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Bakalářská práce řeší problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) podle 

legislativy České republiky, která je zapracována do vnitropodnikových předpisů společnosti 

ArcelorMittal Technotron Frýdek – Místek s.r.o. (AMT) pro provoz lisovny. 
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1 Úvod 

Zdravý a prosperující člověk v době aktivní účasti v pracovním procesu při tvorbě hodnot 

je to nejcennější co můţe stát mít, proto je jeho povinností a mělo by to být v jeho zájmu na 

prvním místě podporovat pracující lidi a vytvářet pro ně natolik uspokojivé pracovní 

podmínky aby je motivoval k lepším výkonům. Při tom by měla být dodrţována na nejvyšší 

moţnou míru bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP). 

To je i snahou Evropské unie od jejího začátku, avšak problém celé společnosti je 

momentálně v přetrvávající hospodářské krizi, která nastala v roce 2008 a stále v Evropě 

přetrvává, coţ umocňuje fakt, ţe i velké firmy jakou je i ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s. 

(AMFM) jsou nuceny propouštět své zaměstnance. To nahrává rozvojovým zemím, kterými 

jsou např.: Čína, Indie, Brazílie aby se výroba velkých firem stěhovala do těchto států, kde je 

levná pracovní síla a minimální nebo spíš ţádné poţadavky na BOZP. 

Stěhováním výroby do rozvojových zemí přináší větší konkurenceschopnost to má 

negativní dopad na Evropu a tedy české firmy, které si z důvodu nedostatku financí nemohou 

dovolit investice pro zkvalitnění výroby (zastaralé stroje, výrobní objekty) a také zvyšování 

platů. Tento nepříznivý fakt vede k úsporám, které se nejvíce týkají BOZP a můţou vést 

k zhoršování pracovních podmínek.  

Cílem práce je zavést systém BOZP na pracovišti lisovny dceřiné společnosti 

ArcelorMittal Technotron Frýdek-Místek s.r.o. (AMT). Smyslem práce bude zhodnotit 

povinnosti zaměstnavatele a práva a povinnosti zaměstnanců, stávající stav tvářecích strojů 

z hlediska BOZP, posoudit výrobní a provozní dokumentaci, vybavení pracovníků OOPP, 

včetně vedení záznamníků z hlediska provozu, oprav a údrţby tvářecích strojů a navrhnout 

technická a organizační opatření. 
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2 Rešerše 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších poţadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bliţší poţadavky na bezpečný provoz a 

pouţívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška č. 48/1982 Sb., českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní 

poţadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů. 

AMT. PBP-ZL 3 Provozně bezpečnostní pokyny pro práci na tvářecích strojích. Frýdek – 

Místek: ArcelorMittal Frýdek – Místek a.s, 2011. 14 s. 

Tento dokument řeší bezpečnostní pokyny pro zaměstnavatele a zaměstnance při práci na 

strojích, které jsou v lisovně.  

AMT. Organizační směrnice S 77 Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a 

mycích, čistících a dezinfekčních prostředků. Frýdek – Místek: ArcelorMittal Frýdek – 

Místek a.s., 2008. 8 s. 

Tato směrnice se zabývá poskytováním osobních ochranných pracovních prostředků a 

mycích, čistících a dezinfekčních prostředků, které jsou zaměstnancům přidělovány podle 

vyhodnocených rizik, které jsou na jednotlivých pracovištích. 
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3 Společnost ArcelorMittal Technotron s.r.o. 

Společnost Technotron s.r.o. se sídlem ve Frýdku – Místku byla zaloţena v roce 1995 jako 

100% dceřiná společnost ArcelorMittal a.s., která se na počátku tohoto století připojila ke 

skupině ArcelorMittal a je přímou součástí obchodní a rozvojové politiky této skupiny. Díky 

tomu získávají kvalitní základní materiál pro jejich produkty, které jsou úspěšně dodávány na 

tuzemský i mezinárodní trh. Válcovny plechu Technotron nesou nový název ArcelorMittal 

Technotron s.r.o. Přejmenováním vyjadřují svou sounáleţitost se světovým ocelářským 

gigantem a s jeho aktivitami v oblasti ochrany ţivotního prostředí, kultury a sociální podpory. 

Provoz lisovna (Obrázek 1) vyrábí výlisky z ocelových plechů a pásů na klikových a 

výstředníkových lisech do síly 4 000kN. Velikost plošných výlisků můţe být do rozměru 

600x800 mm (max. do 1 m
2
), dále to jsou protlačky do hmotnosti 250g na lisech do síly 10 

000 kN, a také TAHOKOV je to mříţovina (děrovaný plech), vyrobená bezodpadovou 

technologií tak, ţe se vţdy do plného plechu prostřihne speciálním noţem ve stroji řada 

otvorů a po prostřihnutí otvoru se plech natáhne. V dalším kroku se pak nůţ posune pod 

úhlem oka a celý proces se opakuje, tzn., ţe oka tahokovu jsou vţdy v řadách prostříhána na 

přeskáčku [1]. 

 

Obrázek 1: Pohled na lisovnu [2] 
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4 Provozně bezpečnostní pokyny 

Určují práva a povinnosti zaměstnavatele, zaměstnanců pro zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci (BOZP) při práci na tvářecích strojích na závodě Lisovna společnosti AMT 

[3]Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. 

4.1 Základní pokyny bezpečnosti práce na tvářecích strojích 

Zaměstnavatelé i zaměstnanci mají povinnost se seznámit s bezpečnostními předpisy a 

platnými bezpečnostními normami pro provoz, obsluhu a údrţbu tvářecích strojů a 

přídavných zařízení. 

Zaměstnavatelé i zaměstnanci musí dodrţovat návody výrobců k obsluze, údrţbě a opravám 

tvářecích strojů. 

Zaměstnavatelé i zaměstnanci musí respektovat technické předpisy a doporučení obsaţená 

v převzatých evropských normách. Tato doporučení bezpečnostních norem musí chápat jako 

minimum zajišťované bezpečnosti práce. Nikdy nesmí podceňovat ani skrytá rizika a 

pravděpodobné úrazové situace. 

Zaměstnavatelé i zaměstnanci musí přednostně pouţívat bezpečné nástroje. 

Zaměstnavatelé jsou povinni mechanizovat a automatizovat výrobní proces za účelem 

omezení přístupu obsluh do nebezpečných prostorů. 

Zaměstnavatelé jsou povinni trvale vytvářet ergonomické a zdraví nezávadné pracovní 

podmínky. 

Zaměstnavatelé jsou povinni přizpůsobovat i zastaralá strojní zařízení minimálním 

bezpečnostním poţadavkům k odstranění známých pracovních rizik. 

Zaměstnavatelé jsou povinni vyuţívat nově instalovaná zařízení aţ po jejich dokonalém 

odzkoušení a ověření jejich bezpečnosti. 

Zaměstnavatel musí vybavit zařízení zábranou nebo ochranným zařízením nebo přijmout 

opatření tam, kde existuje riziko kontaktu nebo zachycení zaměstnance pohybujícími se 

částmi pracovního zařízení nebo pádu břemene. 
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Zaměstnavatel musí zajistit ochranu zaměstnance proti nebezpečnému dotyku u zařízení pod 

napětím a před jevy vyvolanými účinky elektřiny. 

