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Anotace 

ŠINCLOVÁ, I. Návrh metodiky BOZP p�i provozování kovoobráb�cích stroj�. Diplomová 

práce. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2012.   62  stran 9  p�íloh 

Cílem této diplomové práce je posoudit stávající pracovní  prost�edí a stav 

kovoobráb�cích stroj� ve firm� KOV, a zhodnocení nedostatku spojených s pracovním 

prost�edím a provozováním stroj�. Dále byl navržen systém školení zam�stnanc�, 

poskytování OOPP, bezpe�nostních kontrol stroj� a byla navržená metodika BOZP, která je 

hlavn� zam��ená na bezpe�nostní požadavky kovoobráb�cích stroj�. 

Klí�ová slova: kovoobráb�cí stroje, organiza�ní požadavky, technická opat�ení, bezpe�nostní 

požadavky 

Annotation 

ŠINCLOVÁ, I. Design methodology for health and safety in the operation of machine 

tools. Thesis. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2012. 62  pgs. 9 supp. 

The aim of this thesis is to evaluate the current working environment and the state of 

machine tools in the company KOV, and lack of appreciation associated with the working 

environment and operating machinery. Furthermore, the system was designed employee 

training, providing PPE, safety inspections of machinery and health and safety methodology 

was designed, which is mainly   focused on the safety requirements of metalworking 

machines.           

  .                                               

Keywords: machine tools, organizational requirements, technical measures and security 

requirements 
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SEZNAM  POUŽITÝCH  ZKRATEK  A  SYMBOLU 

BOZP    Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci 

EHS       Evropské hospodá�ské spole�enství 

EU          Evropská Unie 

NV          Na�ízení vlády 

PÚ          Pracovní úraz 

TZ          Technické za�ízení 

VTZ       Vyhrazené technické za�ízení 

apod.      a podobn�

a.s.          akciová spole�nost 

nap�.      nap�íklad 

obr.        obrázek 

tzv.         tak zvané 
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1.      ÚVOD 

Základní povinností zam�stnavatel� je zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdrávi zam�stnanc� p�i 

práci.  Možností jak toho dosáhnout je n�kolik. Od spln�ní legislativních požadavk� po 

systematický p�ístup k této problematice. 

Je známo, že jakákoliv vykonávaná práce p�edstavuje riziko ohrožení života a zdraví nejen 

pro p�vodce takové �innosti, ale také pro ostatní subjekty, kterých se m�že taková �innost 

dotknout. Proto je velmi d�ležité se v�novat jednotlivým ohrožujícím aspekt�m pracovních 

�inností a tím p�edejít jejich možným nežádoucím ú�ink�m. 

Vezmeme-li v úvahu, že v rámci rozší�ené EU je registrováno p�es 20 milión�

podnikatelských subjekt�, zajiš�ujících zam�stnání pro p�ibližn� 75 milión� osob, p�i�emž z 

toho cca 93%  podnikatelských subjekt� má mén�, než deset zam�stnanc� [2], pak je t�eba 

v�novat zvýšenou pozornost pro zavád�ní systém� �ízení BOZP práv� t�mto menším firmám 

a spole�nostem.  

Tento stav nelze dosáhnout bez cíleného zavedení systémového �ízení bezpe�nosti a ochrany 

zdraví p�i práci.  

Cílem mé diplomové práce je návrh metodiky BOZP pro používání jednotlivých 

kovoobráb�cích stroj� ve firm� KOV, vyhledat ve firm� u kovoobráb�cích stroj� rizika a tyto 

následn� vyhodnotit. Navrhnout osnovu školení a používání OOPP pro jednotlivé pracovní 

�innosti. [3, 8, 9] 

2.       FIRMA KOV 

Výrobní firma necht�la byt jmenována, a proto jsem ponechala pouze �ást jejího jména. 

Uvedené  fotomateriály nemusí prosp�t jejímu dobrému jménu, které na trhu má, i když 

skute�ný stav systému BOZP se v poslední dob� velmi zlepšil, díky spolupráci s osobou 

odborn� zp�sobilou v oblasti BOZP.  

  Ve firm� je zam�stnáno celkem 11 lidí, z nichž 10 jsou kvalifikovaní obráb��i kov�.  

