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ANOTACE  

RÝDLOVÁ, J. Návrh metodiky BOZP v hasičských zbrojnicích při používání strojů a 

technických zařízeních. 

Ostrava: VŠB – TU, 2011, 55 stran. Bakalářská práce, vedoucí: Ing. Lenka Kissiková. 

 

Klíčová slova: hasičská zbrojnice, zaměstnavatel, zaměstnanec, technická zařízení, stroje, 

školení. 

 

Bakalářská práce hodnotí stav hasičských zbrojnic dobrovolných hasičů se 

zaměřením na stroje a technická zařízení, včetně montáţních jam. Popisuje jejich závady a 

nedostatky, navrhuje technické a organizační opatření. Na základě provedené analýzy byla 

navrţena metodika BOZP, týkající se pouţívání strojů a technických zařízení. Tato metodika 

je určena pro zaměstnavatele, v tomto případě místní úřad, který je povinen dodrţovat zásady 

dané zákoníkem práce, mj. své zaměstnance pravidelně školit v oblasti BOZP.    

 

ANNOTATION     

RÝDLOVÁ, J. Proposal for a Methodology for OSH in Fire Houses during the Use of 

Machines and Technical Devices. 

Ostrava: VŠB – TU, 2011, 55 pages. Bachelor‘s thesis, head: Ing. Lenka Kissiková.        

 

Keywords:  fire station, employer, employee, technical equipment, machine, training. 

 

Bachelor‘s thesis assesses the state armory fire volunteer firefighters, with a focus on 

machines and technical devices, including assembly trenches. It describes their faults and 

shortcomings, proposes technical and organizational measures. Based on the analysis of the 

proposed methodology OSH on the use of machines and technical devices. This methodology 

is intended for employers, in this case, local authorities, which shall observe the principles of 

the Labor Code, including its regular staff training in OSH. 
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1      ÚVOD 

 

Jednotky sborů dobrovolných hasičů zřizuje a spravuje obec. Obec zabezpečuje 

výstavbu a údrţbu hasičských zbrojnic. 3] Pro hodnocení a srovnání jsem si vybrala hasičské 

zbrojnice sborů dobrovolných hasičů, které leţí v okresu Nový Jičín a spadají do kategorie 

jednotek poţární ochrany II/III, (dále jen „JPO II/III“). 

Obec ve zřizovací listině jednotek sborů dobrovolných hasičů uvádí základní úkoly, 

které jednotka plní v územním obvodu obce a které vykonává v souladu s obecně závaznými 

právními předpisy. K zajištění akceschopnosti provádí jednotka pravidelnou odbornou 

přípravu svých členů.   

Jednotky sborů dobrovolných hasičů, které jsou v kategorii JPO II, uzavírají s obcí 

dohodu o pracovní činnosti. Tuto dohodu uzavírají všichni členové jednotky, kteří jsou dále 

uvádění jako zaměstnanci a obec jako zaměstnavatel. Zaměstnanec se zavazuje vykonávat 

práce spojené s prováděním hasebních a záchranných prací, s údrţbou poţární techniky a 

technických prostředků, s nařízenou odbornou přípravou a také se účastnit nařízených cvičení.  

Místo výkonu práce je určena hasičská zbrojnice a místo zásahu. Za provádění zásahů a 

údrţby poskytuje zaměstnavatel odměnu. Ostatní práva, povinnosti a odpovědnost za škodu 

zaměstnance i zaměstnavatele, vyplývající z této dohody, se řídí ustanovením zákoníku práce.     

Cílem této práce je navrhnout metodiku BOZP pro hasičské zbrojnice dobrovolných 

hasičů. Zjistit a popsat současný stav technických zařízení a strojů, především vrtaček, brusek, 

ţebříků, montáţních jam aj. Uvést základní poţadavky pro provoz, obsluhu a údrţbu těchto 

technických zařízení a strojů. 
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2      ZÁKLADNÍ POJMY A DEFINICE 

 

Poţární zbrojnice – objekt a souvisící prostory určené pro výkon sluţby hasičů 

zařazených v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce nebo jednotce sboru dobrovolných 

hasičů podniku (dobrovolná jednotka PO) a určené pro poţární techniku a věcné prostředky 

poţární ochrany ve vybavení dobrovolné jednotky PO [1]. 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce – jednotka poţární ochrany, která je 

sloţena z fyzických osob, které nevykonávají činnost v této jednotce poţární ochrany jako své 

zaměstnání [2].  

JPO I – jednotka hasičského záchranného sboru s územní působností, zasahující i 

mimo území svého zřizovatele zpravidla do 20 minut jízdy z místa dislokace [2]. 

JPO II – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají jako 

svoje hlavní nebo vedlejší povolání, s územní působností, zasahující i mimo území svého 

zřizovatele zpravidla do 10 minut jízdy z místa dislokace [2]. 

JPO III – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají sluţbu 

v jednotce poţární ochrany dobrovolně, s územní působností, zasahující i mimo území svého 

zřizovatele zpravidla do 10 minut jízdy z místa dislokace [2]. 

JPO IV – jednotka hasičského záchranného sboru podniku s místní působností, 

zasahující na území svého zřizovatele [2]. 

JPO V – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají sluţbu 

v jednotce poţární ochrany dobrovolně, s územní působností, zasahující na území svého 

zřizovatele [2].  

JPO VI – jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku s místní působností, 

zasahující na území svého zřizovatele [2]. 

Obec – ohraničené samosprávné územní celky, které disponují právní subjektivitou, 

vlastním majetkem a jsou přímo ústavou a zákonem oprávněny vykonávat veřejnou správu na 

svém území ve vlastní působnosti [3]. 

Zaměstnanec – fyzická osoba, která v den sjednání pracovního poměru dosáhne 

15 let věku [4]. 
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Zaměstnavatel – právnická nebo fyzická osoba, která zaměstnává fyzickou osobu 

v pracovněprávním vztahu [4]. 

Montáţní jáma – pracovní prostor umoţňující práci ve stoje při opravách spodků 

vozidel a pracovních strojů.  

Průvodní dokumentace – soubor dokumentů obsahující návod výrobce pro montáţ, 

manipulaci, opravy, údrţbu, výchozí a následné pravidelné kontroly a revize zařízení, jakoţ i 

pokyny pro případnou výměnu nebo změnu částí zařízení [5]. 

Provozní dokumentace – soubor dokumentů obsahující průvodní dokumentaci, 

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

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

nebo zaměstnavatel [5]. 

Místní provozní bezpečnostní předpis – předpis zaměstnavatele upravující zejména 

pracovní technologické postupy pro pouţívání zařízení a pravidla pohybu zařízení a 

zaměstnanců v prostorech a na pracovištích zaměstnavatele [5].  
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3      POVINNOSTI ZAMĚSTANAVATELE A  ZAMĚSTNANCE Z 

HLEDISKA BOZP 

 

Základní povinnosti zaměstnavatele: 

Zaměstnavatelé jsou povinni zajistit, včetně vedoucích zaměstnanců na všech 

stupních řízení podmínky, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci 

s ohledem na rizika moţného ohroţení, která se týkají jejich výkonu práce. 4  

Zaměstnavatel, v tomto případě místní úřad je povinen vytvářet bezpečné a zdraví 

neohroţující pracovní prostředí a pracovní podmínky v jimi zřízených pracovištích, tj. v 

hasičských zbrojnicích, vhodnou organizací a přijímáním opatření k předcházení rizik, 

odstraňovat je nebo je minimalizovat. 4  

Dále je povinen zajišťovat pracovníkům, se kterými mají uzavřené pracovní dohody, 

školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, které doplňují jejich odborné 

předpoklady a poţadavky pro výkon práce. Ty se vztahují na jimi vykonávané práce a rizika. 

