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Anotace 

 

Bakalářská práce analyzuje povinnosti, nebezpečí a rizika, která se týkají bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na primárním drtiči netříděné suroviny. Bakalářské práce je zaměřena 

na řešení a preventivní opatření týkající se této problematiky. Tato řešení a preventivní 

opatření jsou shrnuty do bezpečnostního předpisu pro drcení. Výsledkem práce je již zmíněný 

bezpečnostní předpis a nový pohled na toto odvětví průmyslu, jež by do praxe mohl vnést jiný 

náhled na tuto problematiku a také upozornit na přehlížené skutečnosti, jež dlouhodobě 

vykonávaná práce přináší. 

 

 

Annotation 

 

This bachelor work analyses duties, danger and risks concerning safety and protection health 

at work on the primary crusher of unsorted raw material. The bachelor work is focused on 

solutions and preventive measures regarding this problem. The solutions and preventive 

measures are summarize in safety regulation for crushing. The result of the work is already 

mentioned safety regulation and new perception of this industry branch, which could bring a 

new perspective on this problem to the practise and also which could draw an attention to the 

overlooking facts that a long-term performed work brings. 
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1. Úvod 
Toto téma jsem si zvolil z důvodu mé blízkosti k problematice, jež zde zpracovávám. Po čtyři 

roky jsem navštěvoval Střední průmyslovou školu kamenickou a sochařskou v Hořicích, kde 

jsem se s tímto zařízením setkal osobně, jelikož jsem zde studoval obor Těžba a zpracování 

kamene. Dalším důvodem bylo i to, že mám v tomto oboru možnost osobní návštěvy 

pracoviště, zabývající se provozováním zařízení, jež zde řeším a tudíž jsem se mohl podívat, 

jak toto zařízení pracuje a taktéž jsem osobně zhodnotil práci stroje i obsluhy z hlediska 

bezpečnosti práce. V tomto podniku mně také vyšli velice pěkně vstříc se shromažďováním 

potřebných materiálů pro tuto práci. Jde o logické spojení znalostí nabytých nejprve na střední 

a následně rozšířených na vysoké škole hlavně o prvky, týkající se bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci. 

V bakalářské práci jsem řešil následující základní právní předpisy. V první řadě jde o zákon č. 

262/2006 Sb., zákoník práce, kde se řeší převážně problematika pracovněprávních vztahů 

mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. V mé práci jsem se v tomto zákoně zaměřil 

především na část pátou, která se věnuje bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Další zákon, 

jež mi pomohl naplnit legislativní rámec mé práce, je zákon č. 309/2006 Sb., kterým se 

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 

a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy. Jedná se zde také o nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví 

bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a 

nářadí. Jako poslední z předpisů zde uvádím nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších 

požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. Z předpisů, specializujících se na mnou 

řešenou problematiku, bych vyzvedl především vyhlášku č. 143/2004 Sb., kterou se mění 

vyhláška Českého báňského úřadu č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a 

bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů, ve znění pozdějších předpisů. 

Cílem bakalářské práce je vypracování aktuálního bezpečnostního předpisu pro práci na 

primárním drtiči netříděné suroviny. Dále posouzení stávajícího stavu stroje dle aktuálních 

právních předpisů a také hodnocení bezpečnosti ze strany nezávislé osoby, která není vázána 

k podniku pracovněprávními ani jinými vazbami, což by mohlo přinést nová řešení a neotřelá 

bezpečnostní opatření. Jde zde také o nově identifikované nebezpečí a rizika vznikající při 

této činnosti a jejich následné odstranění nebo alespoň snížení na nejnižší možnou míru. 
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2. Uvedení do problematiky zdrobňovacích procesů 

2.1.  Základní pojmy 

Drť – komerční pojem pro kamenivo v zrnitostech nejvýše do 22 mm. 

Frakce – zrnitost kameniva vymezená horním a dolním kontrolním sítem. Značí se 

číslicemi určujícími tyto meze v mm, např. 8-16 značí frakci v rozmezí velikosti zrn 8 až 

16 mm. 

Hrubé kamenivo – kamenivo, jehož zrnitost leží v intervalu 4 až 125 mm. 

Rubanina – kusový i zrnitý materiál vzniklý dobýváním. 

Úprava kameniva – proces, který přetváří rubaninu na kamenivo a jeho ovlivnitelné 

vlastnosti na požadované hodnoty. 

Velikost zrn – je určena délkou strany čtvercového otvoru v mm, kterým zrno ještě projde. 

[1] 

 

2.2.  Základní procesy při úpravě kameniva: 

Technologický způsob úpravy kameniva dělíme na způsob: 

� suchý - probíhá v prostředí přirozené vlhkosti zpracované suroviny, 

� mokrý - hlavní spolupůsobící komponent je technologická voda. 

Oba způsoby úpravy mají základní společné výrobní operace jako je odhliňování, drcení, 

třídění, mezioperační doprava, skladování kameniva a konečně expedice. [7] 

 

Přírodní kamenivo se dělí na dva druhy:  

� drcené 

� těžené 

Drcené kamenivo klade podstatně vyšší nároky na drcení než kamenivo těžené. Převažuje 

suchá úprava. Je náročnější na odhliňování, třídění a odsávání prachu. [1] 

 

Základními operacemi při úpravě stavebních nerostných surovin jsou: 

� zdrobňování, 

� třídění, 

� mletí, 

� rozdružování. 
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2.3.  Zdrobňovací proces 
Zdrobňovací proces je základním procesem úpravy kameniva, kde se mechanickým 

rozpojováním zmenšují zrna vytěžené suroviny působením tlaku nebo úderu. [7] 

 

Drcení 

Cílem drcení při výrobě drceného kameniva je přeměnit rubaninu na užitnou zrnitost 

kameniva s kubicitou zrn podle účelu použití. Je přirozené, že tato přeměna se musí 

provádět postupně, neboť rubanina má kusovost řádově v decimetrech, zatímco zrnitost 

kameniva se pohybuje v milimetrech. Úpravna má obvykle tři stupně drcení. Každý má 

své specifické poslání a podle toho musí být i vybaven.  

Primární drcení upravuje kusovou rubaninu na vstupní zrnitost, kterou vyžaduje další 

stupeň drcení. Sekundární drcení zdrobňuje kamenivo po primárním drcení na zrnitost, 

která se co nejvíce blíží rozsahu cílového sortimentu frakcí bez ohledu na jakost. Tercierní 

drcení upravuje surovou zrnitost produktu sekundárního drtiče na drtě určitých jakostních 

parametrů. [1] 

 

2.4.  Zdrobňovací stroje 
Při zdrobňovacím procesu se uplatňují následující zdrobňovací stroje. Ty lze rozdělit do 

tří základních skupin: 

 

���� drtiče tlakové, kde působí dvě protisměrné síly, drcení mezi dvěma čelistmi 

s hladkým nebo rýhovaným povrchem (čelisťové, kuželové, válcové), 

���� drtiče dynamické, kde působí pohybová energie na zrno v prostoru rázem 

(odrazové, kladivové, metací), 

���� drtící na principu roztírání, kde působí tlak dvou zpravidla hladkých ploch 

protisměrným pohybem v kolmém směru jejich působení (např. kolové či tyčové 

mlýny).  

 

      Tlakové drtiče 

      Tyto drtiče můžeme rozdělit na: čelisťové, kuželové, válcové. 
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Čelisťové drtiče jsou zařízením pro drcení středně tvrdých až tvrdých materiálů tlakem, 

případně přelamováním dvěma čelistmi, z nichž jedna je obvykle pohyblivá a druhá 

pevná. Podle iniciace pohybu se dělí drtiče na jednovzpěrné a dvouvzpěrné.  

Dvouvzpěrné drtiče se vyznačují hnacím mechanizmem, kde pevná čelist a boční klíny 

jsou usazeny v loži drtiče a pohyblivá čelist na kyvadle, které je na své dolní části 

uváděno do kývacího pohybu přední a zadní vzpěrnou deskou. Drtící čelisti jsou 

vyráběny s rozdílným tvarem povrchu (většinou rýhovaně) z manganové oceli. [7] 

 

Volba primárních drtičů 

Plynulý provoz čelisťových drtičů vyžaduje, aby největší rozměr přiváděných kusů byl 

nejméně o 10% menší, než je menší otvor (šířka) vstupního otvoru. Při rovnoměrném, 

plynulém přívodu horniny mají mít drcené kusy o 15 až 20% menší rozměry, než je šířka 

a délka tlamy drtiče. 

Spodní okraje čelisti se střídavě vzájemně přibližují a vzdalují. Během jedné otáčky 

výstředníkového hřídele se mění šířka výpustní štěrbiny u menších dvouvzpěrných drtičů 

o 10 až 20 mm, u velkých drtičů o 25 až 50mm. 

Hmotnost základů čelisťových drtičů bývá desetinásobkem až dvacetinásobkem 

hmotnosti drtiče. [2] 
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3. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v lomových 

provozech 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je jedním ze stěžejních úkolů při hornické činnosti, či 

činnosti prováděné hornickým způsobem. Vedení organizace musí zajistit bezpečnost lidí, 

vlastního provozu i provozního zařízení.  

 

3.1.  Hlavní úkoly bezpečnosti 

�   ochrana pracovníků proti úrazům - zahrnuje všechna opatření směřující k 

bezpečnému výkonu práce a ochraně zdraví při práci vycházeje z bezpečnostních 

předpisů (vyhláška ČBÚ č. 26/1989 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a 

bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým 

způsobem na povrchu) a hygienických předpisů, vč. následných novel 

�   ochrana vlastního provozu, do níž zahrnujeme dozor, obsluhu, údržbu a opravy 

provozních a technických zařízení 

 

Za dodržování bezpečnostních předpisů odpovídá vedoucí organizace, resp. závodní lomu a 

další níže postavení hospodářští pracovníci dle svého funkčního a pracovního zařazení. 

 

Každý nový pracovník musí být prokazatelně seznámen s bezpečnostními předpisy, 

provozními řády a technologickými postupy pracoviště, na kterém bude vykonávat svou 

pracovní činnost, být seznámen s únikovými cestami, požárními předpisy pracoviště při 

úvodním zaškolení.  