 Výrobní prostory KOV se nacházejí v pr�myslové zón� obce, kde se nacházejí i další výrobní 

subjekty. Je to jednopodlažní objekt,  který je rozd�len do t�ech �ástí - kancelá�ské     
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prostory, výrobní prostory a sociální prostory (šatna, kuchy�ka, sociální za�ízení, 

odpo�inková místnost). 

Spole�nost poskytuje jednak služby základního typu jako nap�. zpracování výkresové a 

pr�vodní dokumentace, výrobu a opravy strojních díl�, opravy a rekonstrukce tvá�ecích, 

obráb�cích a ostatních pracovních stroj�. 

 Obrázek �. 1  P�íklad produkt� firmy  KOV 

                                 

3.      POUŽITÁ LITERATURA 

V EU základními sm�rnicemi v oblasti BOZP jsou rámcové Sm�rnice 89/391/EHS a 

Sm�rnice 91/383/EHS, ve kterých se pojednává o zavád�ní opat�ení pro zlepšení BOZP a 

dopl�ující opat�ení pro zlepšení  BOZP pracovník� se stalým  nebo p�echodným pracovním 

pom�rem. Jednotlivé �asti této oblasti  up�es�ují sm�rnice díl�í. 

Zákon �. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném zn�ní. Zákon se zabývá pracovn�právními 

vztahy a  problematikou bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci, ve které jsou mj. stanoveny 

povinnosti zam�stnavatel� a zam�stnanc�.  

Zákon �. 309/2006 Sb., o zajišt�ní dalších podmínek bezpe�ností a ochrany práce Považují za 

d�ležité zmínit také v platném zn�ní a to �ást první, která stanoví požadavky p�i práci 

v pracovn�právních vztazích. 
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Na�ízení vlády �. 378/2001 Sb., o bližších požadavcích na bezpe�ný provoz a používaní 

stroj�, technických za�ízení, p�ístroj� a ná�adí. 

Na�ízení vlády �. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví p�i práci, ve 

zn�ní pozd�jších zm�n. Tento právní p�edpis stanovuje bližší požadavky na hygienické a 

ergonomické zajišt�ní pracovního prost�edí. 

Na�ízení vlády �. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

OOPP, mycích, �istících a dezinfek�ních prost�edk�. 

�SN 26 9030 Manipula�ní jednotky, kterým se stanoví podmínky zásady pro tvorbu, 

bezpe�nou manipulaci a skladování. 

�SN 26 9010 Manipulace s materiálem, stanovení stravné ší�ky a výšky cest a uli�ek. 

�ermák, J.: Bezpe�nost práce: aktualizované okruhy bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci  

Jedná se o aktualizovanou publikaci, která se zam��uje na vybrané okruhy BOZP s 

p�ihlédnutím ke zm�nám, ke kterým došlo v d�sledku vstupu �eské republiky do EU. Úprava 

postihuje právní stav k 1. 3. 2006. Zabývá se všemi oblastmi, které jsou pro �ízení BOZP 

st�žejní. Autor více rozpracovává povinnosti a úkoly státních orgán�, odborného dozoru, 

zam�stnavatel� i zam�stnanc�. Pro praktické využití v podmínkách pracovišt� vymezuje 

speciální požadavky ve vybraných okruzích �inností.  

Kolektiv IVBP Brno: Management rizika II, ROVS Návod identifikace všech závažn�jších 

nebezpe�í vztahujících se k provád�ným �innostem a stanovení zdroj� rizik spojených 

s každým identifikovaným nebezpe�ím v�etn�  uvedení stávajících a plánovaných 

bezpe�nostních opat�ení.  

Podniková dokumentace spole�nosti  

 Materiály a informace o technologii, jejich jednotlivých �ástech a funkcích stroj� v�etn�

fotodokumentace. 
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4.    VÝVOJ KOVOOBRÁB�NÍ 

Obráb�ní kov� na obráb�cích strojích vzniklo jako jedna ze základních strojírenských 

výrobních technologií v po�átcích pr�myslové revoluce. Bylo vyvoláno pot�ebou výroby 

továrních stroj�. Vlastní obráb�ní kov� má však svoji prehistorii, protože d�jiny obráb�ní 

neza�ínají až pr�myslovou revolucí. V on�ch za�átcích se jednalo o ru�ní obráb�ní materiál�

v�bec (d�evo, kámen a kosti). 