Zaměstnanci musí dodrţovat technologii tváření včetně bezpečnostních prvků obsaţených v 

jednotlivých operacích a používat OOPP přidělené zaměstnavatelem. 

Zaměstnanci nesmí vyřazovat z činnosti ochranná, zabezpečovací a signalizační zařízení 

[3][4][5]. 

4.2 Základní povinnosti zaměstnavatelů 

Zaměstnavatel je povinen prokazatelně seznámit zaměstnance obsluhující tvářecí stroje se 

všemi známými riziky činností při tváření, se všeobecnými bezpečnostními poţadavky na 

konstrukci tvářecích strojů uvedenými v ČSN 21 0001 a s poţadavky výrobců na jejich 

bezpečný provoz (týká se mistrů, údrţbářů, seřizovačů, vlastních obsluh a technologů 

stanovujících bezpečné pracovní postupy, případně dalších osob, které se s vědomím 

zaměstnavatele zdrţují na jeho pracovišti s tvářecími stroji). 

S každým strojem se musí dodat: 

 Výrobní dokumentace, 

 návod k pouţívání,  

 přejímací protokol,  

 osvědčení o jakosti a kompletnosti stroje,  

 protokol o zatěţovací zkoušce stroje,  

 strojní karta, 

 seznam náhradních dílů, speciálního nářadí a příslušenství, štítek, 

 seznam provozní dokumentace (obsah a místo uloţení). 
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Každý stroj musí být čitelně a nesmazatelně označen a označení musí obsahovat 

minimálně následující údaje:  

 Název a adresu výrobce (dodavatele),  

 označení série a typu stroje, 

 výrobní číslo, rok výroby,  

 hlavní parametry, maximální rozměry a hmotnost tvářecího nástroje [3][7]. 

Ve smyslu ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na 

ČSN 21 0001, je kaţdý zaměstnavatel pouţívající tvářecí stroje povinen zajistit, aby tvářecí 

stroje a jejich přídavná zařízení (zejména formy a manipulační prostředky) byly při provozu 

bezpečné a vhodné pro práci, pro kterou budou pouţívány. 

Je třeba, aby kaţdý zaměstnavatel - uţivatel tvářecích strojů zajistil odborné vyškolení obsluh 

tvářecích strojů a zajistit tak jejich teoretické a praktické znalosti a dovednosti. 

Povinností zaměstnavatele je zajistit, aby žádný stroj nebo zařízení neobsluhoval, 

neseřizoval nebo nekontroloval pracovník, jemuž obsluha, seřízení, kontrola nebo 

údržba nepřísluší z titulu odborné způsobilosti [3]. 

Povinností zaměstnavatele je vést v knize úrazů evidenci o všech úrazech, i kdyţ jimi nebyla 

způsobena pracovní neschopnost nebo byla způsobena pracovní neschopnost nepřesahující 3 

kalendářní dny. 

Zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního 

prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění 

musí 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 niţší. 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 dodrţovat metody a způsob zjištění a 

hodnocení rizikových faktorů [6]. 
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Při výskytu nepovolaných osob na rizikových pracovištích tvářecích strojů je nutno sníţit 

moţnosti ohroţení z hlediska existujících rizik (hlučnost, vibrace, úlet a pády materiálů, 

strojních částí, výron médií) zaměstnavatel musí zajistit informaci o zákazu pobytu cizích 

osob na těchto pracovištích (např. příkazové značky) a vytvořit pracovní podmínky takové, 

aby nemohlo dojít k ohroţení zdraví pracovníků. 

V případě zjištění jakýchkoli bezpečnostně technických nedostatků zodpovídá zaměstnavatel 

za neuvedení tvářecího stroje do provozu nebo za okamţité zastavení práce na tvářecím stroji 

aţ do odstranění závady. 

Zaměstnavatel musí zajistit, aby seřizovači a obsluhy tvářecích strojů byly důkladně 

seznámeny s obsahem „Návod pro obsluhu tvářecího stroje“, který je povinen dodat výrobce. 

Návod musí být v českém jazyku, to platí především pro stroje dovezené ze zahraničí. Pokud 

nebyl návod dodán výrobcem v českém jazyku, musí se zajistit jeho překlad do češtiny. 

Tento návod by měl být k dispozici u tvářecího stroje. 

Zaměstnavatel musí vést tzv. „Záznamník tvářecího stroje“, k zajištění pravidelné a 

dostatečné kontroly i údrţby všech částí tvářecích strojů, důleţitých pro zajištění spolehlivé 

ochrany obsluhy, kde jsou určeny termíny kontrolních lhůt vybraných strojních částí, 

odpovědné osoby, které kontrolu provádějí, a přehled kontrolovaných bezpečnostních částí 

tvářecího stroje. 

Zaměstnavatel musí vybavit zařízení zřetelně identifikovatelnými zařízeními pro jeho 

odpojení od všech zdrojů energií, následné připojení zařízení ke zdrojům energie nesmí 

představovat pro zaměstnance ţádné riziko. 

Pracoviště musí být zabezpečena proti vstupu nepovolaných osob, a to i v mimopracovní 

době. 

Při manipulaci s materiálem a výrobky dochází u tvářecích strojů velmi často ke zranění 

rukou pořezáním, píchnutím, stlačením apod., proto je zaměstnavatel povinen vybavit obsluhu 

k ochraně před těmito riziky vhodnými pracovními pomůckami (kleště, pinzety, háčky, 

magnety) a OOPP (rukavice, koţené zástěry, pevná obuv apod.). U plně automatizovaných 

strojů a tvářecích linek je tato povinnost v rozsahu vyhodnocených rizik. 
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Pokud na pracovišti přejímá zodpovědnost za zajištění bezpečnosti práce obsluh tvářecích 

strojů jiná osoba neţ mistr, musí zaměstnavatel zajistit kvalifikované vyškolení této osoby, 

prověření jejích znalostí a písemné pověření zastupováním mistra v plném rozsahu jeho 

povinností a pravomocí [3][4][8]. 

4.3 Povinnosti vedoucích pracovníků 

Vedoucí pracovník - mistr musí zajistit, aby obsluha tvářecího stroje byla řádně seznámena s 

bezpečnostními předpisy pro tvářecí stroje, s návodem výrobce pro obsluhu stroje a s 

pouţíváním ochranných zařízení a ochranných prostředků. 

Mistr musí zajistit, aby seřizovači dobře znali obsah bezpečnostních předpisů, návodů 

výrobců k obsluze a údrţbě tvářecích strojů a zejména konstrukci a správnou funkci 

ochranných zařízení. 

Po každém novém seřízení ochranných zařízení tvářecího stroje, lisovacího nástroje, nebo 

při nasazení nové obsluhy musí mistr překontrolovat správné seřízení ochranných 

zařízení, funkce nástroje, předvést a překontrolovat správný postup obsluhy stroje. 

Mistr musí překontrolovat, ţe seřizovač správně nastavil pracovní reţim stroje a nastavenou 

polohu pracovního reţimu zajistil uzamčením. 