O této skutečnosti musí pořídit dokumentaci. 4   

Pokud není moţné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní 

ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen poskytnout 

zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky, které musí chránit zaměstnance před 

riziky, nesmí bránit při výkonu práce a nesmí ohrozit jejich zdraví. Zaměstnavatel musí 

kontrolovat jejich pouţívání a udrţovat je v pouţivatelném stavu. Kromě toho je povinen 

poskytnout mycí, čistící a dezinfekční prostředky. 4  

Zaměstnavatel musí dále zajistit, aby prostory určené pro práci byly prostorově a 

konstrukčně uspořádány a vybaveny tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska 

BOZP odpovídaly bezpečnostním a hygienickým poţadavkům na pracovní prostředí a 

pracoviště. 6] 

Stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí musí být z hlediska BOZP 

vhodné pro práci, při které budou pouţívány a musí být vybaveny ochrannými zařízeními, 

tak, aby neohroţovaly pracovníky, kteří tato technická zařízení pouţívají. Tato zařízení musí 

být pravidelně a řádně udrţovány, kontrolovány a revidovány. 6] O těchto kontrolách a 

revizích musí být vedeny záznamy. 5] 
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Zaměstnavatel musí mj. na pracovištích umístit bezpečnostní značky, značení a 

zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se BOZP a seznámit s nimi 

zaměstnance. Bezpečnostní značky, značení nebo signály mohou být zvukové, světelné nebo 

obrazové.  6] 

Zaměstnanci provádějící údrţbu, kontroly a opravy pracovního zařízení jsou 

vystaveni riziku pracovních úrazů.  

Zaměstnavatel musí objasnit příčiny a okolnosti vzniku kaţdého pracovního úrazu a 

vést v knize úrazů evidenci všech pracovních úrazů, buď v elektronické, nebo listinné podobě, 

i kdyţ jimi nebyla způsobena pracovní neschopnost delší neţ 3 kalendářní dny. Při pracovní 

neschopnosti delší neţ 3 dny a při úmrtí zaměstnance musí zaměstnavatel nejpozději do 5 

pracovních dnů po oznámení úrazu vyhotovit záznam o pracovním úrazu a vést o pracovním 

úrazu dokumentaci. 4] [7]          

Ve vybraných hasičských zbrojnicích jsem zjistila, ţe evidenci záznamů o 

pracovních úrazech v knize úrazů vede pouze jedna jednotka sboru dobrovolných hasičů, 

zařazená do kategorie JPO III, ovšem jen s jedním záznamem. Jak by měla kniha vypadat a co 

vše by měla obsahovat, jsem navrhla a vypracovala, viz příloha č. 1.  

Povinnosti zaměstnance: 4  

Pracovníci jsou rovněţ povinni dodrţovat zásady bezpečného chování na pracovišti a 

nesmí vykonávat činnosti, které jsou v rozporu s předpisy BOZP.  

Je povinen  

a) účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem,  

b) dodrţovat pokyny, pracovní postupy a řídit se informacemi zaměstnavatele, dodrţovat 

právní a ostatní předpisy, 

c) řídit se zásadami bezpečného chování na pracovišti, 

d) pouţívat stanovené pracovní prostředky, osobní ochranné pracovní prostředky a ochranné 

zařízení, které nesmí svévolně měnit a vyřazovat z provozu, 

e) nepoţívat na pracovištích alkoholické nápoje a neuţívat jiné návykové látky, nevstupovat 

pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele, 



13 

 

f) nekouřit na pracovištích, 

g) závady, nedostatky na pracovištích nebo poruchy technických zařízení, které ohroţují 

bezpečnost a zdraví zaměstnanců neprodleně oznámit svému nadřízenému vedoucímu, 

h) bezodkladně oznámit svůj pracovní úraz svému nadřízenému vedoucímu, pokud mu to 

jeho stav dovolí, hlásit i pracovní úrazy jiných fyzických osob, jehoţ byl svědkem a 

spolupracovat při objasnění jeho příčin, 

i) podrobit se na pokyn oprávněného zaměstnance zjištění, zda není pod vlivem alkoholu 

nebo jiných návykových látek.      
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4      ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU VYBRANÝCH 

HASIČSKÝCH ZBROJNIC 

 

Technická zařízení 

V hasičských zbrojnicích jsou pouţívány stroje a technické zařízení při provádění 

údrţby a opravárenské techniky, převáţně na údrţbu pracovišť, pracovního vybavení, 

dopravních prostředků včetně jejich servisu, na seřizování, opravy a výměny technických 

částí, olejů apod.    

Jsou pouţívány především stojanové vrtačky, přímočaré pily, stacionární kotoučové 

a úhlové brusky včetně ručního nářadí a svěráků, které slouţí jako přídavné zařízení 

k uchycení materiálu při broušení a vrtání. 

Provádějí svařování a řezání kovů. Při těchto pracích pouţívají svařovací zařízení 

s metodami plamenového svařování kovů a obloukového svařování (svařování elektrodou, 

svařování v ochranných atmosférách odtavující se elektrodou pomocí čistých plynů 

především argonu, heliu a oxidu uhličitého).  

K ochraně před popálením odstřikujícího kovu a před plamenem se chrání svářecí 

zástěrou, příp. ochranným oblekem, rukavicemi, pokrývkou hlavy, svářecím štítem a svářecí 

kuklou. 8]      

Další důleţitou pomůckou při opravě a servisu dopravních prostředků je zdvihací 

zařízení. Zaměstnanci pouţívají pouze ruční pojízdné hevery a ruční hydraulické zvedáky. 

Jejich nosnost se pohybuje od 2 do 15 tun. Nejvíce je pouţívají při výměně motorových a 

převodových olejů a olejových filtrů. S výměnou oleje úzce souvisí skladování této látky. Ve 

většině případů měli zaměstnanci oleje uskladněny v plastových kanystrech a PET láhvích 

uloţeny pod stolem, ve skříních nebo v technických místnostech. Skladují i další nebezpečné 

látky, mezi které patří motorová nafta a ředidlo. Motorovou naftou doplňují přenosné 

motorové stříkačky, které vyuţívají především pro poţární sport a poţární technické 

prostředky určené k zásahu.  

Hasičské zbrojnice, které mají zabudované v garáţích montáţní, resp. pracovní jámy 

vyuţívají tento pracovní prostor k opravě spodků vozidel a k výměně olejů. Montáţní jáma 

umoţňuje vykonávat činnosti ve vhodnější pracovní poloze. 
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Technická dokumentace strojů a zařízení 5] 

Zaměstnavatel musí zařízení pravidelně a řádně udrţovat, kontrolovat a revidovat. 

Rozsah, četnost kontrol a revizí stanoví předpisy k zajištění bezpečnosti práce nebo provozní 

dokumentace, kterou musí být vybaveno kaţdé zařízení a musí být uchovávána po celou dobu 

provozu zařízení. 