Obrázek �. 2 Univerzální frézka z roku 1862 

Až do 18. století bylo dominujícím materiálem d�evo. Obráb�ní kov� na strojích bylo málo 

rozší�ené a zna�n� nevyzrálé. Do 19. století se obráb�ní kov� omezovalo na ková�ské práce, 

až do okamžiku, než byl k dispozici mechanický pohon stroj�, jehož zdrojem byl nejprve 

parní stroj a pozd�ji elektromotor. 

Obráb�cí stroje se vyvíjely rychle. Spole�n� s nov� objevenými zdroji energie, jejichž síly 

byly rozvád�ny pomocí transmisí p�es h�ídele, �emenice a �emeny po celé délce dílny. V té 

dob� už existují p�edch�dci hoblovacích a frézovacích stroj�. Rovn�ž soustruhy jsou 

typickým p�íkladem velkého pokroku vp�ed, protože nástroje nebylo nutné od tohoto 

okamžiku držet v ruce, ale pomocí držáku byl nástroj bezpe�n� upnut. 

Za�átkem 19. století bylo obráb�ní velmi pomalou záležitostí. Ohoblování kovové plochy 

velikosti 1,5 m2 trvalo jeden celý pracovní den. 

Obráb�ní kov� pat�í v dnešní dob� k neodmyslitelné sou�ásti strojního pr�myslu. Je to proces 

práce s kovy na vytvo�ení jednotlivých �ástí, sestav nebo rozsáhlých struktur. Zahrnuje široké 

spektrum výroby od velkých díl� až po drobné a jemné sou�ásti. 
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Pro výkon této �innosti je nezbytné použití obráb�cích stroj�, jsou to pracovní stroje ur�ené k 

tvo�ení povrch� obrobk� ur�itého tvaru, rozm�r� a jakosti obráb�ní 

Zp�soby obráb�ní kov�: ( pro každý zp�sob obráb�ní jsou ur�eny dané obráb�cí stroje) 

- Vrtání, 
- Soustružení, 
- Vyvrtávání, 
- Broušení, 
- Frézování, 
- Hoblování a obrážení, 
- Protahování a protla�ování, 
- Lakování, honování a superfinišování, 
- Elektroerozívní a ultrazvukové obráb�ní, 
- Roz�ezávání, 
- Zvláštní práce [23] 

5.        NEBEZPE�NÁ  MÍSTA A JEJICH ZAJIŠT�NÍ 

S používáním kovoobráb�cích stroj�, stejn� jako jiných strojních za�ízení, jsou spojena 

nebezpe�í a rizika, která mohou vést k ohrožení zdraví a života obsluhujícího personálu, 

ostatních osob vyskytujících se na pracovišti, mohou vést ke škod� na samotném strojním 

za�ízení nebo sousedním aparátu. Proto jsou bezpe�nostní opat�ení a ochranná za�ízení stroj�

d�ležitou sou�ástí technických za�ízení. Ochranné za�ízení je technické nebo jiné za�ízení k 

zabrán�ní úraz�m, provozním nehodám nebo poruchám technických za�ízení. Ú�elem 

ochranných za�ízení je bránit p�ístupu osob do nebezpe�ného prostoru a k nebezpe�ným 

míst�m. M�la by být taková, aby jejich �innost byla nezávislá nebo co nejmén� závislá na 

v�li, konání a pozornosti pracovníka.  

V p�ípad�, že není možné zcela vylou�it zdroje nebezpe�í, musí být p�ijata bezpe�nostní 

opat�ení, která sníží nebezpe�í úrazu na minimum. 