O provedeném školení obsluhy musí být vedeny řádné záznamy např. v záznamnících 

bezpečnosti práce. Náplň školení a ověření znalostí obsluh ze znalostí bezpečnostních 

předpisů musí být mistr schopen prokazatelně doloţit. 

Minimálně jednou v průběhu pracovní směny se musí mistr přesvědčit, ţe obsluha dodrţuje 

předepsané pracovní postupy. 

Mistr musí dbát na to, aby pouţitá zařízení byla řádně označena. Nebezpečný nástroj musí být 

označen ţlutým 2 cm širokým pruhem a velkým písmenem N. Bez tohoto označení nesmí 

mistr připustit upnutí nástroje na lis. 

Mistr musí v případech, kdy na pracovišti v průběhu pracovní směny není přítomen, určit 

svého zodpovědného zástupce, který přebírá jeho pravomoci a povinnosti v plném rozsahu 

[3]. 
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4.4 Povinnosti seřizovačů 

Kaţdý seřizovač musí správným seřízením ochranných zařízení nebo lisovacího nástroje 

zajistit spolehlivou ochranu obsluhy tvářecího stroje. 

Při práci s nebezpečným lisovacím nástrojem – řádně označeným – musí seřizovač nastavit 

na uzamykatelném přepínači funkcí na tvářecím stroji (lisu) pracovní reţim lisu na jednotlivé 

pracovní zdvihy.  

Stroje se dvěma nebo více systémy ochranného zařízení nebo stroje, které lze spouštět jak 

ručně, tak i noţně nebo bez pouţití některého z instalovaných ochranných zařízení, musí mít 

přepínání jednotlivých druhů ochranného nebo ovládacího zařízení zajištěno proti zásahu 

nepovolaných osob.  

Seřizovač nesmí při seřizování tvářecího stroje nastavit pouţívání nožního a zároveň 

ručního spouštění. 

Přepínač pro funkci „jednotlivé zdvihy“ musí seřizovač v nastavené poloze uzamknout 

proti zneužití nepovolanou osobou. Po uzamčení musí být klíč seřizovačem odejmut a 

uložen na mistrem určeném uzamčeném místě. 

Seřizování pracovního zdvihu lisovacích nástrojů musí seřizovač provádět ručním pootáčením 

setrvačníku lisu nebo u velkých lisů pomocí jejich seřizovacího reţimu. Seřizování je 

prováděno vţdy při pomalém chodu lisu a při jednotlivých zdvizích beranu nastavených na 

přepínači funkcí lisu. 

Při seřizování musí seřizovač zajistit vlastní ochranu, tj. většinu úkonů musí provádět za 

klidu hlavního motoru a při uzamčení hlavního vypínače lisu. Seřizovač musí lisovací 

nástroj upnout spolehlivým způsobem, tj. řádnými upínkami s podloţkami a šrouby bez 

zbytečného přečnívání konce šroubů nad maticemi. Při seřizování musí zajišťovat polohu 

beranu lisu v poţadované poloze. 

Jestliţe upíná seřizovač „nebezpečný“ lisovací nástroj, musí k zajištění ochrany nastavit 

instalované ochranné zařízení do ochranné funkce. Před předáním stroje obsluze se musí 

přesvědčit o spolehlivé funkci tohoto zařízení. 
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Pouţije-li se k ochraně rukou lisaře dvouruční ovládání, musí seřizovač kontrolovat, zda je 

dodrţena výrobcem stanovená bezpečná vzdálenost tlačítek od nebezpečného prostoru 

nástroje a zda ovladače dvouručního spínání pracují v reţimu sousledného sepnutí. 

Před předáním seřízeného tvářecího stroje se seřízeným tvářecím nástrojem musí seřizovač 

osobně předvést obsluze správný technologický postup a správný způsob ovládání 

stroje, včetně správné funkce bezpečnostních zařízení. Seřizovač je povinen se přesvědčit 

o tom, ţe obsluha předvedený způsob práce správně pochopila a obsluha mu musí správný 

postup bezpečného provádění pracovních operací několikrát předvést. 

Pro manipulaci s polotovary a výlisky musí mistr (seřizovač) obsluze přidělit pracovní 

pomůcky nebo OOPP, které zabrání bezprostřednímu ohroţení zdraví obsluhy. To platí i pro 

čištění a mazání tvářecích nástrojů, forem nebo zápustek. 

Seřizovač (nebo mistr) musí alespoň 1x v průběhu pracovní směny provádět namátkovou 

kontrolu práce obsluhy, pouţívání ochranných zařízení, pracovních pomůcek a OOPP [3][9]. 

4.5 Povinnosti obsluh na tvářecích strojích 

Práci na tvářecích strojích můţe vykonávat obsluha starší 18 let pouze tehdy, jestliţe je 

zdravotně způsobilá, byla k tomu zaměstnavatelem (obvykle uţivatelem stroje) řádně 

vyškolena a přezkoušena ze znalostí. 

Spuštění stroje můţe obsluha provést aţ po předchozím předvedení bezpečného pracovního 

postupu a způsobu pouţívání ochranného zařízení seřizovačem nebo mistrem. 

Seřizování tvářecího stroje nebo jeho ochranného zařízení můţe obsluha provádět nebo 

kontrolovat pouze ve výjimečných případech, pokud je k tomu dostatečně vyškolena a 

svým přímým vedoucím určena. 

Práci na tvářecím stroji musí obsluha vykonávat pouze způsobem, který jí byl seřizovačem 

nebo mistrem předveden jako bezpečný a správný. Případně podle doporučení výrobce. 

Vyřazování instalovaných bezpečnostních ochranných nebo signalizačních zařízení 

obsluhou je zakázáno. 

Obsluha nesmí při práci na tvářecím stroji pouţívat nožní a zároveň ruční spouštění. 
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Obsluha je povinna pouţívat zaměstnavatelem přidělené pracovní pomůcky a OOPP. 

Obsluha stroje má zakázáno při běhu stroje sahat na pohyblivé části, nebo se nacházet v 

poloze, která je přímo ohroţena těmito díly. 

Obsluha smí vytahovat odpad (zbytkový materiál) pouze za klidu stroje a to ze strany vstupu 

materiálu, k tomuto pouţívá pracovní pomůcky (háčky). Je zakázáno vytahovat odpad bez 

použití těchto pomůcek. 

Vzhledem k charakteru výrobku je povinnost obsluhy dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci 

s výrobkem k předcházení úrazu propíchnutím, či pořezáním. 

Obsluha se nesmí vzdálit od tvářecího stroje, který by nebyl zabezpečen před zneužitím 

nepovolanou osobou. 

Po ukončení směny provádí obsluha záznam do záznamníku tvářecího stroje, i kdyţ je „bez 

závad“ [3]. 

4.6 Povinnosti údržby zařízení při pravidelné kontrole/údržbě 

Opravy a kontroly tvářecích strojů mohou provádět pouze osoby dokonale znalé konstrukce 

stroje a jeho ochranných zařízení. 

