mytí sušáků musí být tyto vypnuty a ochlazeny na teplotu místnosti. 

• Při ručním čištění válců a cylindrů hrozí nebezpečí zachycení a vtažení do stroje, 

proto volit směr popojíždění tak, aby v místě manipulace docházelo 

k odvalování válců. 

  

6.7 Komorové stěrky  

• Pokud jsou ve stroje ještě archy, netočte strojem nazpět, mohl by se poškodit. 

• Válce lakovací věže nesmí běžet naprázdno. 

• Lakovací věž nesmí běžet s vymontovanou vanou na lak. 

• Při práci s UV laky je nutno používat mycích prostředků uvedených v manuálu 

údržby. 

 

6.8. Zajištění bezpečnosti provozu. 

  

6.8.1 Povinnosti obsluhy tiskové linky 

• Před zahájením provozu stroje zkontrolovat bezpečnostní kryty a funkce. 

• Neoprávněně zasahovat do nastavení bezpečnostních zařízení. 

• Při abnormálním chování stroje, neprodleně upozornit vedoucího směny a svoje 

spolupracovníky. 

• Pravidelně kontrolovat účinnost všech ochranných zařízení. 
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• Rozvaděče musí být stále uzavřené. 

• Zaměstnanci jsou povinni nosit těsně přiléhavý oblek. 

• Dlouhé vlasy nosit sepnuté, nebo v síťce. 

• Oleje, tuky, zbytky barev shromažďovat ve vhodných nádobách. 

• Účastnit se školení o bezpečném nakládání s nebezpečnými látkami. 

 

 6.8.2 Zakázané manipulace 

• Nevkládat ruce do blízkosti pohyblivých částí. 

• Provádět změny nastavení stroje, změny softwaru. 

• Vyřazovat z funkce nebo mezovat funkci bezpečnostních zařízení. 

• Provádět změny na přetlakových ventilech, elektrické kabeláži. 

• Zasahovat do chladících okruhů. 

• Nenabíjet zálohovací baterii použitou v řídících modulech. 

 

6.9 Údržba 

• Při údržbě se je obsluha povinna se řídit pokyny manuálu dodaného výrobcem. 

• Před zahájením údržby stroj vypnout a zajistit proti pohybu. 

• Před neoprávněným zapnutím zajistit hlavní vypínač na skříňovém 

rozvaděči přídavným zámkem. 

• Před znovuuvedením do provozu důkladně překontrolovat, zda součástky či 

nářadí nezůstalo uvnitř stroje nebo na stroji. 

 

 6.10 OOPP k Omezení rizik 

• Obsluha 

� Rukavice 

� Ochrana sluchu 

• Údržba 

� Rukavice se speciálním vláknem proti pořezání 

� Rukavice určené k manipulaci s hořlavinami 

� Ochrana sluchu 

� Ochranné brýle nebo obličejový štít 

 

[11] 
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7. Závěrečná ustanovení 

 7.1 Související dokumentace 

• Návod k použití zařízení 

• Zákon č. 262/2006 Sb,. 

• NV č. 378/2001 Sb,. 

 7.2 Seznámení 

• Všichni členové obsluhy musí být prokazatelně seznámeni s obsahem 

bezpečnostního předpisu 

7.3 Účinnost 

• Bezpečnostní předpis nabývá platnosti dnem jeho vydání. 
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13. Závěr 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo posoudit identifikovaná rizika tiskové linky KBA 

rapida 74G a na základě jejich vyhodnocení vytvořit bezpečnostní předpis. 

Musíme si uvědomit, že je mnohdy obtížné stanovit hranice toho, kdy je riziko 

akceptovatelné či ne. Pojetí bezpečnosti je subjektivní, to znamená, že se analýza rizik 

určitého systému z pohledu jiných hodnotitelů může lišit. Záleží na tom, jak kdo otázku 

bezpečnosti chápe a jaké má zkušenosti.  

Na základě analýzy rizik pomocí polokvantitativní bodové metody, hodnotím všechna 

rizika stroje jako akceptovatelná. Není tedy nutné odstavovat stroj z provozu nebo 

výraznějších opatření k odstranění rizik. Nejlepším možným způsobem v tomto případě je 

předcházet rizikům pomocí pravidelných školení, odborným zaučováním obsluhy  či 

vypracováním přesných pracovních postupů. Obsluha stroje má povinnost se odborných 

školení účastnit. Důležité také je, aby byl personál informován o hrozících rizikových 

situacích a bral je na vědomí. 

Jedním z předpisů, mající za úkol předcházet možným rizikovým situacím, je mnou 

navržený bezpečnostní předpis, který vymezuje základní povinnosti zaměstnanců uvedené 

v zákoníku práce, stručný popis stroje, bezpečnostní prvky zařízení a bezpečnostní 

informace. 

Zavedení bezpečnostních opatření, pravidelných školení zaměstnanců, vytváření 

bezpečnostních předpisů či řádů, ještě neznamená, že nemůže dojít ke zranění nebo jiným 

mimořádným událostem. Často je totiž nejslabším článkem celého systému člověk. 