Nezbytnou součástí strojů a zařízení musí být průvodní technická dokumentace od 

výrobce obsahující podrobné návody k instalaci, seřizování, údrţbě, obsluze a bezpečnostních 

poţadavků. U dováţených technických zařízení musí být technická dokumentace přeloţena 

do českého jazyka.  

 Zaměstnanci by měli mít vypracovanou vlastní provozní dokumentaci, se zřetelem 

na místní podmínky, která má obsahovat průvodní dokumentaci a zvláště velká pozornost by 

měla být věnována kartám k vedení záznamu o kontrolách, zkouškách, revizích a opravách.  

Rozsah kontrol musí zaměstnavatel stanovit v místním provozním bezpečnostním 

předpise. Kontrola bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu je prováděna 

podle průvodní dokumentace výrobce nebo místním provozním bezpečnostním předpisem. 

Následná kontrola zařízení musí být prováděna nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu 

stanoveném místním provozním předpisem, nestanoví-li zvláštní právní předpis, průvodní 

dokumentace nebo normová hodnota jinak. 

 

Zjištění:  

Při kontrole zařízení a dokumentace jsem zjistila, ţe zaměstnanci nemají provozní 

dokumentaci a ani nevedou záznamy o provedených kontrolách, zkouškách, revizích a 

opravách. Bohuţel to bývá tím, ţe většina zařízení je staršího typu. 

Návrh na organizační opatření: 

Navrhuji, aby si provozovatel těchto technických zařízení zajistili návody pro 

obsluhu a údrţbu u provozovatelů, kteří tato zařízení také provozují. Případně doporučuji, aby 

si sami vypracovali místně provozní bezpečnostní předpis. 

Zároveň doporučuji, aby si vedli záznamy o provedených revizích, kontrolách a 

zkouškách. 
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4. 1       Ruční nářadí  

 

Zjištění: 

- Na obrázku č. 1 jde vidět ruční nářadí, které je nepřehledně uspořádáno, není chráněno 

před poškozením a otupením. 

- Ostré a špičaté nářadí není dostatečně chráněno a uloţeno. Je zde zvýšené riziko vzniku 

poranění při uchopení nářadí (obrázek č. 2).  

 

 

Obrázek č. 1: Nesprávné uspořádání nářadí  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 2: Nevhodně uloţeny ostré nástroje 
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Návrh na technická opatření: 

- Navrhuji vybavit pracoviště policemi, regály, pracovními stoly se zásuvkami nebo 

skříňkami. 

Zjištění:  

- Rukojeť kladiva není pevně nasazena a zajištěna proti uvolnění, nemá hladký povrch a má 

praskliny (obrázek č. 3 a 4). 

- Šroubovák na obrázku č. 5 je poškozený a otřepený.  

 

 
Obrázek č. 3: Uvolněná násada 

 
Obrázek č. 4: Naprasklá a ulomená násada 
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Obrázek č. 5: Otřepený a poškozený šroubovák 

 

Návrh na organizační opatření: 

- Takto poškozené nářadí navrhuji vyřadit z uţívání. 
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4. 2       Ţebříky  

 

V hasičských zbrojnicích jsou často pouţívány také hliníkové a dřevěné ţebříky, u 

kterých byly shledány viditelné nedostatky. 

Zjištění: 

- Ţebříky byly znečištěné. Štítky a piktogramy pro uţívání nebyly dobře čitelné (obrázek č. 

6). 

 

Obrázek č. 6: Nečitelný bezpečnostní štítek 

 

Návrh na organizační opatření: 

- Nečitelné bezpečnostní štítky a piktogramy vyměnit za nové.  
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4. 3       Pracovní stoly, svěráky 

 

Zjištění:  

- Pracovní stůl a pracovní místo není udrţováno v pořádku (obrázek č. 7). 

 

Obrázek č. 7: Viditelně neudrţované pracovní místo 

 

Návrh na organizační opatření: 

- Stůl uklidit a ponechat čistý pro vykonávání jednotlivých prací. Nářadí ukládat do šuplíků, 

případně zavěsit na stanovená místa. Na stole ponechávat pouze nářadí, které pracovník 

potřebuje k dané práci.  
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Zjištění:  

- Svěrák na obrázku č. 8 není na stůl řádně upevněn. Šipka na obrázku ukazuje místo 

chybějícího šroubu a kruh znázorňuje uvolněný šroub.    

 

 

Obrázek č. 8: Závady na svěráku 

 

Návrh na technická opatření: 

- Doporučuji svěrák řádně upevnit na pracovní stůl. 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

4. 4       Vrtačky a brusky 

 

Zjištění: 

- Stolní vrtačka (obrázek č. 9) je umístěna na pracovišti, která je obklopena předměty a ty 

zasahují do pracovního prostoru vrtačky.  Za ní se nachází nedostupná zástrčka. Vrtačka 

není vybavena upínacím zařízením. Podle příslušné normy je vrtání z ruky zakázáno. 

Upínací klička je připevněna k vrtačce, coţ je podle této normy rovněţ zakázáno.  

- Vrtačka, jako kovoobráběcí stroj je vyuţívána k obrábění dřeva, coţ je v rozporu 

s návodem pro obsluhu výrobce. 

 

Obrázek č. 9: Stolní vrtačka 

 

Návrhy na technická a organizační opatření: 

- Navrhuji pracovní prostor, kde je umístěna vrtačka uklidit a všechny materiály nacházející 

se v bezprostřední blízkosti vrtačky odstranit,  

- odstranit z vrtačky připevněnou utahovací kličku, 

- vyuţívat vrtačku pouze na obrábění kovů dle návodu výrobce, 

- zbytky dřevěných třísek odstranit z pracovního prostoru vrtačky a z podlahy.  
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Zjištění: 

- Vrtačce na obrázku č. 10 chybí ţárovka a kryt není dostatečně připevněn k části vrtací 

hlavy.  

 

Obrázek č. 10: Nepřipevněný kryt a chybějící ţárovka 

 

Návrh na technická opatření: 

- Správně připevnit ochranný kryt a doplnit vrtačku novou ţárovkou.  

Zjištění:  

- Stolní dvoukotoučová bruska na obrázku č. 11 a 12 není napevno připevněna 

k pracovnímu stolu a chybí nainstalování podpěrky u levého brusného kotouče, seřízené 

ve vzdálenosti na max. 3 mm od brusného kotouče.  Vzdálenost ochranných krytů od 

brusných kotoučů je více neţ 5 mm, coţ je v rozporu s návodem výrobce. 
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Obrázek č. 11: Nedostatečně zabezpečena stolní bruska  

 

Obrázek č. 12: Nepřipevněná bruska 

 

Návrh na technická opatření: 

- Navrhuji brusku řádně připevnit na stůl 

- Seřídit vzdálenost zaráţek u ochranných krytů na bezpečnou vzdálenost 5 mm 

- Seřídit vzdálenost podpěrky na levé straně brusky na max. 3mm od brusného kotouče  
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Zjištění: 

- Na obrázku č. 13 mezi ochranným krytem a brusným kotoučem není mezera maximálně 5 

mm. Skutečnost – 2 cm.   Ochranný kryt v tomto případě neplní zcela svoji ochrannou 

funkci. Vzdálenost ochranných krytů od brusných kotoučů je více neţ 5 mm, coţ je 

v rozporu s návodem výrobce. 