Při práci v pracovním prostoru stroje nebo lisovacího nástroje musí být vypnut a uzamčen 

hlavní vypínač. Pohyblivé části stroje musí být v klidovém stavu. Pokud se provádějí 

údrţbářské a opravné práce za chodu stroje, musí být navrţeno a schváleno náhradní 

bezpečnostní opatření. 

Technické úpravy bezpečnostních zařízení, které by sníţily jejich funkční účinnost, nesmí být 

údrţbou prováděny. Bez souhlasu výrobce nesmí být prováděny žádné technické úpravy 

tvářecích strojů. 

Veškerou kontrolní a údrţbářskou činnost je nutno řídit plánem kontrol a údrţby, který 

vychází z pokynů výrobce tvářecího stroje a z jeho aktuálního technického stavu. Speciální 

kontrolní činnost musí být řízena „Záznamníky tvářecích strojů“. 
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Hlášenou poruchu je nutno vždy pečlivě vyhledat a odstranit. O provedené opravě musí 

být zhotoven písemný záznam: 

  S udáním provedených technických zásahů,  

 pouţitých náhradních dílů, 

 dat a jmen osob provádějících kontrolu a opravu. 

 Veškerá data musí vést odpovědný pracovník zaměstnavatele v záznamnících 

tvářecích strojů. 

Zejména u mechanických lisů musí věnovat údržba mimořádnou pozornost: 

 Pravidelné kontrole veškerých pruţin.  

 Pruţiny spojek a brzd lisů je nutno v intervalu předepsaném výrobcem vyměnit za 

nové a staré znehodnotit, aby nemohly být znovu nesprávně pouţity. 

 Všechny opravované stroje musí být označeny bezpečnostním značením 

(tabulkou, upozorněním), ze kterého je zřejmé, ţe se stroj nachází v opravě a vţdy 

musí být zajištěna bezpečnost všech pracovníků, kteří se s vědomím zaměstnavatele 

pohybují v okolí opravovaného tvářecího zařízení [3]. 
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5 Vedení záznamníku pro údržbu a kontrolu mechanického lisu - 

Tahokov PAUSM 100/1 č. 46 

Záznamníky mají být vedeny a uschovány u strojů. V této kapitole je uveden konkrétní 

záznamník pro Tahokov PAUSM 100/1 č. 46 (z důvodu ochrany osobních údajů jsou z něj 

vypuštěny jména a informace o zaměstnancích). 

5.1 Způsob provádění záznamů do „ZÁZNAMNÍKU“ 

Pro bezpečný a spolehlivý provoz stroje je nutné, aby kaţdý zaměstnanec, který provádí 

obsluhu nebo údrţbu stroje, byl prokazatelně seznámen s: 

 Návodem k obsluze, 

 provozně bezpečnostními pokyny, 

 normou ČSN 21 0001. 

Mistr seznámí zaměstnance s obsluhou stroje, Jména zaměstnanců obsluhy zaznamená do 

„Seznamu zaměstnanců oprávněných obsluhovat a udržovat“. 

Mistr údrţby podle návodu výrobce stroje přepíše do „Návodu na provedení kontroly 

zařízení z hlediska bezpečnosti práce a chodu zařízení“ (Tabulka 1). 

Mistr údrţby seznámí zaměstnance s údrţbou stroje a jména zaměstnanců, kteří jsou 

oprávnění provádět na stroji údrţbu, zaznamená do odstavce „Zaměstnanci oprávněni 

opravovat zařízení“. 

Uţivatel určí zodpovědné zaměstnance za stroj a jejich jména zaznamená do odstavce 

„Zodpovědní zaměstnanci uživatele“. 

Za vedení „Záznamníků“ zodpovídá mistr. 

Uţivatel zodpovídá za vyhotovení „Záznamníku“ v jediném výtisku [10]. 
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5.2 Provádění záznamů obsluhou 

Obsluha stroje před započetím práce provede kontrolu stroje za klidu a za chodu, jak je 

předepsáno v: 

 Návodu k obsluze a údrţbě stroje 

V případě, ţe není zjištěna ţádná závada, neprovádí obsluha ţádný záznam a pokračuje 

v práci. 

Obsluha stroje se při práci řídí bezpečnostními pokyny. Při jakékoliv závadě stroje před 

započetím práce nebo v průběhu pracovní činnosti, obsluha zastaví stroj a závadu okamţitě 

nahlásí mistrovi [10]. 

5.3 Činnost vedoucího pracovníka 

V případě zjištění závady nebo při nahlášení závady obsluhou, vedoucí pracovník - mistr 

provede záznam do „Záznamu o údrţbě a kontrole zařízení“ odst. 1 „Zjištěné závady“ do 

pole „Datum DD-MM, Jméno, Podpis“, „Popis závady“. Po provedení záznamu mistr 

rozhodne, zda obsluha může pokračovat v práci. Pokud na stroji nelze pracovat, zodpovídá 

mistr, ţe stroj bude uzamčen a na hlavním vypínači pověšena bezpečnostní tabulka 

„Nezapínej, na zařízení se pracuje“ dle ČSN ISO 3864, označení tabulky jednoduchá, svislá 

úprava rozměr 297 x 210. 

Mistr „Záznamník“ se záznamem o závadě předá mistru údrţby k provedení opravy. Po 

ukončení opravy převezme stroj mistr do uţívání zápisem „Záznamy o údrţbě a kontrole 

zařízení“ odst. 3 „Převzetí“ do pole „Datum DD-MM, Jméno zodpovědného zaměstnance, 

Podpis zodpovědného zaměstnance“ [10]. 
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5.4 Popis činnosti údržby 

Mistr údrţby zabezpečí odstranění závady stroje kvalifikovanými zaměstnanci uvedenými 

v seznamu „Zaměstnanci oprávnění opravovat zařízení“. Pokud opravu není schopen 

zabezpečit zaměstnanci společnosti, objedná opravu u renomovaného servisu. 

Po ukončení opravy provede zaměstnanec pověřený opravou zápis do „Záznamů o údrţbě a 

kontrole zařízení odst. 2. „Odstranění závady“ do pole „Způsob odstranění závady, 

Datum DD-MM-YY“, „Záznam o změně nebo závadě“. 

V případě konstrukčních změn stroje provede mistr údrţby záznam do „Záznamu o změnách 

v konstrukci do pole „Datum DD-MM-YY“, „Záznam o změně nebo závadě“. 

Mistr údrţby zabezpečuje pravidelné kontroly předepsané v „Návod na provedení kontroly 

a zařízení z hlediska bezpečnosti práce a chodu zařízení“, „Návod na provedení mazání 

zařízení“ (Tabulka 2) a plánovanou údrţbu zařízení dle plánu oprav. O provedených 

kontrolách provede záznam odpovědný zaměstnanec do pole „č. kontrol, Datum, Podpis“ na 

Listu kontrol údrţbou na daný rok. V poli „č. kontrol“ uvede pořadová čísla provedených 

kontrol z Návodu na provedení kontroly zařízení z hlediska bezpečnosti práce a chodu 

zařízení a z Návodu na provedení mazání zařízení. 

Záznamy o preventivních prohlídkách nebo větších opravách provádí odpovědný zaměstnanec 

do „Evidenčního listu výrobního zařízení“. 