Každý úraz eventuelně nemoc z povolání znamená nežádoucí krátkodobé či dlouhodobé 

vyřazení pracovníka z pracovní činnosti. Úrazovost je ovlivňována zejména zhoršováním 

úložně geologickými podmínkami, klimatickými podmínkami (vysoké či nízké teploty, mlhy, 

aj.), zvyšováním počtu nových, často méně kvalifikovaných pracovníků a nedisciplinovaností, 

resp. rutinérstvím pracovníků, eventuelně i neochotou pracovat bezpečným způsobem. 

 

Analýzy úrazovosti ukázaly, že zhruba 20 % chyb způsobuje nevědomost, 10 % neschopnost 

pracovníků a neuvěřitelných 70 % neochota podřízení se předpisům a nařízením. Každý úraz, 

i když z něj nevznikla absence, musí být nahlášen nadřízenému pracovníkovi. 
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3.2.  Rizikové činitele ovlivňující bezpečnost a hygienu práce 

� plynné škodliviny v ovzduší (trhací práce) 

� prach v ovzduší 

� mikroklimatická zátěž (tepelná zátěž, vlhkost při těžbě z vody, aj.) 

� hluk a vibrace 

� obsluha a údržba strojů 

� doprava a manipulace s materiálem 

� vady energetických rozvodů (hlavně elektrický proud a jeho instalace) 

� vady osvětlení pracovišť 

� úroveň pracovních prostředků a ochranných pomůcek 

� nepříznivé fyzikálně - mechanické vlastnosti hornin a zemin (pád hornin, 

skluzy zemin, trhliny v horninách) 

� rizika spojená s trhacími pracemi 

� požáry, výbuchy, aj. 

 

Havárií (provozní nehodou) označujeme každou událost, kterou byly vážně ohroženy životy 

a zdraví osob nebo provoz, nebo kterou byla způsobena škoda na majetku.  

Organizace podléhající Hornímu zákonu jsou povinny sestavit plán na likvidaci závažných 

nehod a havárií. Takový plán se nazývá havarijní plán. Za závažnou nehodu lze na lomech 

považovat například požár, výbuch, sesuvy zemin, průsaky vod, havárie strojního zařízení 

apod. 

 

Havarijní plán se sestává z pohotovostní a operativní části.  

V pohotovostní části jsou uvedeny osoby a instituce, které musí být o nehodě zpraveny. 

Operativní část obsahuje předvídatelné druhy havárií té které lokality, možnosti záchrany 

lidí a likvidace havárií.  

Součástí havarijního plánu jsou:  základní mapová dokumentace, požární plán zpracovaný 

dle příslušných předpisů a traumatologický plán zpracovaný za účasti závodního lékaře (plán 

první pomoci). S havarijním plánem musí být seznámeni všichni pracovníci v míře jejich 

odpovědnosti. Havarijní plán se musí průběžně dle změn doplňovat a zpřesňovat. [7] 
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4. Seznámení s firmami zabývajícími se těžbou a 

zpracováním kamene 
 

 

 

 

Akciová společnost Sklopísek Střeleč je výrobce vysoce kvalitních sklářských, 

slévárenských, technických, sportovních a mletých písků a křemičitých jílů.  

Střelečské písky se těží od roku 1939. Lokalita Střeleč se nalézá 12 km severozápadně od 

Jičína u obce Hrdoňovice, na katastrálním území obcí Střeleč, Mladějov a Újezd pod 

Troskami.  

Sklopísek Střeleč, a.s. dodává křemenný písek vysoké čistoty jako základní surovinu pro 

křišťálové, obalové a ploché sklo a pro výrobu skelných vláken. Střelečský písek je též 

vhodný pro širokou oblast využití ve slévárenském a automobilovém průmyslu, dále na 

výrobu glazur a smaltů. Chemická čistota a příznivá zrnitost je ceněna i v řadě jiných 

průmyslových oblastí, zejména v průmyslu elektrotechnickém, keramickém, strojírenském, 

gumárenském, v úpravárenství vod a ve stavebnictví. Významné je i jejich využití při výrobě 

zahradních substrátů, výstavbě a údržbě sportovišť, fotbalových a golfových hřišť a údržbě 

trávníků. 

 

Firma Bureau Veritas Quality International udělila v roce 1998 akciové společnosti certifikát 

systému kvality dle ISO 9001 a v roce 2003 certifikát environmentálního systému dle ISO 

14001 a certifikát systému bezpečnosti práce a požární ochrany dle OHSAS 18001. [5] 
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M E N F I S, s.r.o. 
 

Kodytkova 834, Kostelec nad Orlicí, Česká republika 

 

Výše zmíněná firma provádí u firmy Sklopísek Střeleč, a.s. dodavatelsky určité druhy prací, 

mezi něž patří i drcení netříděné suroviny na primárním dvouvzpěrném čelisťovém drtiči 

DCD 1000 x 800, což jsem si vybral jako problematiku k řešení mé práce z hlediska 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). 
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Obr. 1 – Drtící linka na zpracování suroviny se soustavou tří drtičů 

 

 

 

 

Obr. 2 – Mechanismus drtiče 
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5. Technické podmínky pro DCD 1000 x 800 - 

Typ 4704 

5.1.  Názvosloví 

Dvouvzpěrný čelisťový drtič (DCD) je stroj, který drtí materiál tlakem při přibližování 

pohyblivé čelisti k pevné čelisti. 

Vstupní otvor je prostor mezi pohyblivou čelistí, pevnou čelistí a bočními klíny. Jeho 

rozměry v horní části se udává velikost drtiče. 

Výstupní štěrbina je mezera vzniklá mezi vrcholy zubů pohyblivé čelisti a patami zubů 

pevné čelisti v její nejspodnější části při přiblížení pohyblivé čelisti k pevné. Při měření 

v klidu je nutno odečíst od naměřené hodnoty velikost zdvihu. 

Zdvih pohyblivé čelisti je rozdíl krajních poloh v její dolní části během jedné otáčky 

výstředníkového hřídele. 

5.2.  Činnost drtiče 

Tlak na materiál vzniká svíráním drtících čelistí, jejichž tvar podporuje drtící účinek. Při 

zpětném chodu pohyblivé čelist se drtící  prostor opět rozšiřuje, drcený materiál klesá 

vlivem vlastní hmotnosti níže, až propadne výstupní štěrbinou, která je seřízena podle 

požadované velikosti podrceného materiálu nebo podle požadované výkonnosti. 

5.3.  Základ drtiče 

Při navrhování základu drtiče je nutno počítat s dynamickými účinky vyvozenými chodem 

drtiče. Tyto účinky je nutno zvětšit o účinky od drcení materiálu dle jeho pevnosti a 

podávané kusovosti. Výšku základu, jeho hmotu, armování apod., určuje projektant na 

základě výpočtu. Základ drtiče musí být uložen na nosnou půdu a nesmí být spojen se 

základem elektromotoru nebo se základy pro nosnou konstrukci drtírny. Drtič je možno 

nasadit přímo na beton či ocelovou konstrukci, nebo je možno použít pružný element 

např. tvrdé dřevo nebo pryž s textilními vložkami.  

 

Materiál do drtiče musí být podáván plynule po celé šířce vstupního otvoru drtiče a jeho 

velikosti nesmí překročit největší rozměry uvedené v technických parametrech stroje. 

Skluzy určené pro materiál by neměly být pevně spojeny s drtičem, ale měly by být na 

vlastní konstrukci okolo drtiče a v místech styku s drtičem je doporučeno podložit je 

gumou pro útlum chvění a hluku. [9] 
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6. Pokyny pro obsluhu a údržbu drtiče 

6.1.  Užití 

DCD slouží k drcení nelepivých, středně tvrdých a tvrdých hmot jako jsou vápence, 

kazivec, diabas, modrá droba, porfyr, žula, čedič, rudy a podobných materiálů s pevností 

v tlaku do 400 MPa.  

6.2.  Pracovní podmínky 

Čelisťový drtič se zpravidla instaluje v zastřešené drtírně, kde pracuje za normálních 

atmosférických podmínek, v prašném prostředí a při teplotách od -20˚C do +40˚C. 

6.3.  Technické údaje 

Typové číslo       4704 

Označení        DCD 1000 x 800 

Velikost vstupu (mm)      1000 x 800 

Největší velikost vstupního materiálu (mm)   800 x 630 x 630 

Rozsah nastavení výstupní štěrbiny (mm)   80 – 180 

Zdvih pohyblivé čelisti (mm)      22 

Otáčky výstředníkové hřídele (min-1)     280 

 

Výkonnost při výstupní štěrbině (m3.h-1)    60 mm  - 

         100 mm 110 

         150 mm 165 

         180 mm 198 

      Hmotnost drtiče (t)      38,1 

      Hmotnost odsávacího nádstavce (t)    1,2 

      Celková hmotnost (t)      39,3 

      Elektromotor (kW)       90 

      Hodnoty pro odsávání 

      Minimální odsávané množství vzduchu (m3.h-1)   2500 

      Tlaková ztráta hrdla (Pa)       160 

      Teplota odsávaného vzduchu      teplota okolí 

      Počet hrdel        1 

      Světlost hrdla (mm)       225  

[8] 
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7. Technologický postup pro primární drcení surovin 

7.1.  Stručný obsah dokumentu 

Způsob a postup drcení natěžené suroviny. 

7.2.  Účel 

      Tento technologický postup je zpracovaný podle ustanovení § 118, vyhlášky ČBÚ č. 

      51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a 

      zušlechťování nerostů ve znění pozdějších předpisů.  

      Účelem tohoto technologického postupu je stanovení pravidel a předpisů, které jsou 

      podmínkou k vyloučení nebo alespoň minimalizování rizika ztrát neshodnou úpravou 

      suroviny. 

7.3.  Rozsah platnosti 

      Platí pro pracovníky těžby ve společnosti MENFIS, s.r.o. 

7.4.  Definice  

Drcení - rozpojení nadměrných kusů suroviny. 

Sanace – znovuobnovení rázu krajiny po těžbě. 

Surovina je sklářský a slévárenský písek vhodný k dalšímu zpracování. 

Kontrola je činnost, která určuje vhodnost suroviny ke zpracování, dále pak kontrola 

schopnosti zařízení pracovat v bezvadném a bezpečném stavu.  