 

Obrázek č. 13: : Nedostatečně zabezpečena stolní bruska  

 

Návrh na technická a organizační opatření: 

- Navrhuji seřídit vzdálenost zaráţek u ochranných krytů na bezpečnou vzdálenost 5 mm. 

- Pouţívat při práci na brusce příslušné OOPP na ochranu očí. 

 

 

 

 

 

 



26 

 

4. 5       Svařovací zařízení 

 

Zjištění:  

- Na obrázku č. 14 je svařovací poloautomat, který svařuje kovy odtavující se elektrodou, 

automaticky podávanou do svařovací lázně, v ochranné atmosféře směsi argonu a CO2. 

Láhev je správně označena podle nového barevného značení tlakových lahví a má nálepku 

s onačením nebezpečí.  

 

Obrázek č. 14: Svařovací poloautomat 

 

Návrh na organizační opatření: 

- Navrhuji ochranné pracovní pomůcky odstranit ze svařovacího zařízení a uloţit na určené 

místo pro odkládání pracovních pomůcek.  

Zjištění: 

- Svařovací zařízení (obrázek č. 15) není uloţeno samostatně, ale je uskladněno mezi 

regálem a stolem, kde můţe dojít k poškození hadic nesprávným skladováním. Na 

svařovacím zařízení se nacházejí předměty a materiály.   
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Obrázek č. 15: Svářečka s CO2  MIG – MAG Einhell  

 

Návrh na technická opatření: 

- Všechny předměty a materiály odstranit ze svařovacího zařízení.  

- Svařovací soupravu umístit tak, aby byl k ní volný přístup a aby nedošlo při nesprávném 

skladování k poškození hadic.    
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4. 6       Údrţba vozidel 

 

Údrţba, kontroly a opravy vozidel nejsou prováděny dle technologického postupu a 

dle místního provozního bezpečnostního předpisu, který není za tímto účelem vypracovaný. 

V hasičských zbrojnicích jsou vyuţívány různá technická zařízení k údrţbě vozidel a 

k opravám menšího rozsahu. V pracovních jamách musí být vyvěšeny pokyny pro práce 

v jámách a značky znázorňující v ní zakázané činnosti.   

 

Organizační opatření: 

Navrhuji, aby provozovatel vytvořil místně provozní bezpečnostní předpis, který by 

se vztahoval na provoz a pouţívání technických zařízení v souvislosti s opravou a údrţbou 

vozidel. 
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4. 6. 1        Montáţní jámy 

 

Montáţní, resp. pracovní jámy jsou vyuţívány pracovníky pro opravu, údrţbu a 

kontrolu dopravních prostředků. Zaměstnanci zde vykonávají činnosti na spodcích vozidel. 

Zjištění: 

- V její bezprostřední blízkosti není na podlaze vyznačen ochranný manipulační prostor 

(obrázek č. 16).  

 

Obrázek č. 16: Nedostatečně vyznačená pracovní jáma 

 

Návrh na technická opatření: 

- Navrhuji pro vyznačení tohoto prostoru pouţít samolepící ţlutou pásku.      

Zjištění: 

- Na obrázku č. 17 jsou o zeď opřeny dřevěné kryty, slouţící k zakrytí pracovní jámy, které 

jsou na první pohled ve špatném technickém stavu. Hrany jednotlivých dílů jsou 

naštípnuté, některé i zlomené. Při najetí vozidlem na tyto kryty hrozí jejich prolomení a 

pád vozidla do jámy.     
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Obrázek č. 17: Špatný stav krytů pracovní jámy 

 

Návrh na technická opatření: 

- Naštípnuté a zlomené dřevěné kryty nahradit novými kryty nebo jámu překrýt poklopem 

s nosností, která musí odpovídat provoznímu zatíţení. 

Zjištění:  

- Schůdky (obrázek č. 18) pro vstup a výstup zaměstnanců z a do pracovní jámy by měly 

být bezpečné, nepoškozené, případně opatřené alespoň z jedné strany záchytným madlem 

kvůli bezpečnějšímu výstupu. První nášlapný stupeň je umístěný cca 70 cm od úrovně 

podlahy. Na obou stranách schůdků jsou rozštípané konce a pod schody se nachází 

nebezpečné překáţky.  
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Obrázek č. 18: Nevyhovující výstup  

 

Návrh na technická opatření: 

- Odstranit takto poškozené schůdky a zajisti nové. 

Zjištění (obrázek č. 19) : 

- Nepouţívaná pracovní jáma není zakryta po celé délce.  

- Pracovní jáma není vybavena v případě potřeby záchytnou jímkou, ani jednou elektrickou 

zásuvkou a nemá ve stěnách pro umoţnění odkládání prostředků a pomůcek umístěný 

výklenek. Uvnitř jámy chybí značky s vyznačením zakázaných činností a nejsou umístěny 

značky upozorňující na nebezpečí pádu.  
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Obrázek č. 19: Nedostatečně vybavena a zajištěná pracovní jáma 

 

Návrh na technická opatření: 

- Jámu vybavit jednou elektrickou zásuvkou, vytvořit výklenek pro odkládání pomůcek a 

záchytnou jímku. 

Návrh na organizační opatření: 

- Zajistit odkrytou montáţní jámu, která není momentálně pouţívaná proti pádu osob, které 

se zdrţují v její blízkosti. 

- Na jednu stranu jámy vyvěsit značky s vyznačením v ní zakázaných činností a pokyny pro 

bezpečné pouţívání pracovních jam.  

- Značky upozorňující na nebezpečí pádu umístit v bezprostřední blízkosti jámy. 

Zjištění: 

- Nepouţívaná pracovní jáma (obrázek č. 20 a 21) není bezpečně zakryta, některé dřevěné 

kryty jsou nalomené a hrany ulomené. V bezprostřední blízkosti není na podlaze vyznačen 

ochranný manipulační prostor. 
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Obrázek č. 20: Nevyznačení manipulačního prostoru  

 

Obrázek č. 21: Poškozené dřevěné kryty 

 

Návrh na technická opatření: 

- Poškozené dřevěné kryty vyměnit a na podlaze vyznačit ochranný manipulační prostor. 
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4. 6. 2        Ruční hevery a zvedáky 

 

Zjištění:  

- Zaměstnanci pouţívají pro zvedání vozidel ruční pojízdné hevery a ruční hydraulické 

zvedáky. Na obrázku č. 22 a 23 jsou vidět poškozené zvedáky, které se dosud pouţívají.  

 

Obrázek č. 22: Závadný hydraulický zvedák 

 
Obrázek č. 23: Únik oleje z těsnících prvků 

 

Návrh na technické opatření: 

- Vyřadit poškozené zvedáky z provozu.         
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5      NÁVRH METODIKY BOZP 

pro provoz, obsluhu a údrţbu technických zařízení a strojů nacházejících se 

v hasičských zbrojnicích 

5. 1        Společná ustanovení 

Zaměstnavatel i zaměstnanec musí respektovat zák. č. 262/2006 Sb. Zákoník práce a 

další předpisy, týkající BOZP.  

Školení zaměstnanců 

Zaměstnanci, kteří pracují v hasičských zbrojnicích, musí být pravidelně 

seznamování s předpisy, týkající se BOZP, včetně návodů pro obsluhu a údrţbu pouţívaných 

technických zařízení. 4]. 