Ochranná za�ízení by m�la být vzájemn� vázána s ovládacími mechanismy tak, aby p�i 

b�žném provozu p�sobila za chodu stroje samo�inn� a nemohla být vy�azena z �innosti, 

dokud nebezpe�í trvá. [1, 2, 6, 13, 16] 

Ochrannými za�ízeními jsou: 

-  ochranné kryty (pevné a pohyblivé), 

-  za�ízení vymezující polohu t�la, 

-  bezdotyková ochranná za�ízení, 

-  blokovací a pojistná za�ízení,  

- ochranná za�ízení u obráb�cích stroj� [2] 
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Mají být jednoduché, snadno kontrolovatelné a d�kladn� provedené, aby se zabránilo 

poruchám, musí mít pevnou konstrukci odolnou proti poškození, musí plnit své ochranné 

funkce i p�i poruše dodávky energie, nesmí být snadno odnímatelné nebo odpojitelné, nesmí 

omezovat výhled na provoz za�ízení více, než je nezbytn� nutné, nesmí podstatn� zt�žovat 

se�izování a opravy stroje, nesmí být zdrojem úrazu, je-li používáno podle pokyn� v návodu 

pro obsluhu stroje, nesmí znemož�ovat vlastní obsluhu stroje, mazání a prohlídky stroje, má 

být provedeno a se�ízeno tak, aby bez použití ná�adí nebo hrubého násilí nemohlo být 

vy�azeno z ochranné �innosti, smí být opat�eno otvory, jejichž velikost se volí se z�etelem na 

vzdálenost od nebezpe�ných míst. [1, 2, 6, 13, 16] 

6.      IDENTIFIKACE A ANALÝZA RIZIKA 

 Rizika na pracovišti budou hodnocena podle p�ti jednoduchých krok�, uvedených níže. 

Obrázek �. 3  Schéma analýzy rizik 

KROK 1 Sb�r informací

KROK 5 Zdokumentování hodnocení rizik 

KROK 3 Hodnocení rizik vznikajících z nebezpe�í
(stanovení pravd�podobnosti a závažnosti 

následk� a p�ijetí rozhodnutí, zda je riziko 

p�ípustné) 

KROK 4 Plánování �inností vedoucích k eliminaci 
nebo snížení rizik 
P�ezkoumání hodnocení

KROK 2 Identifikace nebezpe�í
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K identifikaci na pracovištích byla použita  metoda  

WHAT IF - (Co se stane,……… když?): 

- Vždy nejlépe kvalifikovaný pracovní tým (je dob�e obeznámen se zkoumaným 
procesem). Je založena na formulaci dotaz�: „CO SE STANE, KDYŽ...“ 

 (viz. p�íloha �.3     ) 

- Odhadují se následky stavu nebo situace, navrhují se opat�ení a doporu�ení. 

Výhody: 

- Je v praxi velmi oblíbená. 

- Je relativn� nenáro�ná na �as. 

- M�že být vznesena jakákoliv námitka týkající se bezpe�nosti proces� a nemusí být 
vyjád�ena jako otázka.  Je efektivní a ú�inná, pokud je zde pracovní tým s provozními 
zkušenostmi a aplika�ními zkušenostmi této metody.  

Nevýhody: 

- Postup studie je nedostate�ný. 

- Nelze provést kontrolu úplnosti studie. 

- Pouze kvalitativní výsledky. 

- Nemá-li tým dostate�né znalosti procesu a zkušenosti s aplikací této metody, výsledky 
mohou být diskutabilní. 

- Nízká �asová náro�nost má ko�eny v intuitivním, mén� systematickém postupu. 

Typické otázky: 

- jedna se o jednoduchou  metodu. 

- Co se stane, když zam�stnanec bude pracovat na vrta�ce v rukavicích? 

- Co se tane, když se obsluha dotkne živých �astí elektrického vedení? 

- Co se stane, když není dodán pot�ebný materiál? 

- Atd. 
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Pro zjišt�ní celkového stavu bezpe�ností stroj� a stavu dokumentaci použijeme 

Metodu Kontrolního listu 

� Je založena na principu otázek a odpov�dí 

� Vždy nejlépe kvalifikovaný pracovní tým (je dob�e obeznámen se zkoumaným 

procesem) 

� Zjišt�ní okamžitého stavu systému BOZP 

Výhody: 

� Je v praxi velmi oblíbená. 

� Je relativn� nenáro�ná na �as. 

� M�že být vznesena jakákoliv námitka týkající se bezpe�nosti proces�   

�  Je efektivní a ú�inná, pokud je zde pracovní tým s provozními zkušenostmi a 

aplika�ními zkušenostmi této metody.  