 

7.5.  Přehled používaného výrobního zařízení a seznam pomocných 

materiálů potřebných pro provoz drtírny 

 

7.5.1. Přehled používaného výrobního zařízení: 

���� násypka lomového kamene pro jednotlivé linky s max. objemem 12 m3, 

označena L1, L2, L3, 

���� těžký hrubotřídič typ THT 1500 x 3000 – 3 ks, 

���� dvouvzpěrný čelisťový drtič typ DCD 1000 x 800 – 3 ks, 

���� pasové dopravníky č.201, 206, 211 – šířka 800 mm, délka 70 000 mm, 

���� ocelové zásobníky pro podrcenou surovinu S1, S2, S3 – s využitelným objemem 

485 m3, 

���� kolové hydraulické kladivo typ JCB 3 EXFM. 
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7.5.2. Přehled pomocných materiálů potřebných pro provoz drtírny 

���� elektrická energie 

7.5.3. Seznam vstupních surovin 

���� surovina pro výrobu sklářských písků dle PN – 01 – 2001 

���� surovina pro výrobu slévárenských písků dle PN – 02 - 2001  

 

7.6.  Podstata drtícího procesu 

      Podstata drtícího procesu spočívá v podrcení nadměrných kusů navážené suroviny a 

      následném uložení do jednotlivých zásobníků S1,S2, S3, (objem zásobníků 485 m3 = 

      750 tun). 

 

7.7.  Popis jednotlivých stupňů drtícího procesu 

7.7.1. Stupeň 1 - návoz suroviny 

     Jedná se o návoz suroviny do násypek jednotlivých drtících linek, dle denního rozpisu   

     návozu surovin.  

7.7.2. Stupeň 2 - třídění suroviny 

K třídění suroviny dochází na THT třídiči se štěrbinou 100 mm, kde jemná frakce  

propadá roštem třídiče přímo na odtahový pás suroviny do zásobníků a hrubá nadsítná 

frakce je podávána do čelisťového drtiče. 

7.7.3. Stupeň 3 - drcení 

K drcení dochází v drtiči DCD 1000 x 800 kde svíráním drtících čelistí vzniká tlak na 

materiál, jejichž tvar podporuje drtící účinek. Při zpětném chodu pohyblivé čelisti se 

drtící prostor rozšiřuje, drcený materiál klesá vlivem vlastní hmotnosti níže až propadne 

výstupní štěrbinou, která je seřízena podle požadované velikosti drceného materiálu. 

(Štěrbina je 100 mm, tato se upravuje při opotřebení). 

7.7.4. Stupeň 4 - odtah drceného materiálu 

Po podrcení propadne materiál výstupní štěrbinou do svodky pod drtičem, která 

usměrní materiál na pásový dopravník č. 201 pro zásobník č. S1, č. 206 pro zásobník 

č. S2 a č.211 pro zásobník č. S3. V násypkách PD č.201, 206 a 211 dochází 

k smíchání suroviny podrcené a propadlé THT. Po těchto pásových dopravnících 

dochází k odtahu podrcené suroviny do zásobníků č. S1, S2, S3. 
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7.8.  Odpadní látky a jejich likvidace 

� Odpady typu „ N“ – 120 112 – upotřebený mazací tuk. Tento materiál je likvidován  

        odvozem firmou Ingeo SKS Lomnice (zajišťuje SPS), 

� úniky ropných látek z  dopravních prostředků  a hydraulického kladiva JCB musí 

být neprodleně sanovány dle S 8.11 – Sklopísku Střeleč, a.s. (Havarijní plán).   

 

7.9.  Normy spotřební, kapacitní a obslužné 

7.9.1. Normy spotřební 

� elektrická energie                                       1,016 kWh / t  

� pohonné hmoty                                          4,351 l / Mth 

7.9.2. Normy kapacitní 

� maximální                                                   150 t / hod (z jedné linky) 

� potřebné                                                      100 t / hod 

7.9.3. Normy  obslužné 

� 3 pracovníci – Organizační schéma MENFIS, s.r.o. 

 

7.10. Normy technologického režimu a obsluhy 

 Vyhláška ČBÚ č. 51/1989 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 Provozní řád a technické podmínky pro provoz a údržbu transportního zařízení. 

 S 8.11 - Havarijní plán Sklopísku Střeleč, a.s. 

 S 7.22 - Dopravní řád Sklopísku Střeleč, a.s. 

 S 7.23 - Transportní řád Sklopísku Střeleč, a.s.  

QS 6.2 - Plánování a řízení údržby Sklopísku Střeleč, a.s. 

 

7.11. Bezpečnostní příloha  

 Pro zajištění bezpečnosti práce je třeba zajišťovat následující školení: 

� Školení z bezpečnosti práce - 1x za rok 

� Školení řidičů - 1x za rok [6] 
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8. Pracovní postup pro primární drcení surovin 

8.1.  Stručný obsah dokumentu 

Pracovní postup stanovuje pravidla pro primární drcení surovin. 

8.2.  Účel 

Účelem pracovního postupu primární drcení surovin je stanovení pravidel, kterými se řídí 

pracovníci drtírny. Pracovní postup pro obsluhu a údržbu technologického zařízení drtírny 

je zpracován v souladu s vyhláškou ČBÚ č. 51/1989 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví 

při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů. 

8.3.  Rozsah platnosti 

Platí pro obsluhu primární drtírny společnosti MENFIS, s.r.o. na lomu Sklopísku Střeleč, 

a.s. Odpovědnost za technologické zařízení včetně obsluhy drtírny končí pod zásobníky 

S1, S2 a S3.  

8.4.  Definice 

Výrobní proces - soubor činností, které přeměňují vstupní suroviny na suroviny 

výstupní (upravené produkty). 

Pracovní postup - soubor činností, které jsou určující pro kvalitu, efektivnost a 

bezpečnost provozu.  

Surovina - materiál určený k dalšímu zpracování. 

Kontrola - činnost, která určuje měřením všechny vstupní a výstupní produkty, dále pak 

kontrola schopnosti zařízení pracovat v bezvadném a bezpečném stavu. 

Vada zařízení - nesplnění požadavku při zamýšleném použití nebo nesplnění 

přiměřeného očekávání. 

8.5.  Požadavky bezpečnosti práce 

 Obsluha  musí dodržovat pravidla dle platných předpisů a vyhlášek týkajících se BOZP. 

8.6.  Zajištění pořádku a ochrany prostředí 

 Dodržení Havarijního plánu. 

 

8.7.  Dokumentace a záznamy 

Denní výkaz stroje – mechanismu pro hydraulické kladivo JCB. 

Provozní kniha drtírny. 

Návoz surovin. 

Kniha prohlídek elektrozařízení. 
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Tab. 1 - Dokumentační matice 

 

 

8.8.  Související dokumenty a předpisy 

Vyhláška ČBÚ č. 51/ 1989 Sb. ve znění pozdějších předpisů.  

      QES 6.2 Plánování a řízení údržby - SPS 

      S 8.11 Havarijní plán - SPS 

      S 7.22 Dopravní řád – SPS 

      S 7.23 Transportní řád – SPS 

      PRO.27   Prohlídky, údržba a revize elektrických zařízení třídy A a B - SPS 

      T.03 Primární drcení surovin 

      MI 7.2 Těžba a návoz surovin 

       R . 02       Prohlídky, údržba a revize elektrických zařízení třídy A a B  

      PPM.10    Třídění  resta – SPS [6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druh záznamu (dokument) Vypracovává Kontroluje Archivace / 

roky 

Denní výkaz stroje - mechanismu OBM PTM PTM / 3 

Provozní kniha drtírny OBM PTM PTM / 3 

Kniha prohlídek elektrozařízení (dle R.02, PRO.27) PS Ř PTM / 3 

Návoz surovin (dle MI 7.2) OT VT/ Ř PTM / 3 



 23 

9. Charakteristika práce 

9.1.  Posouzení stávajícího stavu 

Posuzované zařízení se nachází ve venkovním prostředí. Stav zařízení je ve velmi dobrém 

stavu. Je to nejen díky tomu, že se o toto zařízení pověření pracovníci svědomitě starají, 

čímž mám na mysli kontrolu, údržbu a promazávání jednotlivých komponentů drtiče, ale i 

díky prozřetelnosti vedení, jež při zbudování a uvedení tohoto zařízení do provozu 

myslelo i do budoucna. Tímto mám na mysli to, že při stavění drtiče byl taktéž tento 

prostor zastřešen, čímž si jistě usnadnili údržbu, jelikož se do mechanismu nedostanou 

nečistoty, vzniklé mikroklimatickými podmínkami. Taktéž je to dobré z důvodu 

občasným osobních kontrol obsluhou, jež je také účinně kryta při nepříznivém počasí. 

Zařízení je také natřeno antikorozním nátěrem. Prostor kolem stroje a komunikace jsou 

vybaveny zábradlím proti pádu a nechtěnému uklouznutí. Zábradlí je dle stanoveného 

nařízení natřeno žlutou barvou. První a poslední schodišťový stupeň je pro zvýraznění 

natřen kombinací barev žluté a černé. Veškeré pohybující se mechanismy, které by mohly 

ohrozit pracovníky vyskytující se v prostoru stroje jsou zakrytovány a zajištěny pomocí 

ochranného pletiva. Navíc je zde možnost dostat se s nimi do kontaktu vyloučena 

zábradlím. 

Novými úpravami, jež se udály v poslední době je zakrytování pásových dopravníku na 

dopravu materiálu prošlého fází drcení. Tento materiál dále putuje po již zmíněných 

dopravnících do zásobníků, kde čeká na další zpracování. Hlavním zlepšovacím počinem 

je ovšem vybavení řídícího velínu pro obsluhu a kontrolu pracovní činnosti stroje. 

Obsluha velínu je dvoučlenná a tito pracovníci musí být řádně poučeni a vyškoleni 

v problematice týkající se bezpečného a účinného provozu stroje. Jeden ze dvojice zde má 

navíc na starosti rozpojování nadměrných kusů kamene, který neprojde žebrováním o 

rozměrech 400 mm, jež je nasazeno na ústí vstupního otvoru drtiče. Tento pracovník se 

taktéž stará o rovnoměrné rozložení vstupního materiálu ve vstupním otvoru. K těmto 

činnostem používá mobilní hydraulické kladivo JCB se lžící na přední části vozu. Z již 

zmíněného velínu lze velmi pohodlně kontrolovat chod celého zařízení od vstupu až po 

sypání materiálu do zásobníků. Jsou zde umístěny dva počítačové systémy. První nám 

zobrazuje schéma celého drtícího systému, kde si jednotlivými poklikáními volíme části 

drtiče, jež máme zájem zhlédnout. Na druhém se nám objeví námi zvolená část stroje a 

velice pěkně můžeme zkontrolovat, zda někde v systému nedošlo k poruše či ucpání. 