 Osnova školení a návrh presenční listiny zúčastněných, včetně způsobu ověřování 

znalostí, je uveden v příloze č. 2.  

 

Poţadavky na pracoviště a rozmístění strojů a zařízení 

- Pro jednoho zaměstnance musí být v prostoru určeném pro trvalou práci volná podlahová 

plocha nejméně 2m
2
, mimo stabilní provozní zařízení a spojovací cesty. 9]  

- Zařízení má být umístěna tak, aby byla od trvalých překáţek vzdálena nejméně 600 mm a 

v místě stanoviště obsluhy nejméně 1m. Tyto rozměry se měří od nejvíce vysunutých částí 

stroje.  

- Zařízení musí být umístěna nejlépe v podmínkách pro přirozené osvětlení denním 

světlem, dále pak umělým nebo sdruţeným osvětlením. Všechny druhy osvětlení musí 

odpovídat náročnosti vykonávané práce na zrakovou činnost a ochranu zdraví v souladu 

s normovými hodnotami a poţadavky. [9] 

 

Udrţování pořádku na pracovišti 

- Pracoviště se musí udrţovat v čistotě a pořádku. Od strojů a zařízení, musí být odpadový 

materiál z pracoviště včas a pravidelně odklízen. 10] 

- Odpadový materiál se musí skladovat v nádobách, které zaručují bezpečnou přepravu. 

Nádoby musí být trvanlivě označeny jejich největším dovoleným zatíţením.  

- Pouţité čistící materiály např. hadry se musí ukládat do kovových nádob s víky, které se 

musí pravidelně vyprazdňovat. 
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5. 2        Bezpečnostní poţadavky BOZP s ručním nářadím 

 

- Ruční nářadí má být kvalitní a na pracovišti v dostatečném počtu, velikosti a druzích, aby 

měl zaměstnanec moţnost zvolit nářadí nejvhodnější pro vykonávanou práci. 

- Úderné plochy a hroty nářadí nesmějí mít otřep nebo trhliny. Rukojeti, násady a jiná 

úchopová místa, musí být hladce opracována a vhodně tvarovaná. Násady a rukojeti musí 

být zajištěny proti uvolnění. V prostředí a na pracovištích, kde je nebezpečí výbuchu, 

musí být pouţíváno nářadí z nejiskřícího materiálu. [10] 

- Ruční nářadí se musí přehledně ukládat do polic, regálů, pracovních stolů se zásuvkami, 

skříňkami apod. 

- Zaměstnanci pracující s nářadím jsou odpovědni za vhodnost a funkčnost pouţívaného 

nářadí a jeho nezávadný stav, který pravidelně kontrolují. 

- Při uţití ručního nářadí musí zaměstnanec zvolit takovou polohu a sílu, aby při případném 

zpětném pohybu, sjetí, vysmeknutí nářadí nemohlo dojít ke zranění osob.  

- Při moţnosti úletu částic musí zaměstnanec zajistit ochranu před zraněním ohroţených 

zaměstnanců, včetně vlastní ochrany. 

- Pouţívané materiály a nářadí odkládat, přemisťovat a manipulovat s nimi, tak, aby 

nemohly zranit jeho ani jiné zaměstnance. 

- Opotřebí-li se nebo poškodí-li se nářadí během práce, musí se okamţitě vyměnit nebo 

vyřadit.  

- Zaměstnanec musí pouţité nářadí očistit, uloţit na určené místo tak, aby se nestalo 

příčinou úrazu nebo se netupilo. 
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5. 3        Bezpečnostní poţadavky BOZP s ţebříky 

 

- Zaměstnavatel musí dbát na to, aby se nepouţívaly deformované a poškozené ţebříky a 

musí zajistit provádění prohlídek ţebříků v souladu s návodem na jejich pouţívání. 11  

- Na ţebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při pouţití 

ručního nářadí. 11] 

- Ţebřík nesmí být pouţíván jako přechodový můstek s výjimkou pouţití od výrobce. 11  

- Opěrné, dvojité a závěsné ţebříky musí být z takových materiálů, aby snesly poţadované 

zatíţení, musí mít jednotnou vzdálenost příčlí, a to 0,33 m, v bočnicích se nesmí otáčet. 

10   

- Pokud zaměstnanec stojí chodidly ve výšce větší neţ 5 m, musí být zajištěn proti pádu 

osobními ochrannými pracovními prostředky. 11  

- Vstupovat na ţebřík se můţe pouze, jsou-li příčle a postranice ţebříku čisté a bez nečistot. 

- Před vstupem na vícedílný ţebřík je potřeba zkontrolovat neporušenost zajišťovacích 

pojistek a popruhů. Pohyblivé spoje musejí být očištěny od prachu a jiných nečistot. U 

výsuvných dílů se kontroluje zajištění polohy bezpečnostním zámkem na lanku. 12  

- Musí se dbát na to, aby sklon opřeného ţebříku nebyl strmější neţ poměr na sebe kolmých 

stran pomyslného pravoúhlého trojúhelníku, tedy 2,5 : 1. Za maximální sklon ţebříku se 

povaţuje úhel do 70°. 11     

- Po ţebříku mohou být vynášena jen břemena o hmotnosti do 15 kg. 

- Po ţebříku nesmí vystupovat, sestupovat ani na něm pracovat současně více neţ jedna 

osoba. 

- Na ţebříku smí zaměstnanec pracovat, jen stojí-li chodidly nejméně 0,8 m pod horním 

koncem opěrného ţebříku nebo 0,5 m pod horním koncem dvojitého ţebříku.  

- Ţebříky, které se pouţívají pouze pro stoupání nebo sestupování, musejí přesáhnout svou 

délkou výstupní plochu minimálně o 1,1 m, aby se pracovník měl čeho přidrţovat. Přesah 

ţebříků mohou nahradit pevná madla nebo jiné pevné části konstrukcí, kterých se můţe 

spolehlivě chytit rukou. 

- Na dvojitém ţebříku se musí pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od horního o konce, a to 

minimálně 0,5 m. 

- U přenosných ţebříků je nutné zabránit jejich podklouznutí. Ţebřík se umísťuje tak, aby 

byl stabilní po celou dobu pouţívání. Staví se na pevný, dostatečně velký a nepohyblivý 
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podklad tak, aby příčle byly vodorovné. Přenosné dřevěné ţebříky nesmí být delší neţ 

12m. 

- Závěsné přenosné ţebříky musí být vţdy zachyceny bezpečným způsobem. 

- Provazové ţebříky slouţí pouze pro výstup nebo sestup, a musejí být zajištěny proti 

posunutí a rozkývání. 

- Dvojité ţebříky musí mít zajišťovací řetízky, táhly a kování. 10] 

- Při práci na kovových ţebřících je nutno se vyvarovat kontaktu s předměty, které jsou 

připojeny na elektrický rozvod. 12] 

- Skládací výsuvné ţebříky musejí být zajištěny tak, aby u jednotlivých částí nedošlo 

k nečekanému pohybu. Rovněţ tak pojízdné výsuvné ţebříky, před zahájením prací i 

v jejich průběhu je bezpodmínečně nutné zabezpečení proti posunu a musí být vybaveny 

samočinně působící brzdou, sklonoměrem, vodováhou, podpěrami a musí na nich být 

označena jejich nosnost. 10] 

- Vícedílné ţebříky lze vysouvat jen do délky stanovené výrobcem. Bývá to spolu 

s ostatními pokyny uvedeno na boční straně postranic ţebříku.  