Mistr údržby provádí 2x ročně kontrolu stavu stroje a záznamů v „Záznamníku“. O 

kontrole provádí záznam v odst. 4 „Kontrolní činnost“ do pole „Datum DD-MM, Jméno, 

Podpis“. „Záznam z kontroly stavu“. 

V případě závady, která způsobí úraz, provede uţivatel stroje záznam do „Záznamu o změně 

nebo závadě“ a zabezpečí, aby s opatřením k nápravě byli prokazatelně seznámení všichni 

zaměstnanci uvedení v seznamu (obsluha, údrţba včetně zodpovědných zaměstnanců) [10]. 
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Tabulka 1 : Návod na provedení kontroly zařízení obsluhou a údržbou z hlediska 

bezpečnosti práce a chodu zařízení [10] 

 

Tabulka 2 : Mazací plán [10] 

 



17 

 

6 Pokyny pro zaměstnance při práci na tvářecích strojích 

Popisuje pokyny pro zaměstnance při práci na tvářecích strojích v lisovně, které vedou 

k zajištění BOZP na pracovišti. 

6.1 Tvářecí automaty na výrobu plechové síťoviny – tahokov  

Platí pro tahokovy PAUSM 100/1 a 100/2 tj. stroje č. 43, 44 (Obrázek 2), 45, 46. Hlavní 

parametry strojů - Příloha č. 1. 

 

Obrázek 2: Pohled na tahokov č. 44 zepředu a zezadu 

 Pro zajištění bezpečnosti a ochrany proti úrazu by měla být všechna nebezpečná místa 

chráněna proti neodbornému zásahu. 

 Lisovací nástroje a jejich seřízení musí vylučovat moţnost vsunutí prstů do 

nebezpečných míst. 

 V případě poklesu tlaku, či výpadku elektrické energie vloţit mezi traverzu s 

kleštinami a stůl dřevěný špalík, aby se zabránilo samovolnému sjetí kleštin a 

následnému úrazu při práci. 

 Kaţdý lis, na němţ se manipuluje ručně v nebezpečném pracovním prostoru 

lisovacího nástroje, musí být seřízen jen pro jednotlivé zdvihy. 
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 Lisy určené k práci jednotlivými zdvihy musí mít spojku provedenu tak, ţe vyloučí 

nebezpečí úrazu při jejich poruše nebo jejich samovolné spouštění v době, kdy je stroj 

v klidu. 

 K zapnutí brzdy nebo vypnutí spojky musí být pouţity tlačné pruţiny. 

 Při motorickém přestavování zdvihu musí být pouţity pojistné prostředky zabraňující 

provedení zdvihu [3][9][11]. 

6.2 Strojní tabulové nůžky 

Pro tabulové nůžky č. 41 (Obrázek 3), 42 a 49 (Obrázek 4). Hlavní parametry strojů - 

Příloha č. 1. 

 

Obrázek 3: Pohled na tabulové nůžky zepředu a zezadu 
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Obrázek 4: Pohled na tabulové nůžky zepředu a zezadu 

 Ruční manipulace s materiálem na přední straně tabulových nůţek musí být prováděna 

obsluhou bezpečným způsobem. Za tímto účelem musí být nůţky vybaveny 

manipulačním zařízením pro přísun tabulí plechu, správně seřízenými přidrţovači, 

vodícím odměrným pravítkem a vhodně upraveným stolem pro manipulaci s 

materiálem před nůţkami. 

 Nůţky musí být opatřeny na místě viditelném ze stanoviště obsluhy štítkem 

označujícím největší dovolenou tloušťku stříhaného materiálu nebo střiţnou sílu.  

 Nůţky musí být opatřeny pojistkou proti opakovanému zdvihu, kromě nůţek 

zařazených v automatických linkách a ovládaných dálkově. 

 Noţní ovládání musí být shora i z bočních stran chráněna krytem nebo konstrukcí 

stroje. 

 Střihací noţe musí být ostré, správně seřízené a obsluha nesmí nikdy vsunout 

končetiny nebo neţádoucí předměty do nebezpečného střiţného prostoru mezi 

pohyblivým a pevným noţem. 

 Stoly nůţek musí mít dráţky pro sníţení moţnosti poranění rukou při manipulaci se 

stříhaným materiálem. 

 Na zadní stranu nůţek se nesmí vstupovat v době, kdy jsou v chodu nebo kdy je v 

chodu hnací motor [3][9]. 
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6.3 Hydraulické lisy (Ohraňovací lisy) 

Platí pro ohraňovací lis č. 50 (Obrázek 5). Hlavní parametry strojů - Příloha č. 1. 

 

Obrázek 5: Ohraňovací lis 

 Zaměstnavatel ani zaměstnanci nesmí zasahovat bez vědomí výrobce do 

hydraulického, mechanického nebo elektrického systému lisu. 

 Noţní ovládač musí být shora i z bočních stran chráněna krytem nebo konstrukcí 

stroje. 

 Pracovat a zdrţovat se za provozu ohraňovacího lisu na jeho zadní straně je zakázáno.  

 Tyto bezpečnostní zásady se vztahují na hydraulické ohraňovací lisy, viz ČSN EN 12 

622 [3][9]. 
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6.4 Mechanické klikové lisy 

Platí pro klikové lisy č. 1, 3, 5, 6, 15, 20, 23 (Obrázek 6), 24. Hlavní parametry strojů - 

Příloha č. 1. 

 
Obrázek 6: Mechanický klikový lis č. 23 – Obouruční spouštění 

 Pokud u mechanického lisu lze ručně zakládat nebo vyjímat polotovar nebo výlisek, 

nesmí být ochranný systém zaloţen pouze na pouţívání bezpečných nástrojů nebo 

pevných ochranných krytů, ale musí být vţdy doplněn jedním nebo více ochrannými 

systémy (např. AOPD - aktivní ochranné optoelektronické zařízení nebo ochranný kryt 

s blokováním apod.) Obsluha nesmí nikdy provést zásah do funkcí těchto ochranných 

zařízení. 

 Lisovací nástroje a jejich seřízení musí vylučovat moţnost vsunutí prstů do 

nebezpečných míst. 

 Kaţdý lis, na němţ se manipuluje ručně v nebezpečném pracovním prostoru 

lisovacího nástroje, musí být seřízen jen pro jednotlivé zdvihy. 

 Zaměstnavatel – provozovatel musí vţdy zajistit bezpečnou funkci brzdy a spojky lisu 

(tlačné pruţiny). 

 Zapnutí a vypnutí spojky a vypnutí brzdy nesmí mít vliv na jejich bezpečnou funkci. 
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 Zaměstnavatel – provozovatel musí vţdy nahrazovat v nejvyšší moţné míře ruční 

práci samočinnou prací stroje. Podávání, tváření a odebírání materiálu ve svitcích s 

dokonalým zakrytím rotujících částí mechanizačních zařízení pro manipulaci s 

materiálem. 

 Ţebřík lze pouţít v případě oprav a odstraňování poruch, případně mazání 

pohyblivých částí a to pouze za klidu stroje [3][9][11]. 