Monitor nám zobrazuje na obrazovce několik zmenšených obrazů jednotlivých částí 
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drtiče, které jsou přenášeny pomocí kamerového systému. Pokud máme zájem si 

prohlédnout nějakou část v detailu, klikneme na vybraný obraz a ten se nám zvětší na 

celou obrazovku.  

V případě neočekávané události nás systém sám upozorní na nestandardní podmínky 

v určité části drtiče. Drtič lze taktéž z velínu zapínat a vypínat. 

 

Obr. 3 – Vybavení řídícího velínu pro obsluhu a kontrolu drtiče 

 

 

 

 

 

9.2.  Legislativní rámec pro BOZP na drtiči 

9.2.1. Základní předpisy 

 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

V tomto zákoně se hlavně zaměřuji na část pátou, jež se zabývá bezpečností a 

ochranou zdraví při práci. Tato část je pro úspěšné zvládání této problematiky velice 

důležitá, proto jsem se rozhodl některé z níže uvedených pasáží § 101 a § 102 

odcitovat. 
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Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

ČÁST PRVNÍ 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

HLAVA I 

PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ 

 

§ 1 

Tento zákon 

a) upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a 

zaměstnavateli; tyto vztahy jsou vztahy pracovněprávními, 

b) upravuje rovněž právní vztahy kolektivní povahy. Právní vztahy kolektivní povahy, 

které souvisejí s výkonem závislé práce, jsou vztahy pracovněprávními, 

c) zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 1) , 

d) upravuje též některé právní vztahy před vznikem pracovněprávních vztahů podle 

písmene a). 

 

 

ČÁST PÁTÁ 

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

HLAVA I 

PŘEDCHÁZENÍ OHROŽENÍ ŽIVOTA A ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

 

§ 101 

(1) 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"). 

(2) 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. 

(5) Povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci se 

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

pracovištích. 
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(6) Náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci hradí 

zaměstnavatel; tyto náklady nesmějí být přenášeny přímo ani nepřímo na 

zaměstnance. 

 

§ 102 

(1) 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. 

(2) 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. 

(3) 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 dodržovat metody a způsob zjištění a 

hodnocení rizikových faktorů podle zvláštního právního předpisu. 

(4) 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. 

(5) 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, 
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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. 

(7) Zaměstnavatel je povinen přizpůsobovat opatření měnícím se skutečnostem, 

kontrolovat jejich účinnost a dodržování a zajišťovat zlepšování stavu pracovního 

prostředí a pracovních podmínek. [14] 

 

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

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

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. 

Z tohoto zákona bych hlavně vyzvedl § 2 - Požadavky na pracoviště a pracovní 

prostředí, § 4 - Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení, § 5 - 

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy, § 6 - Bezpečnostní značky, 

značení a signály a § 7 - Rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná 

pásma. 

 

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

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

            Zde bych upozornil na § 2 - Pro účely tohoto nařízení se rozumí: a) používáním 

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

            seřizováním, manipulací, úpravou, údržbou a čištěním po celou dobu jeho provozu. 
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            Dále pak § 3 - Minimálními požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení 

            v závislosti na příslušném riziku vytvářeném daným zařízením, § 4 – Kontrola 

            bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu je prováděna podle průvodní 

            dokumentace výrobce.  

 

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

pracovní prostředí. 

U tohoto nařízení zmiňuji § 3 - (1) Pracoviště musí být po dobu provozu udržována 

potřebnými technickými a organizačními opatřeními, splňujícími požadavky tohoto 

nařízení, ve stavu, který neohrožuje bezpečnost a zdraví osob. 

(2)  Zaměstnavatel při zajištění bezpečného stavu pracoviště vychází z hodnocení  

rizik  vyplývajících z možných zdrojů ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců ve 

vztahu k vykonávané činnosti. 

(3)  Podmínkou k uvedení pracoviště, včetně výrobních a pracovních prostředků, do  

provozu a používání je, že odpovídají požadavkům stanoveným ve zvláštních právních 

předpisech. 

 

9.2.2. Specializující se předpisy pro úpravu a zušlechťování nerostů 

 

Vyhláška č. 143/2004 Sb., kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 

51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě 

a zušlechťování nerostů, ve znění pozdějších předpisů. 

Z této vyhlášky bych hlavně vyzvedl následující. § 4 - Vstup do objektů a na 

pracoviště, § 5 – Provozní dokumentace, § 6 – Zařízení, § 7 – Prohlídky pracovišť, § 

11 – Seznámení pracovníků s bezpečnostními předpisy, § 15 – Povinnosti pracovníků, 

§ 16 – Povinnosti při nebezpečí, § 18 – Havarijní plán, § 22 – Škodliviny v pracovním 

prostředí, § 23 – Ochrana před účinky škodlivé prašnosti, § 24 – Ochrana před 

nepříznivými povětrnostními vlivy, § 36 – Požadavky na zařízení a jeho části, § 38 – 

Ochranná zařízení, § 118 – Třídiče, drtiče a mlýny. 
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Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací. 

Tímto nařízením se stanoví nejvyšší přípustné hodnoty hluku a vibrací pro pracoviště, 

pro chráněný venkovní prostor, chráněné vnitřní prostory staveb a chráněné venkovní 

prostory staveb a způsob měření a hodnocení těchto hodnot. 

 

Vyhláška ČBÚ č. 202/1995 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při obsluze a práci na elektrických zařízeních při hornické činnosti a při 

činnosti prováděné hornickým způsobem. 

Za zmínku stojí § 3 – Obsluha elektrického zařízení, § 4 – Práce na el. zařízení, § 7 – 

Bezpečnostní opatření při práci na el. zařízení pod napětím. 

 

Nařízení vlády č. 523/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001 Sb., 

kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 

Hlavně jde o § 1 - (1) Tímto nařízením se stanoví v souladu s právem Evropských 

společenství rizikové faktory pracovních podmínek, jejich členění, hygienické limity, 

způsob jejich zjišťování a hodnocení, minimální rozsah opatření k ochraně zdraví 

zaměstnanců, rozsah a bližší podmínky poskytování ochranných nápojů a hygienické 

požadavky na pracovní prostředí a pracoviště, § 3 - Osvětlení, § 4 - Tepelná zátěž, 

zátěž chladem a minimální opatření k ochraně zdraví zaměstnanců, § 5 - Ochranné 

nápoje, § 11 - Prací na zařízeních se zobrazovacími jednotkami se rozumí práce 

vykonávaná zaměstnanci jako pravidelná součást jejich obvyklé pracovní činnosti na 

soustavě zařízení obsahující zobrazovací jednotku, klávesnici či jiné vstupní zařízení, 

software a další volitelné příslušenství včetně pracovního stolu nebo pracovní plochy, 

pracovního sedadla a bezprostředního pracovního okolí, § 14 - Hodnocení zdravotního 

rizika chemických faktorů a prachu. 

 

Nařízení vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní 

zařízení. 

Zde jde o tyto kapitoly: všeobecné požadavky, ovládání, ochrana před mechanickým 

nebezpečím, požadované vlastnosti ochranných krytů a ochranných zařízení, ochrana 

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

značek a zavedení signálů. 

      Zmínil bych hlavně následující pasáže. § 2 - Značky a zařízení určené k vysílání 

      světelných a zvukových signálů musí být vhodné pro prostředí, ve kterém jsou 

      používány, a musí být zhotoveny z odolného materiálu; pokud nejsou zhotoveny z 

      fotoluminiscenčního nebo reflexního materiálu, musí při snížené viditelnosti vydávat 

      světlo nebo být osvětleny. § 5 - Světelné a zvukové signály svým spuštěním udávají, 

      kdy má být zahájena a ukončena příslušná činnost, a musí být vydávány po celou 

      dobu, kdy je tato činnost požadována. § 6 - Značky, zvukové signály nebo hlasové 

      signály mohou být použity společně se světelnými signály a signály dávanými rukou. 

 

Zákon č. 392/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Jde hlavně o § 37 – Kategorizace prací, § 39 – Rizikové práce. 

 

Vyhláška č. 192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce 

č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů. 

Hlavně sem se zabýval částí čtvrtou, oddílem čtrnáctým o drcení, mletí, rozbíjení a 

mísení (§ 129 a § 130). 

 

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

Hlavně § 3 – Pracovníci seznámení a § 4 – Pracovníci poučení. 

 

9.3.  Statistika pracovních úrazů 

9.3.1. Povinnosti při vzniku pracovního úrazu 

Každý zaměstnanec je povinen bezodkladně oznámit svému nadřízenému svůj 

pracovní úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí. 

Každý zaměstnanec, který je svědkem úrazu jiné osoby je povinen: 

� poskytnout první pomoc, 

� uklidnit postiženého, 

� přivolat lékařskou pomoc, 
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� oznámit vznik úrazu přímému nadřízenému. [27] 

 

Tab. 2 – Statistika pracovních úrazů 

Ukazatel 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Počet úrazů 3 4 3 3 2 1 2 0 

Počet dnů 

pracovní 

neschopnosti 

způsobené 

úrazy 

358 115 102 36 105 26 52 0 

Počet 

pracovních 

úrazů 

dodavatelů 

0 1 0 0 0 0 0 1 

 

 

 

Graf  1 – Počet úrazů 
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Vysvětlivky: hodnoty na ose x – 1 = rok 2000, 2 = 2001, 3 = 2002, 4 = 2003, 5 = 2004, 6 = 

2005, 7 = 2006, 8 = 2007. 
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Graf  2 – Počet dnů pracovní neschopnosti způsobené úrazy 
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9.4.  Identifikace nebezpečí 

Co je nebezpečí? 