- Při pouţívání výsuvných pojízdných ţebříků musí být jejich kola zabrzděná nebo zaloţena 

a zajišťovací patky vysunuty. 10]   

- Zaměstnanec musí po ukončení práce na ţebříku zkontrolovat všechny části, zda se 

v průběhu práce nepoškodily a neodkladně očistit ţebřík od nečistot a zbytků materiálů. 

- Zjištěnou závadu musí zaměstnanec neodkladně oznámit svému nadřízenému 

zaměstnanci. 
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5. 4        Bezpečnostní poţadavky BOZP u pracovních stolů, svěráků 

 

- Provedení a umístění pracovního stolu musí zajišťovat stabilitu, udrţovat v pořádku a 

umoţňovat bezpečný pracovní úkon. Během práce se stůl nesmí chvět ani posunovat. 

Plocha pracovního stolu a její výška nad podlahou musí být přizpůsobena druhu 

vykonávané práce, velikosti předmětu, se kterým se manipuluje, pracovní poloze a 

potřebám zrakové kontroly. 9] 

- Svěráky musí být na stůl řádně upevněny. Předmět je nutno ve svěráku spolehlivě upnout. 

Vylámané nebo opotřebované čelisti svěráku se musí vyměnit. K utahování nebo 

povolování svěráku nepouţívat kladiva nebo matice.   
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5. 5        Bezpečnostní poţadavky BOZP vrtačky a brusky 

 

Vrtačky 

- Vrtaný předmět musí být proti pootočení řádně upnut. 10] 

- Nesmí se přidrţovat obrobek pouze rukou.  

- Mimořádnou pozornost se musí věnovat správnému pracovnímu ustrojení, zejména se 

jedná o upnuté rukávy, pouţívání čepic, šátků apod. Vrtačky nesmí obsluhovat 

zaměstnanec, který má na ruce obvaz. Přísný zákaz pouţívání rukavic při práci na 

vrtačce. 

- Vrtačky s posuvným vřetenem musí být zajištěny proti samovolnému posuvu vřetena do 

dolní polohy. Zařízení pro návrat vřetena musí zabezpečovat jeho spolehlivý návrat do 

výchozí polohy po celé délce chodu. 10]   

- Při sráţení hran a vrtání otvorů menších průměrů nebo při obrábění součástí, jejichţ 

hmotnost je dostatečně velká, aby zamezila pootočení obrobku v důsledku vzniklého 

řezného odporu, nemusí být obrobek upnut. 

- Nástroje je povoleno vyměňovat pouze za klidu vřetena. 

- Zákaz dobrzďovaní dobíhajícího vřetena rukou nebo v ruce drţeným předmětem. 

- Nástroj nebo pomocné upínací zařízení se nesmí z vřetena uvolňovat jinak neţ vyráţecím 

klínem nebo zvláštním zařízením instalovaným přímo na stroji. V ţádném případě se 

nesmí vyráţecí klín ponechávat ve vřetenu, aby nedošlo k jeho vymrštění při uvedení 

vřetena do pohybu. Vyráţecí klín nesmí být řetízkem, lankem nebo jiným způsobem 

připevněn k obrábějícímu stroji. 

- U řadových vrtaček se musí dát kaţdá jednotlivá vrtačka samostatně spouštět i vypínat.  

- U stojanových vrtaček musí být volně přístupná část vřetena nad vřeteníkem zakryta 

ochranným krytem. 

- Nově konstruované vrtačky musí být vybaveny zařízením pro nouzové zastavení stroje. 

 

Brusky 

- Upínání brousícího kotouče smí provádět pouze pověřený zaměstnanec. Při výměně 

brousícího kotouče musí překontrolovat podle štítku na kotouči, zda je vhodný pro 

příslušnou brusku.  

- Před montáţí kotouč prohlídkou a poklepem zjistit jeho neporušenost. Zákaz pouţívání 

neoznačených brousících kotoučů. 
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- Po upnutí kotouče uvést kotouč do zkušebního chodu při pracovních otáčkách 

s nasazeným krytem na dobu nejméně 5 minut. Při zkušebním chodu stát mimo rovinu 

rotace brousícího kotouče. 10] 

- Brousící nástroje musí být zajištěny proti samovolnému uvolnění z vřetena nebo 

z upínacího zařízení. 10]  

- Mezi přírubu a brusný kotouč se musí vkládat pruţná podloţka, která přesahuje min. 1 

mm.  

- Při broušení v ruce smí pouţívat stavitelných podpěr např. opěrek, stolků. Správným 

nastavením podpěry vůči brousicímu kotouči se sniţuje nebezpečí zaklínění broušeného 

předmětu. Výška podpěry se musí nastavit tak, aby bod dotyku obrobku s brousícím 

kotoučem byl přibliţně ve vodorovné rovině procházející středem kotouče nebo trochu 

výše. Podpěra se musí nastavit tak, aby vzdálenost okraje podpěry od pracovní plochy 

brousícího kotouče byla menší neţ polovina tloušťky broušeného předmětu, nikoli však 

větší neţ 3 mm. Okraj podpěry na straně k brousícímu kotouči musí mít hranu stále 

přímou nepoškozenou.   

- Neupnuté brousící kotouče musí být chráněny před mechanickým poškozením, vlhkem a 

mrazem skladováním ve skříních nebo regálech. 10] Pokud jsou kotouče při skladování 

uloţeny nastojato, musí být skříň nebo regály vyloţeny měkkým materiálem. Obzvlášť 

tenké kotouče se nesmí při skladování ukládat nastojato. Zákaz nechávat volně leţet nebo 

stát brousící kotouče na podlaze.    

- Brusky mají být pokud moţno v provozu umístěny tak, aby ve směru roviny rotace 

brousícího kotouče nebyla umístěna ţádná pracoviště. 

- Zákaz odstraňování krytů brousicích kotoučů. 

- Brusky s brousícími nástroji z umělého brusiva s obvodovou rychlostí větší neţ 10 m/s 

musí být opatřeny takovým ochranným krytem, který se při roztrţení nebo uvolnění 

brousicího nástroje neroztříští. 10]  

- Pracovní smysl otáčení vřetena brousícího kotouče musí být označen trvanlivou a dobře 

viditelnou šipkou, která je umístěna na krytu brousícího kotouče nebo na vřeteníku poblíţ 

brousícího kotouče. 10] 

- Brusky, na které se mohou upínat kotouče různých průměrů, musí být připevněn štítek, 

udávající správné zařazení otáček v závislosti na průměru pouţitého brousícího kotouče. 

Brousící vřeteník musí být opatřen blokovacím zařízením, které zabraňuje zařazení 

vyšších otáček brousícího vřetena, při kterých by se překročila dovolená obvodová 

rychlost upnutého kotouče. 10]   
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- Při ručním mazání, čištění nebo opuštění pracoviště se musí stroj zastavit hlavním 

vypínačem.  

- Při přerušení dodávky elektrického proudu musí obsluhující vypnout ihned hlavní vypínač 

stroje a všechna ostatní zařízení. Ovládací součástí musí uvést do takové polohy, aby po 

obnovení dodávky elektrického proudu nedošlo k samovolnému spuštění stroje nebo 

k pohybu některých jeho částí.  