6.5 Válcovačky a rovnačky 

Platí pro stroj č. 48 (Obrázek 7). Hlavní parametry strojů - Příloha č. 1. 

 
Obrázek 7: Rovnačka č. 48 

 V místě moţného styku plechu s postranicemi musí být na rovnačkách umístěna stop 

tlačítka. 

 Zaměstnavatel je povinen zajistit dostatečný pracovní a manipulační prostor pro 

rovnání nebo zakruţování tabulí tahokovu, tento prostor řádně označit a zajistit, aby 

do něj nevstupovaly nepovolané osoby. 

 Před započetím práce na válcovačce nebo rovnačce je obsluha povinna zkontrolovat 

stav stroje, přesně seřídit jeho vodící a rovnací části, seřídit vlastní chod stroje, 

mazání, ovládání stroje, zejména horních, dolních a postranních válců, ověřit funkci 

tlačítka (tlačítek) Central – Stop. 
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 Obsluha dvou nebo více pracovníků musí dodrţovat přesně stanovený technologický 

postup, zejména, nesmí ručně rovnat špatně navedený materiál za chodu stroje Pro 

činnost obsluh, musí být stanoven přesný řád, v případě více muţné obsluhy přesné 

dorozumívací signály. 

 Stroj nesmí být nikdy obsluhován tak, aby došlo při před ohýbání nebo při vlastním 

ohýbání k výpadku ohýbaného tahokovu ze stroje a tím k ohroţení obsluh. 

 Zaměstnavatel musí zajistit funkčnost všech ochranných, signalizačních a 

zabezpečovacích zařízení. Válcovačku nebo rovnačku musí mít moţnost obsluha 

vypnout z kteréhokoliv pracovního místa s minimálním doběhem stroje stanoveným 

výrobcem. Stroj se musí samovolně zastavit při přetíţení. 

 Zaměstnavatel musí zajistit pomocné stavitelné stoly pro podávání materiálu, které 

zabezpečují oddálení obsluh do bezpečné vzdálenosti od míst nebezpečného skusu 

válců.  

 V případě úrazového děje musí mít kterýkoliv pracovník obsluhy moţnost stroj 

zastavit bez neţádoucího doběhu a zařízení musí umoţňovat okamţité vyproštění 

postiţeného [3][9]. 

7 Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a 

mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 

Vstup do lisovny je označen bezpečnostními značkami (Obrázek 8) na kterých je: 

 Pracuj s ochranou sluchu (vstupující osoba ji dostane u mistra v lisovně). 

 Zákaz kouření a manipulace s ohněm. 

 Pracuj v ochranné přilbě (návštěva ji dostane na vrátnici). 

Na pracovišti jsou vyskytující se osoby vystavovány nadměrné hlukové zátěţi. Dále je účelem 

stanovit rozsah a bliţší podmínky pro poskytování OOPP a mycích, čistících a dezinfekčních 

prostředků zaměstnancům. To je závazné pro všechny útvary AMFM a AMT. Za dodrţování 

odpovídají vedoucí zaměstnanci v rozsahu svých funkcí [12]. 
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Obrázek 8: Bezpečnostní tabulky u vstupu do lisovny 

7.1 Osobní ochranné pracovní prostředky 

Podle ZP § 104 není-li moţné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní 

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

zaměstnancům OOPP. 

OOPP musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohroţovat jejich zdraví, nesmí bránit při 

výkonu práce a musí splňovat poţadavky stanovené zvláštním právním předpisem
 
NV č. 

21/2003, kterým se stanoví technické poţadavky na OOPP. 

Dále je zaměstnavatel povinen v prostředí, v němţ oděv nebo obuv podléhá při práci 

mimořádnému opotřebení nebo znečištění nebo plní ochrannou funkci, přísluší zaměstnanci 

od zaměstnavatele jako OOPP téţ pracovní oděv nebo obuv a poskytovat zaměstnancům 

mycí, čisticí a dezinfekční prostředky na základě rozsahu znečištění kůţe a oděvu.  

Zaměstnavatel je povinen udrţovat OOPP v pouţivatelném stavu a kontrolovat jejich 

pouţívání. OOPP, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky přísluší zaměstnanci od 

zaměstnavatele bezplatně podle vlastního seznamu zpracovaného na základě vyhodnocení 

rizik a konkrétních podmínek práce. 

Poskytování OOPP nesmí zaměstnavatel nahrazovat finančním plněním [6][12][13]. 
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7.1.1 Vlastnosti OOPP 

Podle Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bliţší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků: 

 Musí být po dobu pouţívání účinné proti vyskytujícím se rizikům a jejich pouţívání 

nesmí představovat další riziko, 

 musí odpovídat existujícím podmínkám na pracovišti, 

 musí respektovat ergonomické poţadavky a zdravotní stav zaměstnanců, 

 musí být přizpůsobeny fyzickým předpokladům zaměstnanců [14]. 

7.1.2 Stanovení rizik pro OOPP 

Výběr jednotlivých druhů OOPP se provádí podle: 

 rizik, kterým je pracovník vystaven v pracovním postupu, 

 rizik představovaných samotným OOPP, 

 rizik vznikajících z nesprávného pouţívání OOPP. 

Při objednávání OOPP musí kaţdý objednavatel objednat dle rizik vypracovaných podle 

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. přílohy č. 1, 2, 3 v  Seznamu osobních ochranných 

pracovních, mycích a čisticích prostředků – Dokument č. 1 (Tabulka 3) konkrétní typy 

OOPP vhodných pro vykonávanou činnost. Nakupovat lze pouze ty OOPP, které splňují 

podmínky stanovené NV č. 21/2003 Sb. [12][13][14]. 
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Tabulka 3 : Dokument č. 1 - Stanovená rizika pro profese: lisař, lisař pomocník, 

dělník v lisovně, střihač [15] 

 

7.1.3 Poskytování OOPP 

OOPP se poskytují tehdy, nelze-li rizika práce vyloučit nebo dostatečně omezit 

technickými prostředky kolektivní ochrany nebo jinými opatřeními. 

OOPP se poskytují podle dokumentu - Seznam osobních ochranných pracovních, mycích a 

čisticích prostředků – Dokumentu č. 2 (Tabulka 4), zpracovaného na základě zhodnocení rizik 

a konkrétních podmínek na pracovišti příslušným vedoucím provozu (pracoviště). 

Při zpracování seznamu OOPP se také vychází z bezpečnostních listů chemických látek.  

Zaměstnancům, kteří jsou pověřeni plněním mimořádných úkolů nebo výkonem 

pracovních činností, které jsou prováděny krátkodobě, jsou poskytovány příslušné OOPP 

potřebné k výkonu této práce po dobu nezbytně nutnou. Po vrácení se musí OOPP připravit k 

dalšímu pouţití (čisté, popř. dezinfikované - např. gumové holínky). 
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Zhodnocení rizik a úpravu seznamu provede příslušný vedoucí útvaru znovu, jakmile dojde 

ke změnám, které se týkají bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v důsledku zavedení nové 

technologie, vzniku nových pracovních podmínek nebo změny dosavadních pracovních 

podmínek. Zhodnocení rizik a úpravy seznamu provede i při zjištění, ţe poskytované OOPP 

jsou málo účinné. 