Nebezpečí je všechno, co může způsobit škodu. Nebezpečí mohou postihnout osoby, 

majetek, procesy a způsobit úrazy anebo nemoci z povolání, ztráty výroby, poškození 

strojů atd. [10] 

Nebezpečí (Hazard) - vlastnost nebezpečné látky nebo fyzická či fyzikální situace 

vyvolávající možnost vzniku závažné havárie. Nebezpečí je vlastnost látky nebo 

jevu/děje/faktoru způsobit neočekávaný negativní jev - latentní vlastnost objektu. Jako 

objekty je třeba zahrnovat veškeré technické zařízení, látky a materiály, organizaci práce a 

jiné činnosti, které mohou ohrozit zdraví a životy lidí, způsobit materiální škody anebo 

poškodit životní prostředí. Je to vlastnost „vrozená“ (daný subjekt se jí nemůže zbavit), 

projeví se však pouze tehdy, je-li člověk jejímu vlivu vystaven (je exponován). [4] 
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9.4.1. Identifikace nebezpečí a výběr preventivních opatření – nástroj pro 

hodnocení rizik 

Kontrolní seznam: Povrchová těžba 

Část A: Existuje na pracovišti toto nebezpečí? 

(Jestliže se odpoví alespoň na jednu odpověď ANO – existuje) 

Doprava 

Pohybuje se obsluha na příjezdové komunikaci k drtiči?   ANO 

Část B: Příklady preventivních opatření, která mohou být použita ke snížení 

těchto rizik. 

Seznámení obsluhy s řádem pro pohyb a chování dopravních prostředků v okolí drtiče 

při výsypu suroviny.  

Pravidelné školení obsluhy z hlediska BOZP na drtiči. 

 

9.4.2. Obecný checklist zdrojů nebezpečí pro drcení: 

A - zdroje nebezpečí mechanického původu 

A2:   zařízení namáhané mechanickým tlakem a tahem (nosné konstrukce, jeřáby, 

poschodí budov, konstrukce stohových   skladů, lisy, pružiny, působení váhy) 

A3:   pohyb pevných látek (točivé části, obrábění, manipulace s břemeny, dopravní 

        prostředky, převody, materiál v pohybu) 

A4:   zařízení s nutnou manipulací 

mechanické  

A7: nebezpečí pádu ze stejné úrovně (zakopnutí, uklouznutí, přepadnutí) 

A9:   zdroje hluku a vibrací (motory, turbiny, sbíjecí kladiva, vibrační zařízení, 

buchary, broušení, ventilátory, unikající pára) 

C - zdroje nebezpečí elektrického původu 

C1:   střídavý nebo stejnosměrný proud  

C2:   statická elektřina 

D - zdroje nebezpečí požáru 

D3:   jiskra (mechanická, elektrická) (ocelové jiskry vzniklé třením nebo nárazem, 

jiskry z topenišť, jiskry z motorů, výboj blesku) 

D5:  elektrický (přechodový) odpor (elektrotechnická zařízení a spotřebiče) 

G – zdroje nebezpečí vyplývající z lidského faktoru 

G1:  chyby 
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G2:  úmyslné zavinění 

H - zdroje nebezpečí vyplývající z okolního prostředí 

H2:  meteorologické jevy (extrémní teploty, srážky, kroupy, větry, blesky, mlha, 

námraza) 

I – socioekonomické zdroje nebezpečí 

I1: finanční problémy 

            I5: konflikty  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 3 - Vyhodnocení možných nebezpečí při drcení 

Nebezpečí Příčina Důsledek Opatření 

Prach Nedostatečné 

dodržování čistoty 

Nedostatečně 

zvlhčený materiál 

Poškození zdraví 

Poškození částí 

mechanismu stroje 

Použití OOPP 

Pravidelný úklid 

pracoviště 

Pravidelné měření, 

zda nejsou 

překračovány 

povolené limity 

Hluk Nedodržování zásad 

BOZP (nošení 

chráničů sluchu) 

Poškození zdraví 

 

Použití OOPP 

Pravidelné měření, 

zda nejsou 

překračovány 

povolené limity 
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Mikroklimatické 

podmínky 

Mimořádně chladný - 

teplý den 

Poškození zdraví Nevystavovat se 

zbytečně těmto 

vlivům 

Větší frekvence 

pitného režimu ve 

formě ochranných 

nápojů 

Volit ochranné 

prostředky proti 

těmto nepříznivým 

vlivům (např. 

pokrývka hlavy, 

zateplené rukavice) 

Zasažení 

elektrickou energií 

Poškození zařízení 

Neodborná 

manipulace se 

zařízením 

Poškození zdraví 

Poškození stroje 

V případě poruchy 

okamžitě vypnout a 

zajistit stroj u 

hlavního vypínače  

Neprodleně uvědomit 

odborně způsobilou 

osobu 

Nesnažit se osobně 

zasahovat do zařízení 

 

9.5. Posouzení rizik a návrh na jejich eliminaci, případně snížení 

Co je riziko? 

Pracovní riziko se vztahuje k pravděpodobnosti a závažnosti zranění nebo nemoci v 

důsledku vystavení se nebezpečí. [10] 

Riziko (Risk) - pravděpodobnost vzniku nežádoucího specifického účinku, ke kterému 

dojde během určité doby nebo za určitých okolností. Riziko je definováno jako kombinace 

pravděpodobnosti vzniku negativního jevu a jeho následku. V komplexním pojetí je riziko 

chápáno jako relace mezi očekávanou ztrátou (poškození zdraví, ztrátou života, ztrátou 

majetku atd.) a neurčitostí uvažované ztráty (zpravidla vyjádřenou pravděpodobností nebo 

frekvencí výskytu). [4] 
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Proč bych měl hodnotit rizika? 

Hlavním cílem hodnocení pracovních rizik je chránit zdraví a bezpečnost zaměstnanců. 

Hodnocení rizik pomáhá minimalizovat možnost poškození zdraví zaměstnanců nebo 

životního prostředí v důsledku aktivit souvisejících s prací. Pomáhá také udržovat váš 

podnik konkurenceschopný a výkonný. Podle právních předpisů o BOZP musí všichni 

zaměstnavatelé provádět pravidelná hodnocení rizik. [10] 

 

9.5.1. Rizika vznikající drcením 

9.5.1.1. PRACH 

Pod pojmem prach rozumíme obvykle tuhé aerosoly (hmotné částice rozptýlené ve 

vzduchu). Tuhé částice aerosolů zůstávají ve vznosu po dobu z hygienického 

hlediska významnou. 

 

Rozdělení prachů: 

� prachy s převážně fibrogenním účinkem – křemen, uhlí 

� prachy s možným fibrogenním účinkem – SiO2 

� prachy s převážně nespecifickým účinkem – oxidy železa 

� prachy s převážně dráždivým účinkem – dřevěné prachy 

� minerální vláknité prachy – azbest, umělá minerální vlákna 

 

      Zdravotní dopady:  

      Akutní a Chronické 

      Prach vyvolává tvorbu tzv. plicních fibróz, charakteristické je u nich tvorba vaziva 

      v plicích. Jiné druhy prachu se pouze v plicích ukládají a nevyvolávají tvorbu 

      vaziva, ale zhoršují funkci plic. 

 

     Prevence: 

� technická opatření – změna technologie, uzavření zdrojů prašnosti, 

odsávání, izolovaní osob, 

� organizační opatření – dodržování určitého způsobu práce, režimu, 

zabránění zviřování prachu (úklid), 

� náhradní opatření – užívání OOPP, preventivní lékařská péče. 
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9.5.1.2. HLUK 

Hluk je každý nepříjemný zvuk nadměrné hlasitosti, který vyvolává nežádoucí 

nebo rušivý vjem a má škodlivý účinek na člověka. [3] Každým dnem jsou 

miliony zaměstnanců v Evropě vystaveny účinkům hluku v práci a riskují, že 

mohou onemocnět. [11] 

Hluk je nežádoucí nebo škodlivý zvuk. Zvuk je mechanické vlnění pružného 

prostředí v kmitočtovém rozsahu vnímaném lidským uchem. Jeho intenzita se měří 

v decibelech (dB). Není to jen intenzita, podle které se určuje, zda je hluk 

nebezpečný. Velmi důležitá je též doba expozice hluku. V případě hluku na 

pracovišti se většinou vychází z osmihodinové pracovní doby.  

 

Druhy hluku: 

� ustálený 

� pravidelné proměnný 

� nepravidelně proměnný 

� impulsní 

      Boj proti hluku: 

� snižování hluku přímo u jeho zdroje, 

� zvuková izolace – kryty a překážky v dráze šíření zvuku tzv. pohltivé 

materiály, 

� používání OOPP, 

� odstranění nebo vyřazení z provozu hlavní zdroje hluku. 

       

       Poškození zdraví:  

       Akutní účinky 

       Akustické trauma – po jednorázovém krátkodobém účinku hluku pocit 

       zahlušení, tlaku až bolesti v uších, subjektivní vjem – pískání, syčení. 

      Barotrauma – způsobeno tlakovou vlnou – při výbuchu, třesku, silný tón, tlaková 

       vlna proděraví bubínek, krvácení, poškození smyslových buněk vnitřního ucha. 

      Chronické účinky – dochází ke sluchové únavě, k její kumulaci a k přetížení 

       sluchu. Poškození zevních smyslových buněk pro vnímání jemných frekvencí. 

       Dále dochází k degeneraci sluchových buněk a ke změně slyšení např. hovoru 

       více lidí najednou. 

       Snížení ostrosti slyšení o 1,5 dB svědčí o profesionálním onemocnění. 
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      Prevence: 

� technická opatření – změna podmínek provozu zdrojů hluku, změna 

konstrukce strojů a zařízení, karotáže, protihlukové stěny, odhlučněné 

ovládací kabiny, 

� technologická opatření – změna technologie, náhrada za méně hlučnou, 

� organizační opatření – úprava délky expozice, přesun směn, přestávky, 

� náhradní opatření – odpovídající OOPP. 

 

Pokud nelze dodržet hygienické limity dodržet, mohou být zdroje nadměrného 

hluku provozovány na základě povolení orgánu ochrany veřejného zdraví. Hluk 

ale musí být zmírněn na rozumně dosažitelnou míru. [3] 

 

      Jaké problémy může hluk přivodit? 