- Odstraňování třísek z nebezpečného prostoru za chodu vřetena smí zaměstnanec jen 

pracovními pomůckami např. háčkem, škrabkou. Zákaz odstraňování třísek holou rukou, 

v rukavicích nebo vyfukováním ústy. 

- Ochranných rukavic se má pouţívat pouze při upínání nebo výměně obrobků a nástrojů, 

hrozí – li nebezpečí pořezání nebo popálení rukou (stroj přitom nesmí být v chodu). Při 

vlastní obsluze stroje musí být rukavice sejmuty. 

- Není – li stroj vybaven ochranným zařízením proti odlétajícím třískám anebo není moţno 

pouţít tohoto zařízení, musí obsluhující pouţít ochranné brýle, obličejové štíty apod. 

- Obsluhující musí pracoviště uvést do pořádku, zejména odstranit ze stroje třísky a zbytky 

materiálu apod. Nástroje, nářadí, zpracovaný materiál, pracovní ochranné pomůcky uklidit 

na určená místa.  

 

Seřizování a údrţba stroje 

- Seřízení a údrţba se musí provádět podle návodu k obsluze stroje.   

- Aby nedošlo ke spuštění stroje, nebo jeho části nepovolanou osobou před opravou stroje 

se musí stroj zajistit např. uzamčením hlavního vypínače, uzamknutím spouštěcího 

tlačítka apod. Na spouštěcím zařízení musí být viditelně upevněna tabulka s nápisem 

„OPRAVA STROJE - NEZAPÍNAT“. Uvedení stroje do provozu smí být provedeno aţ 

po dokončení opravy a kontrole všech ochranných zařízení.   
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5. 6        Bezpečnostní poţadavky BOZP pro sváření, pájení a řezání 

 

- Manipulovat se svářečským zařízením a provádět svářečské práce smí pouze zaměstnanci, 

kteří mají platný svářečský průkaz. Vystavuje se na základě absolvování základního kurzu 

svařování a vykonání příslušné zkoušky. Průkaz je neplatný, pokud chybí potvrzení o 

přezkoušení z bezpečnostních předpisů, potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti, 

potvrzení zaměstnavatele o pověření provádět svářečské práce nebo je překročena doba 

jeho platnosti. 8] 

- Při manipulaci se svářecím zařízením se zaměstnanec musí chránit předepsanými 

osobními pracovními prostředky, zejména svářečskými rukavicemi, svářecí kuklou a 

brýlemi, zástěrou případně oblekem, chrániči sluchu nebo zátkami. V ţádném případě 

nesmí být OOPP znečištěny olejem, tukem nebo jinými lehce zapalitelnými látkami. 8] 

- V prostoru, který je vymezen pro svařování, se nesmějí nacházet nebezpečné látky 

v mnoţství nepříznivě ovlivňujícím bezpečnost při práci. 8]            

- Zákaz svařování znečištěných materiálů olejem, olovnatými barvami, zbytky 

odmašťovacích prostředků nebo podobnými látkami vyvíjející škodliviny.  10] 

- V uzavřených nevětraných prostorech nesmějí být při práci umístěny láhve s hořlavými 

plyny nebo kyslíkem. 10] 

- Láhve musí být označeny podle evropské normy ČSN EN 1089 „ láhve na přepravu plynů 

– označování láhví (kromě lahví na LPG)“, sloţená ze tří částí – značení raţením, 

informativní nálepky a barevné označení. 8] 

- Svářeč musí zařízení a příslušenství obsluhovat podle návodu výrobce pro obsluhu. 

 

Manipulace s láhvemi 8] 

- Láhve se musí vţdy umístit tak, aby byl k nim volný přístup, musí se zajistit proti 

převrţení, pádu nebo skoulení stabilními nebo přenosnými stojany, třmenem, řetízkem, 

objímkou nebo kovovým pásem, kaţdá samostatně tak, aby v případě potřeby bylo moţno 

láhve rychle uvolnit. Nesmí se umístit tam, kde by je mohla převrhnout pohybující se část 

svařovacího zařízení, jeřáb nebo jiné dopravní prostředky. 

- Při současné práci s několika soupravami lahví na jednom pracovišti musí být soupravy 

od sebe vzdáleny nejméně 3 m nebo od sebe odděleny nehořlavou stěnou. 

- K jedné svařovací soupravě smí být na pracovišti nejvýše dvě zásobní láhve kaţdého 

pouţívaného plynu.  
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- Láhve, které se při práci zahřály nebo byly vystaveny působení ohně, musí být neprodleně 

odstraněny z provozu a zřetelně označeny jako závadné. 

- Povolení ke svářečským pracím se zvýšeným nebezpečím vzniku provozních nehod, 

nebezpečí otravy nebo zadušení vydá vedoucí písemně. Musí být zajištěn odborný dohled 

na provádění těchto prací a musí být učiněna bezpečnostní opatření, která musí být 

uvedena v písemném povolení ke svařování. Bez tohoto povolení vlastnoručně 

podepsaného nesmí svářeč zahájit práce. 10]  

- Před začátek práce musí svářeč zkontrolovat čistotu, neporušenost a těsnost připojení 

vnějších přívodů svařovacích plynů (hořáky, hadice a jejich spoje, redukční ventily apod.). 

- Při pracích se zvýšeným nebezpečím je třeba vţdy zajistit, aby nebylo ohroţováno okolí a 

samotný svářeč před škodlivými účinky těchto procesů. 10] 

- Svařovací kabel musí být spojen se svařovaným předmětem nebo s podloţkou svařovací 

svorkou. 8] 

- Drţáky elektrod se nesmí ochlazovat ponořením do vody. Odkládat se musí pouze na 

izolační podloţky nebo na odizolované stojany a musí být zajištěny proti náhodnému 

dotyku vodivých předmětů. 8] 

- Musí se vypnout zdroj elektrického proudu pro svařování. 

- Po skončení práce se musí neprodleně uzavřít přívod plynu. 

- Z přechodného pracoviště láhve s plynem odvést, odstavit na vyhrazené místo a 

zabezpečit před manipulaci nepovolanými osobami. 

- Prázdné láhve se musí viditelně označit bílou křídou nápisem „ PRÁZDNÁ“ a odvést 

z pracoviště na určené místo. 8] 

 

Údrţba a opravy 

- Pokud se v průběhu práce zjistí, ţe zařízení ohroţuje ţivot nebo zdraví zaměstnanců, musí 

se ihned odpojit a zajistit proti zneuţití. Není – li zařízení zajištěno proti pouţití, musí být 

označeno nápisem „PORUCHA“.  

- Údrţba, opravy a periodické prohlídky svařovacích zařízení a příslušenství se musí 

provádět pověřenými zaměstnanci podle pokynů výrobců. 

- Musí být zajištěna čistota, pevnost a těsnost připojení vnějších přívodů energie. 

Poškozené přívody se nesmí pouţívat.  
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5. 7        Bezpečnostní poţadavky BOZP u montáţních jam 

 

- Pracoviště musí být vybavena vhodnými zařízeními, např. pevnými podpěrami, stojany, 

umoţňující zaměstnancům zajistit zvednuté vozidlo nebo jeho části proti pádu, popř. i 

jinému neţádoucímu pohybu při sníţení nebo ztrátě stability vozidla a jeho částí 

podepřením.  