Vedoucí a řídící zaměstnanci neuvedení v Dokumentu č. 3 - Seznámení zaměstnanců 

s rozsahem rizika, přídělem OOPP, mycích a čisticích prostředků – závod Lisovna (z důvodů 

osobních údajů není uvedena), mají nárok na poskytování nutných OOPP, pokud v rámci 

plnění pracovních úkolů vstupují do výrobních a provozních prostor. Posouzení nutnosti 

vybavení přísluší vedoucímu provozu (pracoviště) a řediteli úseku. 

Příslušní vedoucí a řídící zaměstnanci jsou povinni zajistit vhodné OOPP i jiným osobám, neţ 

vlastním zaměstnancům, pokud se s jejich vědomím zdrţují na jejich pracovištích (pokud není 

např. v obchodní smlouvě, zápisu o předání pracoviště apod. uvedeno jinak). 

Tam, kde přítomnost více neţ jednoho rizika vyţaduje, aby zaměstnanci pouţívali současně 

více OOPP, musí být tyto OOPP vzájemně slučitelné. 

Poskytnuté OOPP zůstávají majetkem zaměstnavatele. Za ztrátu nebo zničení OOPP lze v 

odůvodněných případech poţadovat náhradu škody [12]. 

Tabulka 4 : Dokument č. 2 - Přidělené OOPP pro profese: lisař, lisař pomocník, 

dělník v lisovně, střihač [15] 
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7.1.4 Vydávání OOPP zaměstnancům 

Zaměstnanci musí být s pouţíváním OOPP seznámeni svým nadřízeným Dokument č. 3. 

Jejich pouţití pro více zaměstnanců je moţné pouze v případě, ţe byla učiněna opatření, která 

zamezí ohroţení přenosnými chorobami. 

OOPP musí být vyměněn za nový okamžitě, když je snížena jeho ochranná funkce 

opotřebením nebo poškozením anebo je jeho ţivotnost dána v návodu výrobce (dovozce). 

Zaměstnanci se vydá nový OOPP pouze tehdy, pokud fyzicky prokáţe, ţe pouţívaný OOPP 

ztratil svoji funkčnost nebo jiţ uběhla jeho časová perioda stanovená pro příslušnou profesi 

dle Seznamu OOPP. 

Příslušní vedoucí zaměstnanci zajišťují, aby OOPP byly udržovány v použitelném stavu, 

kontrolují jejich pouţívání a zabezpečují řádné hospodaření s nimi [12]. 

8 Evidence pracovních úrazů 

Podle Nařízení vlády 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o 

úrazu - § 2 Zaměstnavatel musí vést evidenci o úrazech v knize úrazů v elektronické nebo 

listinné podobě [16]. 

Kniha úrazů v listinné podobě je u mistra v kanceláři, do ní se zaznamenávají úrazy. 

V letošním roce (od 1. 1. 2012 do 1. 3. 2012) došlo zatím k záznamu jednoho pracovního 

úrazu [17]. 
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9 Školení pracovníků 

Vstupní školení zaměstnanců probíhá při nástupu pracovníka do pracovní činnosti. 

Následně je kaţdému zaměstnanci vytvořen „Zápisník bezpečnosti práce“, který obsahuje: 

 Profese a odborné činnosti vykonávané zaměstnancem, 

 hodnocení zdravotní způsobilosti, 

 vstupní školení bezpečnosti práce nových zaměstnanců, 

 školení z bezpečnostních předpisů (vstupní na pracovišti), 

 školení z bezpečnostních předpisů (opakovací), 

 školení bezpečnosti práce a odborná školení, 

 školení po pracovním úrazu, 

 mimořádná bezpečnostní školení, 

 záznam o porušení bezpečnostních předpisů. 

Do zápisníku bezpečnosti práce jsou zapisovány veškeré údaje o školení s dobou platnosti a 

s termínem dalšího přeškolení [18]. 

9.1 Osnova školení pro vstupní a opakované školení  

Pro oblast z bezpečnosti práce se otázky vztahují k následujícím předpisům. 

 Zákon č.262/2006 Sb. Zákoník práce. 

 Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně ţivotního prostředí při práci 

s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky definovanými zákonem o veřejném 

zdraví 258/2000 Sb. § 44a – látky vysoce toxické, toxické ţíravé, karcinogenní a 

toxické pro reprodukci. 
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 Nařízení vlády 378/2001 Sb., kterým se stanoví bliţší poţadavky na bezpečný provoz 

a pouţívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

 Nařízení vlády 101/2005 Sb., o podrobnějších poţadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí. 

 Vyhláška 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány 

těhotným ţenám, kojícím ţenám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a 

mladistvým, a podmínky, za nichţ mohou mladiství výjimečně tyto práce konat 

z důvodu přípravy na povolání. 

 ČSN EN 692 + A1 Obráběcí stroje – Mechanické lisy – Bezpečnost. 

 ČSN 21 0001 Tvářecí stroje - Všeobecné technické poţadavky. 

 ČSN ISO 8792 Ocelová vázací lana. Bezpečnostní kritéria a postup kontroly při 

uţívání. 

 Organizační směrnice S8/2008 „Zásady organizace a zajištění BOZP“. 

 Organizační směrnice S77/2008 Poskytování OOPP a mycích, čistících a 

desinfekčních prostředků. 

 Organizační směrnice S69/2008 Dopravně provozní řád motorových vozíků. 

 Směrnice S46 organizace řízení a provádění poţární ochrany. 

 Politika jakosti a ekologie. 

 Provozně bezpečnostní pokyny PBP 01, 02 a PBP 03. 

 Opakované školení - Poţární ochrany [18]. 
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10 Navrhovaná technická a organizační opatření 

10.1 Zjištěné závady 

 Kovové bedny MARS uloţené ve venkovním prostoru vedle lisovny jsou přeplněné a 

poškozené, hrozí vysypání zbytkového materiálu a následné poranění hrozí úraz při 

manipulaci s bednami (Obrázek 9). 

 
Obrázek 9: Uložené bedny 

Navrhuji: Nepřeplňovat bedny, případně pouţívat vyšší bedny MARS, v kterých je úloţný 

prostor větší. 
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 Špatně uloţený materiál. Při manipulaci hrozí sesunutí a zranění obsluhy (Obrázek 

10). 

 
Obrázek 10: Špatně uložený materiál 

Navrhuji: Jednotlivé typy materiálu skladovat zvlášť na paletách v případě nedostatku 

prostoru vytvořit další skladovací prostory. 

 Skladovaný materiál zasahuje do komunikace a brání bezpečnému průchodu 

zaměstnanců. Hrozí pořezání nebo poranění dolních končetin (Obrázek 11). 

 
Obrázek 11: Materiál zasahující do komunikace 

Navrhuji: Materiál skladovat ve vyznačených prostorách určených ke skladování tak aby 

nepředstavovaly riziko úrazu. 
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 Na stropě sociálních zařízení je uloţen kovový materiál. Hrozí propadnutí stropu 

(Obrázek 12). 