      I menší hluk může na pracovišti přivodit problémy. Někdy hluk působí vzájemně 

      spolu s dalšími riziky na pracovišti, a zvyšuje tak nebezpečí pro pracovníky.  

     Jedná se například o případy: 

� kdy hluk překrývá výstražné signály nebo poplašná zařízení, 

� kdy je hluk jednou z příčin stresu souvisejícího s prací. 

 

Expozice hluku může pro zdraví a bezpečnost pracovníků představovat nejrůznější 

rizika:  

 

Porucha sluchu: Nadměrný hluk poškozuje vlasové buňky v hlemýždi, části vnitřního ucha, 

a vede ke poruchám sluchu. 

Fyziologické účinky: Je prokázáno, že vystavení hluku má vliv na kardiovaskulární systém, 

což vede k uvolňování katecholaminů a hypertenzi. Hladina katecholaminů v krvi (včetně 

epinephrinu (adrenalinu)) má přímý vliv na stres.  

Pracovní stres: Pracovní stres obvykle nebývá vyvolán pouze jedním faktorem, nýbrž je 

výsledkem interakce více rizikových faktorů. V pracovním prostředí se hluk i velmi nízké 

intenzity může stát původcem stresu.  

Zvýšené nebezpečí úrazů: Vysoká hladina hluku ztěžuje možnost komunikace mezi 

jednotlivými pracovníky, a pravděpodobnost úrazů je tudíž vyšší. Pracovní stres (kde hluk 

může být jedním z faktorů) může tento problém zhoršit.. 
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Kdo je ohrožen? 

Každý, kdo je vystaven hluku, je potenciálně ohrožen. Čím vyšší je hladina hluku a čím delší 

dobu je mu člověk vystaven, tím větší mu hrozí riziko poškození jeho zdraví. 

Snižování hluku 

Zaměstnavatelé jsou ze zákona povinni chránit zdraví a bezpečnost svých zaměstnanců před 

všemi riziky spojenými s hlukem při práci. 

Jsou tudíž povinni: 

zajistit vyhodnocení všech rizik – to může zahrnovat realizaci měření hlučnosti. 

 

Na základě vyhodnocení rizik naplánovat příslušná opatření:  

� odstranění zdroje hluku všude tam, kde je to možné,  

� realizaci protihlukových opatření u zdroje,  

� omezení času stráveného v hlučných prostorách změnou organizace práce a rozmístění 

pracovišť, včetně orientačního značení a zákazů vstupu do pracovních zón, kde mohou 

být pracovníci s větší pravděpodobností vystaveni hladině hluku přesahující 85 dB(A),  

� poskytnutí osobních ochranných prostředků až jako poslední možnost,   

� informovat, konzultovat a školit pracovníky o rizicích vyplývajících z hluku, o 

opatřeních zaměřených na snížení hlučnosti při práci a využívání protihlukových 

ochran,  

� monitorovat rizika a vyhodnocovat preventivní opatření – sem může spadat i 

sledování zdravotního stavu. 

 

Legislativa 

Výrobci strojního zařízení a dalšího vybavení mají též povinnost snižovat úroveň hluku. V 

souladu se směrnicí 98/37/ES má být strojní zařízení „projektováno a vyráběno tak, aby byla 

rizika vyplývající z hluku šířeného vzduchem snížena na nejnižší úroveň“. 

Roku 2003 byla přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/10/ES o minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s 

fyzikálními činiteli (hlukem). [10] 

 

Firma SPS si pro dodržování povolených limitů prachu a hluku nechává odbornou firmou 

pravidelně měřit a vyhodnocovat, zda nejsou tyto hodnoty překračovány. Kontroly jsou 

zpravidla jednou za měsíc. Z výsledků za uplynulý rok vyplývá, že jsou tyto hodnoty pod 

mírou ohrožující zdraví zaměstnanců. 
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9.5.1.3. ZÁTĚŽ TEPLEM 

Charakteristika 

Z hlediska tepelně vlhkostních podmínek rozlišujeme v závislosti na velikosti 

metabolické produkce organismu a charakteru oděvu podmínky: 

� optimální – člověk nepociťuje chlad ani teplo 

� dlouhodobě (celosměnově) únosné 

� krátkodobě únosné. 

      Za mimořádně teplý den se považuje den, kdy venkovní teplota dosahuje hodnosty 

      vyšší než 30˚C. 

 

     Zátěž teplem hodnotíme při zohlednění zejména těchto kritérií 

     Energetický výdej, třída práce, výsledná teplota, operativní teplota ovzduší, 

     celkový tepelný odpor oděvu, relativní vlhkost, rychlost proudění vzduchu, 

     povrchová teplota těla. 

 

     Zdravotní dopady 

     Tepelná pohoda člověka má daleko větší vliv na jeho subjektivní pocit pohody, 

     míru odpočinu i skutečnou produktivitu práce, než vliv jiných faktorů pracovního 

     prostředí. 

     Při lehké fyzické práci může docházet ke 100 % výkonu jedince při teplotě 22˚C, 

     při teplotě 27˚C klesá schopnost podávat plný výkon o 25 % a při 30˚C dosahuje 

     pouze 50 % z optima. Nadměrné teploty způsobují nadměrnou únavu a 

     nesoustředěnost vedoucí až k nebezpečným úrazům. 

 

     Prevence 

     Technická opatření 

     Konvekční teplo – účinné větrání 

     Sálavé teplo 

Organizační opatření 

Vhodná organizace práce, stanovení optimálního režimu práce a odpočinku. 

Náhradní opatření 

OOPP – speciální oděvy (vzduchem chlazené, vesty s vloženým ledem apod.) 

Odpovídající lékařská preventivní péče. 

Poskytování ochranných nápojů. 
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9.5.1.4. ZÁTĚŽ CHLADEM 

Charakteristika 

Za mimořádně chladný den se považuje den, kdy venkovní teplota dosahuje 

hodnoty nižší než - 15˚C. 

 

Zdravotní dopady 

Celkové působení chladu vede k omezení průtoku krve kůží, stoupají krevní tlak a 

srdeční frekvence, zvyšuje se spotřeba kyslíku. 

Snížení aktivity centrální nervové soustavy vede k ospalosti, dojde-li k dalšímu 

snížení teploty tělesného jádra nastává smrt selháním krevního oběhu. 

Jestliže je povrch těla nadměrně ochlazován rychlým odpařováním potu, může 

také dojít k celkovému prochladnutí. 

 

Prevence 

Důsledné respektování minimálních zákonných požadavků na vybavení pracovišť 

a osobní ochranu zaměstnanců. 

Zajištění odpovídajících režimových opatření a omezování doby pobytu 

v chladném prostředí na co nejkratší dobu. 

Podle charakteru technologií odstraňování zdrojů z prostorů s pobytem 

zaměstnanců, případně alespoň částečné izolování těchto zdrojů. [3] 

 

9.6.  Návrh bezpečnostního předpisu pro drcení 

9.6.1. Účel a platnost 

       Tento návrh bezpečnostního předpisu je zpracovaný podle ustanovení Vyhlášky č. 

       143/2004 Sb., kterou se mění vyhláška ČBÚ č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně 

       zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů, ve znění 

      pozdějších předpisů. Účelem je stanovení pravidel a předpisů, které jsou podmínkou 

       k vyloučení nebo alespoň minimalizování rizika ztrát neshodnou úpravou suroviny. 

       Dále bylo při zpracování přihlédnuto k těmto zákonům. Zákon č. 262/2006 Sb., 

 zákoník práce, nařízení vlády č. 378/2001 Sb., zákon č. 309/2006 Sb., nařízení vlády 

 č. 101/2005 Sb. 
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Tento návrh bezpečnostního předpisu platí pro provoz, obsluhu, údržbu, prohlídky a 

opravy primárního drtiče, který je určen pro drcení netříděné suroviny a je závazný pro 

všechny zaměstnance firmy i jiné osoby vykonávající níže uvedené činnosti. 

 

9.6.2. Zajištění bezpečného provozu 

Postup pro provoz je stanoven v pokynech pro obsluhu. 

Drtič může obsluhovat zaměstnanec starší 18 let. K této práci musí být pověřený, 

řádně zaškolený a jeho znalosti musí být ověřeny písemnou formou. 

Opravy mimo zásahu do elektrické části může vykonávat pouze řádně pověřený 

zaměstnanec. 

Návoz suroviny může začít až po plném rozjetí drtícího mechanismu a k vypnutí může 

dojít až po úplném zpracování všeho materiálu v drtiči. 

Nejvyšší kusovitost kamene vstupující do vstupního otvoru drtiče nesmí přesáhnout 

velikost 800 x 630 x 630 mm. 

Uzemnění drtiče musí být provedeno ochranným vodičem. 

Volné přívody elektrické energie (kabely) musí být zajištěny oky a připevněné. 

Poškozené kabely se nesmí provozovat, musí být okamžitě vyřazeny a nahrazeny 

novými. 

Přes elektrický rozvaděč se nesmí napojovat další spotřebiče. 

Obsluha je povinna používat předepsané OOPP dle seznamu zpracovaného organizací 

na základě rizik, které souvisí s pracovní činností. 

Obsluha musí být proškolena a seznámena i s předpisy, které souvisí s elektrickým 

zařízením. 

Veškeré práce, které souvisí s údržbou, opravami a čištěním drtiče se musí provádět za 

vypnutého a uzamčeného rozvaděče drtiče. 

Při vypnutém a uzamčeném rozvaděči je povinna obsluha jej opatřit tabulkou – 

Nezapínat, na stroji se pracuje. 

Před vstupem zaměstnance do drtícího prostoru musí být stroj zajištěn proti 

jakémukoliv náhodnému spuštění nepovolanou osobou – vypnutím ovládacího tlačítka 

hlavního stykače a jeho uzamčením. 

Drtič nesmí být uveden do provozu, pokud není opatřen ochrannými kryty. 

Zúžené profily nebo schodišťové stupně musí být opatřeny šikmým šrafováním 

v kombinaci žlutá – černá. 
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Vedoucí pracoviště zajistí zákaz vstupu nepovolaným osobám do pracovního prostoru 

drtiče. Tento prostor se označí bezpečnostními značkami. 

Zařízení na drcení kamene je nutno používat a udržovat v souladu s průvodní 

dokumentací tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu usazování a víření prachu. 