- Zaměstnanci nesmí vstupovat pod nezajištěné zvednuté nebo odklopené části a nesmí 

manipulovat s ovládacími prvky vozidla bez předchozích opatření, které vyloučí 

neţádoucí pohyby. 

- Při seřizování se nesmí pracovat v rukavicích a v oděvu s moţností zachycení 

pohyblivými částmi. 

- Těţké součásti a díly vozidel, které nelze přemisťovat ručně, se musí přepravovat pomocí 

vhodného zdvihacího zařízení např. jeřábu, zdviţného vozíku. Ovládáním zdvihacího, 

manipulačního zařízení a zavěšováním břemen je moţno pověřovat jen kompetentní a 

kvalifikované zaměstnance, kteří musí pouţívat správný způsob podávání informací, 

znamení a signalizaci. Úvaz můţe provádět pouze kvalifikovaná osoba, která musí 

pouţívat vhodné, nepoškozené vázací prostředky s odpovídající nosnosti dle druhu, 

vlastnosti a tvaru břemene. V prostoru moţného pádu zavěšeného a manipulovaného 

břemene a jeho částí se nesmí nikdo zdrţovat.   

- V prostoru, kde se nachází olej, palivo či jiné hořlavé kapaliny nebo výpary, se pro místní 

osvětlení musí pouţívat pouze svítilny schváleného typu pro tento typ prostředí. 

 

Poţadavky u montáţních jam 13] 

- V bezprostřední blízkosti jámy musí být na podlaze vyznačen ochranný manipulační 

prostor, značky upozorňující na nebezpečí pádu a značky s vyznačením v ní zakázaných 

činností. 

- Přes pracovní jámu pro více neţ dvě vozidla, musí být za kaţdým druhým umístěn můstek 

pro bezpečný přechod. Její stěny a podlaha musí být omyvatelné. 

- V případě potřeby musí být podlaha jámy vybavena záchytnou jímkou a elektrické 

zařízení v jámě musí být v souladu s poţadavky zvláštních právních předpisů. Dále musí 

být vybavena nejméně jednou elektrickou zásuvkou, dostatečným počtem svítidel a 

výklenky umístěnými v dostatečné výšce ve stěnách umoţňujícími odkládání pracovních 

prostředků a pomůcek. 
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13     ZÁVĚR 

 

Cílem mé bakalářské práce bylo vypracovat metodiku BOZP v hasičských 

zbrojnicích při pouţívání strojů a technických zařízení, která bude slouţit jako návrh, jakým 

způsobem postupovat při práci na technických zařízeních a strojích, které dobrovolní hasiči 

při práci pouţívají a s tím související dodrţování příslušných bezpečnostních předpisů. 

V práci jsou uvedeny základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance z hlediska 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zhodnocení stavu technických zařízení, strojů, včetně 

montáţních jam a technické dokumentace ve vybraných hasičských v okrese Nový Jičín. Bylo 

poukázáno na závady a nedostatky u těchto technických zařízení ve zbrojnicích a ke kaţdému 

zjištěnému nedostatku nebo závadě bylo navrţeno technické, případně organizační opatření.       

   

V příloze č. 1 je uveden návrh knihy úrazů, pro případ evidence pracovních úrazů, 

který má být viditelně umístěn na pracovištích v hasičských zbrojnicích. Byla zdůrazněna 

povinnost hlášení úrazu samotným zaměstnancem příp. nahlášení úrazu jiné osoby, který byl 

svědkem úrazu, včetně zapsání do knihy úrazů.  

V příloze č. 2 je navrţena dokumentace školení zaměstnanců, která obsahuje osnovu 

školení, návrh presenční listiny zúčastněných, včetně způsobu ověřování znalostí. Tuto 

dokumentaci můţe zaměstnavatel, v tomto případě místní úřad pouţívat při školení svých 

zaměstnanců.  

 

Tento návrh by měl být vodítkem pro místní úřady - zaměstnavatele a dobrovolné 

hasiče – zaměstnance, kteří byli sjednáni dohodou o pracovní činnosti a zajistit tak větší 

důslednost v dodrţování předpisů BOZP a vyšší úroveň bezpečnost práce v hasičských 

zbrojnicích, které obhospodařují místní úřady.  
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Strana č. …..                                                                                            Evidenční č………… 

KNIHA ÚRAZŮ A PORANĚNÍ 

JSDH ……………………………………………………………………………. 

A) Údaje o zaměstnavateli, u kterého došlo k úrazu: 

1. Název zaměstnavatele a jeho adresa: 

B) Údaje o postiţeném a o úrazu:  

1. Jméno a příjmení:  

2. Datum narození:   

3. Adresa trvalého bydliště zraněného: 

 

4. Datum úrazu:                                              5. Hodina úrazu: 

6. Místo, kde k úrazu došlo: 

7. Činnost, při níţ k úrazu došlo: 

 

8. Počet odpracovaných hodin bezprostředně před vznikem úrazu: 

9. Celkový počet zraněných osob: 

10. Druh zranění:                                              11. zraněná část těla: 

12. Druh úrazu:  

13. Zdroj úrazu:  

14. Příčiny úrazu: 

15. Jména svědků úrazu: 

Datum a podpis postiţeného: ………………………………………………………………… 

Jméno a pracovní zařazení toho,  

kdo údaje zaznamenal:…………………………………………………………………… 
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Příloha č. 2: Navrţena osnova členů JPO  
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ŠKOLENÍ BOZP 

ČLENŮ JPO ……………………………………… 

Záznam o provedeném školení členů jednotek poţární ochrany o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci.   

Osnova školení: 

1. Základní právní a prováděcí předpisy: 

- Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, v platném znění, 

- Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek BOZP, 

- Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, 

- Zákon č. 20/1966 Sb., zákon o zdraví a péči lidu, 

- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,  

- Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými 

tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, 

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bliţší poţadavky na bezpečný 

provoz a pouţívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 

- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence, hlášení a zasílání záznamu o 

úraze, 

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

poskytování OOPP, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků, 

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

značek a zavedení signálů, 

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., kterým se stanoví podrobnější poţadavky na 

pracoviště a pracovní prostředí, 

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bliţších poţadavcích na BOZP při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 

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

práci, 

- Vyhláška č. 48/1982 Sb., základní poţadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení, 

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

2. Seznámení zaměstnanců s povinnostmi zaměstnavatele a zaměstnanců z hlediska 

BOZP. 

3. Seznámení zaměstnanců s riziky moţného ohroţení ţivota a zdraví, týkající se 

výkonu práce v hasičských zbrojnicích. 

4. Seznámení zaměstnanců s pracovními úrazy. 

5. Seznámení zaměstnanců s poţadavky pro provoz, obsluhu a údrţbu technických 

zařízení a strojů. 

6. Na závěr školení byli zaměstnanci přezkoušení testovými otázkami 

z bezpečnostních předpisů.  A výsledek zaznamenán. 
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Seznam členů JPO 

Stvrzuji svým podpisem, ţe jsem byl seznámen s výše uvedenými tématy a porozuměl 

jsem jim.   

 Jméno a příjmení Datum Podpis 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

 

Školení provedl/a:                                                Dne a podpis: 

………………………………….                          .……………………………………………... 