Mnohdy vytváření bezpečného prostředí závisí právě na lidském faktoru, který žádným 

předpisem neovlivníme. Záleží na každém jednotlivci, jak bude dodržovat nařízená 

ustanovení a jak svědomitě bude dbát dodržování svých povinností a bezpečnostních 

pokynů. Každý zaměstnanec by si měl uvědomit, že svým chováním neohrožuje jen sebe, 

ale mnohdy svoje spolupracovníky.   

 

 

 



48 

Seznam použité literatury: 

[1] Internetový portál firmy Koenig & Bauer Group 

URL: 

http://www.modelgroup.com/company/xr/aspx/cf.ModelCZ/Sv.6c3d4353/rx/default.htm 

[cit. 2008-01-17] 

[2] ] Internetový portál MODEL GROUP  

URL: http://www.modelgroup.com/xr/aspx/Sv.6c3d4353/rx/default_frame.htm 

[cit. 2008-02-17] 

[3] Dandová, Eva. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v otázkách a odpovědích 

ASPI Publishing, s.r.o. Praha 3 2004 

[4] Kolektiv autorů. Management rizika II Praktický návod k vybraným postupů, metod 

analýzy a hodnocení rizik Rožnov Pod Radhoštěm. Rožnovský vzdělávací servis. 1. 

Vydání Brno 2001 

[5] Internetový portál BOZP info 

URL: 

http://www.bozpinfo.cz/rady/otazky_odpovedi/ochrana_pred_riziky/riziko031128.html 

[cit. 2007-12-17] 

[6] Zákoník práce č. 262/2006 Sb,.  

[7] Internetový portál firmy Koenig & Bauer Group 

URL: 

http://www.kba-print.de/en/produkte2/bogenoffsetdruck3/kba-rapida-74-g.html 

[cit. 2008-04-17] 

[8] Kolektiv autorů. Management rizika Úvod k systematickému vyhledávání, posuzování a 

hodnocení rizik .I Rožnov Pod Radhoštěm. Rožnovský vzdělávací servis 1998. Institut 

výchovy bezpečnosti práce. 1. Vydání Brno 2001 



49 

[9] Kroupa, B., Novotný, K. Metodika k provádění prevence a hodnocení pracovních rizik 

s přihlédnutím k návodu pro hodnocení rizik při práci, který vychází ze směrnice 89/391 

EEC (malé a střední podniky) RoVs, Rožnov pod Radhoštěm, 2001 

[10] Neugebauer, T. Prevence rizik v praxi. Příloha čas. BaHP č. 7-8/2001,str.5-53. 
 
[11] Návod k použití stroje KBA rapida 74G. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

Seznam obrázků: 

obr. č. 1 Kašírované obaly .................................................................................................................. 6 

obr. č. 2 Obaly z vlnité lepenky ......................................................................................................... 6 

obr. č. 3 Obaly z hladkých lepenek .................................................................................................... 6 

obr. č. 4 Vlnitá lepenka ...................................................................................................................... 6 

obr. č. 5 Bag in box obaly .................................................................................................................. 6 

obr. č. 6 Displeje ................................................................................................................................ 6 

obr. č. 7 Celkový pohled na stroj ..................................................................................................... 13 

obr. č. 8 Řídící stanoviště ................................................................................................................. 14 

obr. č. 9 Archový nakladač............................................................................................................... 14 

obr. č. 10 Nakládací zařízení ............................................................................................................ 15 

obr. č. 11 Tiskové věže..................................................................................................................... 15 

obr. č. 12 Lakovací věže................................................................................................................... 16 

obr. č. 13 Vykladač .......................................................................................................................... 16 

obr. č. 14 Systém trysek ................................................................................................................... 17 

obr. č. 15 Ochranná zařízení ............................................................................................................. 18 

Seznam tabulek: 

tab. č. 1 Tabulka bezpečnostních zařízení a jejich funkcí ................................................................ 20 

tab. č. 2 Rozhodnutí o přijatelnosti rizika ........................................................................................ 28 

tab. č. 3 Pravděpodobnost vzniku nebezpečí .................................................................................... 31 

tab. č. 4 Pravděpodobnost vzniku následků ..................................................................................... 32 

tab. č. 5  Názor hodnotitelů .............................................................................................................. 32 

tab. č. 6 Stanovení míry rizika.......................................................................................................... 33 

tab. č. 7 Analýza, vyhodnocení rizik a navržená bezpečnostní  opatření ......................................... 37 

tab. č. 8 Přehled rizik a jejich závažnost .......................................................................................... 38 

 

 



51 

Seznam příloh: 

Přílohy obsahují vybrané informace používaných látek. 

1. Technické benzíny na čištění 

2. Tisková barva F 6880 Dry Cap 

3. Mycí přípravek V60 Plus 

4. Disperzní základový lak Galacryl 82.280.02 

5. Disperzní vodou ředitelný lak na papír Sun Coat 

6. Fotopolymerizovatelný lak, nelepitelný Wessco 3702 

 

 

 

 

 

 