Při návozu suroviny se provádí rovnoměrné rozhrnutí pomocí mobilního 

hydraulického nakládače, aby nedocházelo k jednostrannému využívání vstupního 

otvoru drtiče. 

Přehled možných běžných poruch na zařízení je uveden v návodu výrobce. 

Bezpečná práce, včetně pracovního postupu pro dané zařízení, je uvedena v návodu 

výrobce pro drtič a je závazná pro veškeré činnosti, které souvisí s obsluhou, údržbou 

a opravami zařízení. 

 

9.6.3.  Údržba a opravy 

Obsluha prostřednictvím provozního technika nárokuje požadavky na opravy a údržbu 

technologického zařízení. Provozní technik provede nahlášení závady se žádostí o 

opravu provoznímu technikovi mokrých úpraven (SPS). Dále informuje též vedoucího 

údržby SPS. Údržbu technologického zařízení drtírny zajišťuje Sklopísek Střeleč, a.s. 

Údržbu drtiče musí provádět pracovníci seznámení s funkcí drtiče a jeho dílců. Musí 

být seznámeni s těmito technickými podmínkami. 

 

9.6.3.1. Pracovníci údržby provádějí: 

� Seřízení drtiče tj. nastavení výstupní štěrbiny, kontrolu počtu otáček a 

smysl točení setrvačníků, 

� výměnu náhradních dílů, 

� drobné opravy např. výměnu šroubů a matic, dotahování šroubů a matic, 

apod., 

� mazání drtiče dle mazacího plánu, periodické prohlídky a opravu podle 

plánu odběratele, 

� po uvedení do provozu 2x po 10 dnech provozu a později 1x za půl roku až 

1x za rok provést odjištění matic spojovacích šroubů lože a jejich dotažení 

s opětným zajištěním. 
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9.6.3.2. Rozsah a lhůty údržby 

Mazání drtiče 

Valivá ložiska a labyrinty se mažou pomocí mazacích hlavic, které jsou označeny 

červeným kroužkem a štítkem. Jednou ročně je nutno provést kontrolu čistoty 

valivých ložisek. Teplota valivých ložisek nesmí při provozu drtiče přesáhnout 

70˚C. Přestoupí-li tuto teplotu je třeba drtič ihned zastavit a odstranit příčinu 

zahřívání. V tomto případě a dále při zjištění znečištění valivých ložisek je třeba 

staré mazivo odstranit, ložiska a ložiskové komory vyčistit a propláchnout 

technickým benzinem. 

 

Hrubotřídič  THT 1500 x 3000 

� Kontrola stavu pružných podpěr                         1 x měsíc 

� Kontrola stavu řemenic a řemenů                      1 x měsíc 

� Kontrola stavu zakrytování rotujících částí               1 x měsíc 

� Domazání ložisek hřídele                                          1 x měsíc 

� Domazání labyrintových těsnění ložisek hřídele       1 x měsíc 

 

Dvouvzpěrný čelisťový drtič DCD 1000 x 800 

� Domazání valivých ložisek ložiskových těles kyvadla      1 x rok 

� Kontrola stavu zařízení autorizovaným servisem              1 x rok 

� Kontrola stavu řemenic a řemenů                            1 x měsíc 

� Kontrola stavu zakrytování rotujících částí              1 x měsíc 

� Domazání valivých ložisek ojnice                            1 x měsíc 

� Domazání valivých ložisek ložiskových těles ojnice         1 x měsíc 

� Domazání labyrintů ojnice a labyrintů ložiskových těles ojnice   1 x týden 

 

Záznamy o provedené údržbě vede a archivuje Sklopísek Střeleč, a.s. [8] 

 

9.6.4. Návod k používání 

DCD slouží k drcení nelepivých, středně tvrdých a tvrdých hmot jako jsou vápence, 

kazivec, diabas, modrá droba, porfyr, žula, čedič, rudy a podobných materiálů 

s pevností v tlaku do 400 MPa. 

9.6.4.1. Ustanovení o bezpečnosti 
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Při provozu drtiče je třeba dbát na to, aby do vstupního otvoru nevnikl nedrtitelný 

předmět, který by způsobil poruchu. V případě vniknutí nedrtitelného předmětu 

má pojistná deska funkci pojistky a při přetížení se zlomí. Proti vnikání prachu, 

případně i hrubým nečistotám jsou valivá ložiska chráněna labyrintovým těsněním, 

ložiska kyvadla pryžovým těsněním a činné plochy vzpěrných desek pryžovými 

příložkami umístěnými nad opěrnými pánvemi. 

9.6.4.2. Ochrana při provozu 

Při provozu drtiče platí pro všechny pracovníky v provozu bezpečnostní předpisy 

provozovatele. Veškeré kryty musí být vždy v pořádku a za provozu drtiče nesmí 

být odstraňovány. Bez ochranných krytů nesmí být drtič uveden do provozu. Pro 

tuzemské odběratele je drtič dodáván s krytou výsypkou, opatřenou nádstavcem 

s přírubou pro napojení potrubí pro odsávání prachu. Údaje potřebné pro odsávání 

jsou uvedeny v popisu technických parametrů (viz. výše). Odsávací zařízení tj. 

potrubí, ventilátory a odlučovací zařízení není součástí dodávky drtiče. V případě, 

že odběratel má proveden jiný způsob zneškodňování prachu, může být drtič 

dodán bez kryté výsypky. Odběratel však musí výrobci předat písemný souhlas 

příslušné KHS (nebo OHS). Vzhledem k tomu, že při provozu drtiče vzniká 

prašnost a hlučnost, která může v některých provozech překročit dovolené meze, 

musí mít obsluha možnost pobytu v kabině nebo na takovém místě, kde 

nepřesáhne prašnost 10 mg.m-3 (resp. 2 mg.m-3) a hlučnost třídu hluku N 75. Při 

opuštění kabiny se musí obsluha chránit účinným protiprašným respirátorem a 

chráničem sluchu dostatečně účinným pro třídu hluku N 100. Použitý respirátor a 

chránič sluchu musí být schváleny Státní zkušebnou č. 214. Drtič může spouštět a 

obsluhovat jen osoba k tomu určená a zaškolená. Při ručním spouštění drtiče je 

pracovník povinen přesvědčit se, že není nikdo v dosahu pohyblivých částí drtiče a 

pohonu, aby nedošlo k úrazu. Při dálkovém spouštění je nutné, aby odběratel 

zajistil zařízení, které by opticky nebo akusticky upozorňovalo na spouštění drtiče. 

Jakýkoliv výstup na drtič, který je v provozu je přísně zakázán. Veškeré opravy a 

úpravy se mohou provádět pouze za klidu drtiče, přičemž musí být provedena 

veškerá opatření proti náhodnému spuštění drtiče. Drtič musí být řádně udržován, 

vadné dílce včas vyměňovány, šrouby a matice řádně dotaženy a zajištěno 

dokonalé mazání valivých, resp. kluzných částí, aby nedošlo k poruše drtiče nebo 

k ohrožení obsluhy.  
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9.6.4.3. Provozní předpisy 

Při spuštění drtiče musí být drtící prostor vždy prázdný. S podáváním materiálu do 

drtiče se nesmí začít dříve, dokud nedosáhl provozních otáček (viz. technické 

parametry výše). Materiál do drtiče musí být podáván stejnoměrně po celé šířce 

vstupního otvoru. S ohledem na správné zaběhnutí všech částí drtiče je třeba, aby 

nový drtič byl nejméně po dobu jednoho týdne zatěžován jen na poloviční 

kapacitu. Zastavení drtiče je možné až tehdy, když je drtící prostor prázdný. 

Spouštět a obsluhovat drtič může jen osoba k tomu určená. Musí být seznámena 

s funkcí drtiče, s jeho obsluhou, s bezpečnostními předpisy a s předpisy ČSN. 

Pracovníci určení k obsluze musí dodržovat veškerá ustanovení článku Ochrana 

při provozu těchto technických podmínek. [8] 

 

9.6.4.4. Postup při drcení 

9.6.4.4.1. Obsluha drtiče 

Obsluha drtiče je dvoučlenná, přičemž jeden pracovník z obsluhy je určen též 

jako obsluha  kolového hydraulického kladiva JCB. 

9.6.4.4.2. Kontrola pracoviště 

Při zahájení směny provede obsluha kontrolu technologického zařízení 

v následujícím rozsahu: 

� zda v okruhu drtiče není nepovolaná osoba, 

� zkontroluje zakrytování rotujících částí a ústí drtiče, 

� provede kontrolu třídící plochy hrubotřídiče THT 1 500 x 3 000, 

� provede kontrolu dopravních pasů – uložení válečků, 

� drobnou závadu odstraní sám, při větší závadě nahlásí závadu 

předákovi a provoznímu technikovi, který provede nahlášení závady 

provoznímu technikovi mokré úpravny SPS. [6] 

9.6.4.4.3. Nastavení výstupní štěrbiny 

Rozměr výstupní štěrbiny nesmí být menší než je uvedeno v článku o 

technických parametrech drtiče, jelikož provoz drtiče s menší výstupní 

štěrbinou způsobuje jeho přetížení, které může vést k poruše. Dále vede 

k podstatnému zvýšení měrného opotřebení drtících čelistí a dalších činných 

dílů drtiče. 

 

 



 47 

9.6.4.4.4. Otáčky a smysl točení setrvačníků 

Počet otáček, doporučený pro konkrétní typ drtiče, musí být dodržen, neboť 

zvýšení nebo snížení otáček by ovlivnilo přípustné mechanické namáhání 

drtiče, výkonnost drtiče a granulometrické složení drtě. [8] 

9.6.4.4.5. Prohlídky elektrozařízení 

Prováděním denních prohlídek jsou pověřeni pracovníci s minimální 

kvalifikací pracovníka seznámeného podle § 3 nebo poučeného podle § 4 

vyhlášky č. 50/1978 Sb. (předáci). 