 
Obrázek 12: Materiál na stropě 

Navrhuji: Materiál uloţit na bezpečné místo do určeného skladovacího prostoru. 

 Regál č. 7 je anebo byl přetěţován, jak zdůrazňuje (Obrázek 13) kde jsou vidět 

prohnuté police. 

 
Obrázek 13: Přetížený regál 

Navrhuji: Regál nepřetěţovat v případě potřeby ukládání těţších věcí pořídit nový regál 

s větší nosností. 
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 Plech opřený o stěnu není nijak zajištěn, můţe spadnout na zaměstnance (Obrázek 14). 

 
Obrázek 14: Nezajištěný plech 

Navrhuji: Plech zajistit proti pádu nebo uloţit do vodorovné polohy aby nehrozilo riziko 

úrazu. 

 Poškozená pravá noha u plechové skříně. Hrozí pád na zaměstnance (Obrázek 15). 

 
Obrázek 15: Poškozená noha 

Navrhuji: Nohu opravit nebo skříň napevno připevnit ke stěně nebo pořídit novou skříň. 
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 U většiny strojů v lisovně jsou v ovládacích panelech klíče (Obrázek 16), kterými se 

dají přepínat funkce pro „jednotlivé zdvihy“ to je zakázáno - kapitola 4.2.2. 

 
Obrázek 16: Klíče ve strojích 

Navrhuji: Klíč po seřízení stroje uloţit u mistra, aby nedošlo k zneuţití nebo jeho ztracení. 

 Na vrtačce je připevněn řetězem vyráţecí klín, při spuštění vrtačky hrozí namotání 

řetězu na hlavu vrtačky, případně můţe dojít k odlétnutí vyráţecího klínu a zasaţení 

pracovníka (Obrázek 17). 

 
Obrázek 17: Vyrážecí klín na řetězu 

Navrhuji: Řetěz odstranit a pro vyráţecí klín určit místo pro odkládání. 
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 Poklop pro výstup na obsluţnou plošinu mechanického klikového lisu č. 20 je 

otevřený (Obrázek 18) a umoţňuje přístup k nezakrytým pohyblivým částem lisu, při 

výstupu na ţebřík hrozí pád víka na hlavu. 

 
Obrázek 18: Otevřený poklop a chybějící kryt 

Navrhuji: Poklop nutno uzavřít a zamezit přístup k pohyblivým částem pohonu lisu vhodnou 

bezpečnou konstrukcí. 

 Na mechanickém klikovém lisu č. 24 a tahokovu č. 45 chybí kryty pohyblivých částí 

pohonu lisu. Hrozí nebezpečí zachycení pracovníka pohyblivými částmi (Obrázek 19).  

 
Obrázek 19: Chybějící kryty 

Navrhuji: Kryty nainstalovat, případně zamezit přístup pracovníků v době pracovní činnosti 

lisu. 
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 Na tahokovu č. 45 jsou německy psané štítky - pro obsluhu nesrozumitelné (Obrázek 

20). 

 
Obrázek 20: Německy psané štítky 

Navrhuji: Nahradit staré štítky s německým popisem za nové štítky s českým popisem! 

 Chybějící části, slouţící pro uchopení a drţení na ovládacích pákách tahokovu č. 45 

(Obrázek 21). 

 
Obrázek 21: Chybějící madla 

Navrhuji: Nainstalovat chybějící části na ovládací páky aby nedošlo k úrazu. 
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 U tahokovu č. 43 a 44 chybí kryt, jsou zde pohyblivé části – řetězy (Obrázek 22). 

 
Obrázek 22: Chybějící kryt na pohyblivých částech 

Navrhuji: Nainstalovat ochranné kryty. 

 U tahokovu č. 45 chybí zábrana, jsou zde pohyblivé části – hrozí poranění obsluhy 

(Obrázek 23). 

 
Obrázek 23: Chybějící zábrana na tahokovu č. 45 

Navrhuji: Nainstalovat zábranu proti vsunutí končetin do pohyblivých částí. 
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10.2  Další navrhovaná opatření 

Při vstupu do lisovny navrhuji zásobník (Obrázek 24) se špunty do uší, aby k špuntům byl 

kdykoliv volný přístup pro osoby, které vstupují do objektu ale i pro zaměstnance při ztrátě 

nebo poškození ochrany do uší. Tyto OOPP jsou u mistra v kanceláři, ale pokud je mistr 

mimo lisovnu, nejsou další OOPP k dispozici. 

 
Obrázek 24: Navrhovaný zásobník [19] 

Pro zaměstnance navrhuji na ochranu sluchu ochranná sluchátka (Obrázek 25) místo 

pouţívaných špuntů do uší. Špunty jsou jednorázové, při práci můţou vypadnout nebo mohou 

byt špatně zastrčeny v uchu a tím dochází k poškození sluchu. Je to větší investice ale 

sluchátka vydrţí déle. 

 
Obrázek 25: Ochranná sluchátka [20] 
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11 Závěr 

V mé bakalářské práci jsem se zabýval zavedením systému BOZP na pracovišti lisovny 

dceřiné společnosti AMT. 

Práce se v úvodu zabývá povinnostmi z pohledu zaměstnavatele, zaměstnance (mistrů, 

seřizovačů, kontroly/údrţby) jak obecně, tak následně pro konkrétní typy tvářecích strojů 

vyskytujících se v lisovně, které vyplývají z „Provozně bezpečnostních pokynů pro práci na 

tvářecích strojích“. Ty byly v práci přepracovány, jelikoţ se odvolávaly na starou legislativu a 

staré normy. 

Vedení společnosti Technotron s.r.o. má za cíl udrţování a zlepšování BOZP. Ta je 

kladena na všechny zaměstnance v podobě pravidelného ověřování znalostí pomocí školení, 

kterými jsou předávány zkušenosti a ověřovány znalosti. Pro správné fungování BOZP jsou 

důleţitá vydaná opatření, ale důleţité také je, aby byly při práci zaměstnanci dodrţovány. 

Pro ochranu zdraví a před vznikem úrazů jsou jednotlivým profesím přiřazeny OOPP. Je 

pozitivní, ţe na takhle rizikovém pracovišti s nadměrným výskytem hluku jsou zaměstnáni a 

uplatněni hluchoněmí lidé, pro které je pracovní doba v hluku mnohem snesitelnější neţ u 

slyšících lidí. 

V závěru jsou navrţena technická a organizační opatření, která by při vyřešení vedla 

ke zlepšení BOZP na pracovišti lisovny AMT. Bohuţel ale problém některých nedostatků je 

ovlivněn dle mého názoru nedostatkem financí to platí ale obecně. V současné době panuje v 

této dceřiné společnosti nejistota, týkající se prodeje tohoto závodu, která má rovněţ vliv na 

oblast BOZP. 
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Seznam použitých zkratek 

AMFM              -  ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s. 

AMT                 -  ArcelorMittal Technotron Frýdek-Místek s.r.o. 

OOPP   -  osobní ochranné pracovní prostředky 

ZP  -  Zákoník práce 

BOZP   -  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

ČSN  -  české technické normy 
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