9.6.4.4.6. Rozsah prohlídek 

Prohlídky jsou prováděny vizuálně se zaměřením na: 

� udržování krytí el. zařízení a zda nejsou poškozeny uzavření 

rozvaděčů, jistících skříní, svorkovnic, spojkových skříní a spojek 

přemístitelných kabelových vedení, 

� kontrolu viditelného kabelového rozvodu ke strojům (motorům se 

zaměřením na vývodky) a ostatním silově napájeným zařízením, 

kontrolu pohyblivých a přemístitelných kabelových rozvodů, zda 

nejsou poškozeny nebo nesprávně používány (celistvost izolace, 

upevnění a zaústění svorkovnice, stav spojovaných částí, zásuvek, 

vidlic, kontrola zda nejsou kabely vystaveny mechanickému poškození, 

škodlivému vlivu prostředí – např. ropné látky, kontrola volně 

kladených kabelů a vedení z hlediska uložení, zda neleží trvale ve vodě 

nebo v blátě, na ostrohranném kamenivu a zda nejsou přejížděny 

vozidly), 

� funkčnost osvětlovacích těles a jejich poškození. 

 

Po provedené prohlídce provede předák zápis do „ Knihy prohlídek el. 

zařízení“. 

      Týdenní prohlídky zajišťují pracovníci s el. kvalifikací Sklopísku Střeleč, a.s. 

9.6.4.4.7. Najetí provozu 

Pokud kontrola zařízení bude bez závad, obsluha uvede technologické zařízení 

do provozu následujícím způsobem:  

� zapne ovládací napětí, 

� zapne výstražnou signalizaci, 

� spustí drtiče, 
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� spustí dopravní pásy, 

� vypne výstražnou signalizaci, 

� rozběhne motor drtiče na maximální otáčky pomocí reostatu. 

 

9.6.4.4.8. Chod provozu 

Po spuštění provozu obsluha kontroluje plynulý tok materiálu do drtiče. Pro 

zajištění  plynulého toku materiálu slouží podavač třídiče a vibrátor umístěný 

na svodu od třídiče, jejichž ovládání je vyvedeno na stanoviště obsluhy 

v nejvyšším patře drtírny. V případě, že na roštu násypky zůstane  nadměrný 

kus suroviny, který nepropadne roštem, použije k jeho rozrušení určená 

obsluha kolové hydraulické kladivo JCB. 

V době bezpečnostních přestávek obsluha vypíná celou technologickou linku 

drtírny. 

9.6.4.4.9. Zakázané činnosti a úkony 

� obsluha drtírny má zákaz jakéhokoliv pohybu za couvajícím 

automobilem, 

� nesmí vstupovat na rošt násypky, pokud je zařízení v provozu, 

� nesmí odstraňovat kryty rotujících částí technologického zařízení 

drtírna, 

� nesmí vstupovat na dopravní pás, který je v provozu, 

� nesmí odstraňovat nebo opravovat vypadlý váleček dopravního pásu za 

chodu, 

� nesmí opravovat ani demontovat elektrická zařízení, 

� při rozrušování nadměrných kusů suroviny hydraulickým kladivem 

JCB nesmí obsluha stát v blízkosti roštu násypky, aby nebyla zasažena 

odletujícími úlomky rozrušovaného materiálu. 

 

9.6.4.4.10. Ukončení provozu drtírny 

Vypínání technologické linky je prováděno následujícím způsobem: 

� nejprve se vypne ovládací napětí, 

� reostat motoru postupně uvést do nulové polohy, 

� kontrola zařízení, zda se neprojevuje závada na technologickém 

zařízení, 

� kontrola ochozových lávek a zakrytování rotujících částí, 
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� provede se promazání linky dle mazacího plánu. 

 

Obsluha drtírny provádí v průběhu směny a po ukončení návozu v prostoru 

celé drtírny tyto úkony: 

� úklid u vratných válců pasových dopravníků (odházení napadaného 

materiálu od   válců), 

� zametení a odházení materiálu z jednotlivých podlaží drtírny, 

� úklid prostoru obsluhy a okolí drtírny. [6] 

 

9.6.5. Odpovědnosti, pravomoci a vzájemné vztahy 

Tab. 4 - Matice odpovědnosti 

Činnosti, úkoly OBM PTM PTMU PS TU OT Ř 

Kontrola  zařízení O I      

Poměry míchání suroviny O  (O)   (O) (O) 

Běžná údržba O I      

Opravy S O (O) (O) (O) I I 

 

 

K  kontroluje                                                                       P  provádí  

O  odpovídá za provedení (hlavní odpovědnost)                S  povinně spolupracuje 

(O)  odpovídá za svou činnost nebo úsek                            I  povinně informován 
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9.6.6. Zjištění příčin a zdrojů úrazů a opatření ke snížení rizika – posouzení 

 

Tab. 5 – Posouzení úrazovosti 

 

 

Riziko Příčina úrazu Zdroj úrazu Opatření ke 

snížení rizika 

Uklouznutí, 

zakopnutí 

Neopatrnost 

Kluzký stav podlahy 

Nedodržování 

bezpečného chování 

na pracovišti 

Mikroklimatické vlivy 

či nedodržování 

stanovené údržby 

Dodržování 

pravidel pro 

chování na 

pracovišti 

Zastřešení 

pracoviště, 

pravidelný úklid 

Skřípnutí nákladním 

automobilem při 

návozu suroviny 

Nedodržování 

pravidel pro návoz 

surovin 

Korba automobilu Pozornost obsluhy 

Zasažení oka 

vyletujícími kousky 

suroviny 

Nedodržování 

předpisů 

Nepoužívání OOPP 

Malé, ostrohranné 

kousky kamene 

Dodržování 

předpisů 

Používání OOPP 

Zasažení el. energií Poškozené vedení Elektrická energie Neprovádět 

neodbornou opravu 

Zavolat odborně 

vyškolenou osobu 

Vtažení nebo 

poranění 

mechanismem stroje 

Neopatrnost 

Závada na 

ochranném krytu 

Pohybující se a 

rotující časti 

Pozornost obsluhy 

Pravidelná kontrola 

jednotlivých částí 

stroje 

Poranění v důsledku 

oprav a údržby 

Neopatrnost 

Nepředvídatelná 

situace 

Část stroje, jež je 

opravována či je na ní 

prováděna údržba 

Pozornost 

Dodržování 

stanovených 

pravidel 
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9.6.7. Zhodnocení rizik při provozu zařízení 

Při provozu primárního drtiče mohou vznikat různé druhy rizik. Riziko vzniká již při 

návozu suroviny a pro obsluhu drtiče končí až při transportu materiálu po pásových 

dopravnících. Ty jež připadají v úvahu, jsem vyhodnotil výše. Samozřejmě k těmto 

úrazům docházet nemusí. Vše záleží na přístupu zaměstnanců a zaměstnavatele, na 

dodržování pravidel a předpisů pro bezpečný provoz daného zařízení a také na stavu 

stroje. Někdy sice může zapracovat náhoda či nepředvídatelný vliv, ale tyto události 

přicházejí málokdy. 
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10. Závěr 
V dnešní době je na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a na dodržování bezpečnostních 

předpisů na pracovišti upřena mnohem větší pozornost a také je kladen veliký důraz na jejich 

dodržování. Tento přístup je podle mého názoru správný. Myslím si, že tímto směrem by se 

měla ubírat naše snaha o vyloučení nebo alespoň snížení na maximální možnou úroveň těchto 

rizik a nebezpečí provázející činnosti, s nimiž zaměstnanci přicházejí do každodenního styku. 

Bakalářská práce řeší problematiku, jež se zabývá bezpečností a ochranou zdraví při práci na 

primárním drtiči netříděné suroviny. Zpracoval jsem zde hlavně návrh bezpečnostního 

předpisu pro drcení. V něm jsem se zabýval především následujícími skutečnostmi. Účelem, 

proč je tento předpis zpracováván, ve smyslu jakých právních předpisů je zpracován a také 

pro jaké subjekty je zpracováván. Dále bych zmínil, že tento předpis se také zabývá návodem 

pro používání, údržbou a opravami, jež slouží hlavně pro obsluhu tohoto stroje. V práci jsem 

posoudil specifická nebezpečí a rizika, která se mohou na tomto pracovišti vyskytovat. Jedná 

se především o prach, hluk a je zde také možnost nepříjemností v důsledku 

mikroklimatických vlivů. 

Jak již vyplývá z výsledků bakalářské práce, bezpečnost a ochrana zdraví je na tomto 

pracovišti na dobré úrovní. Svědčí o tom jistě i to, že si firma nechává každý měsíc změřit a 

vyhodnotit, zda nejsou překračovány povolené limity u rizikových faktorů. Těmito faktory, 

vyskytující se na tomto pracovišti, jsou hlavně prach a hluk. Tyto hodnoty jsou dlouhodobě 

pod povolenou hranicí, ale i přesto se nic nepodceňuje a jsou pracovníkům přidělovány 

osobní ochranné pracovní prostředky, které jsou zaměstnanci povinni nosit v případě vstupu 

do rizikovým prostor. Zaměstnanci jsou také pravidelně, což v tomto případě znamená jednou 

ročně, školeni v problematice bezpečnosti práce. 
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Seznam použitých zkratek 

BOZP   bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

OOPP   osobní ochranné pracovní prostředky 

THT   těžký hrubotřídič THT 1500 x 3000 

DCD   dvojvzpěrný čelisťový drtič DCD 1000 x 800 

TOP              technicko organizační postup 

PD                               pásový dopravník 

SPS   Sklopísek Střeleč, a.s. 

Ř  ředitel  společnosti 

PS  předák směny 

PTM  provozní  technik firmy MENFIS, s.r.o. 

MMÚ  mistr mokré úpravny 

PTMÚ  provozní technik mokré úpravny 

PD  provozní deník 

OT  operátor těžby  

VT  vedoucí těžby 

OBM  obsluha MENFIS, s.r.o. 

SPS  Sklopísek Střeleč a.s. 

VV  vedoucí výroby 

TÚ  technický útvar 

DDV  denní dispečink výroby     
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          při obsluze a práci na elektrických zařízeních při hornické činnosti a při činnosti 

          prováděné hornickým způsobem. 

 

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

          značek a zavedení signálů. 

 

[22]   Vyhláška č. 192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 

          48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

          technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů. 
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[23]   Nařízení vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní 

          zařízení. 

 

[24]   Zákon č. 392/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

          zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

[25]   Nařízení vlády č. 523/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001 Sb., 

          kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 

 

[26]   Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice. 

 

[27]   Směrnice SMS: ISO 18001:1999 – Nežádoucí události a pracovní úrazy. 