Nevýhody: 

• Pouze kvalitativní výsledky. 

• Nemá-li tým dostate�né znalosti procesu a zkušenosti s aplikací této metody, výsledky 

mohou být diskutabilní. 

• Nízká �asová náro�nost má ko�eny v intuitivním, mén� systematickém postupu. 

• Nepoukazuje na možné dopady, p�sobí preventivn�

Typické otázky: 

� Nejedná se o složitou metodu. 

� Máme ozna�ený ventil A a ventil B? 

� Máme popsaný technologický proces? 

� Atd. 

Systém práce:             Otázka                ����             Odpov�
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Tabulka �. 1  Pohyblivé �ásti stroj�

Pohyblivé �ásti stroj�

ano ne 

1. 
Existují u stroj� nebezpe�né pohyblivé �ásti (v�etn� pomocných �ástí) 

bez ochranných kryt�? 

2. 
Chrání ochranné kryty stroj� dostate�n� ruce, paže a jiné �ásti t�l zam�stnanc�

p�ed kontaktem s nebezpe�nými pohyblivými �ástmi? 

3. Jsou všechny kryty stroj� pevn� zajišt�ny a nesnadno odstranitelné?  

4. M�že n�jaký p�edm�t spadnout do pohyblivé �ásti stroje?  

5. Zp�sobují ochranné kryty nevyhovující a složit�jší obsluhu stroje?  

6. M�že být stroj promazán bez odstran�ní ochranného krytu?  

7. Je možné odstranit ochranné kryty bez zastavení nebezpe�ného chodu stroje?  

8. 
Existují n�jaká nechrán�ná ozubená kola, �et�zová kola, kladky nebo 

setrva�níky? 

9. Existují n�jaké odkryté hnací �emeny nebo p�evody?  

10. Existují n�jaké odkryté stav�cí šrouby, drážky, objímky atd.?  

11. Je pro obsluhu stroje snadné dosáhnout na ovlada�e „zapnuto“ a „vypnuto“?  

12. Existuje jeden ovlada� pro více než jednu obsluhu?  

Existuje na pracovišti toto nebezpe�í? ANO – existuje, jestliže je zaškrtnuta alespo� jedna 

odpov�� ano 

P�íklady preventivních opat�ení, která mohou být použity ke snížení t�chto rizik 

- Zajiš�ovat, že obsluhu stroj� provádí školení a oprávn�ní zam�stnanci. 

- Zajiš�ovat, že všechny p�íslušné kryty jsou na míst� a správn� fungují. 

- Používání tabulek a zna�ek p�ipomínajících zam�stnanc�m pot�ebu použití kryt�. 

- Zajiš�ovat, že všechny nezbytné kryty jsou p�ed spušt�ním jakéhokoliv stroje na svém 
míst�. 

- Zajiš�ovat, že prostory kolem stroj� jsou �isté, uklizené a bez p�ekážek. 
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- Zajiš�ování dostate�ného prostoru pro snadný pohyb zam�stnanc�. 

- Poskytování odpovídajících osobních ochranných pracovních prost�edk�. 

- Zajiš�ování odpovídajícího osv�tlování stroj� a prostoru kolem nich. 

- Realizace jasného systému výstražných informací, aby se p�edešlo náhodnému 
spušt�ní vadných stroj�. 

- Zajiš�ovat údržbu stroj� a rychlé odstran�ní závad. 

- Zajiš�ování dostate�ného prostoru mezi pohyblivými �ástmi stroje a stojícími díly 
blízko stroje. 

 7.     SYSTÉM PROVÁD�NÍ  BEZPE�NOSTNÍCH  KONTROL 

Vedoucí pracovník dle za�azení a jeho funkce, tj. po�ínaje mistrem a kon�e vedoucím firmy, 

je povinen periodický kontrolovat pracovišt� a stav provozovaných stroj�. Každý nov�

evidovaný stroj nebo za�ízení, musí být zavedeno do plánu bezpe�nostních kontrol. 

Bezpe�nostní kontroly stroj� a za�ízení je pot�eba provád�t nejmén� jednou za 12 m�síc�,  

(plán bezpe�nostních kontrol, viz p�íloha.) podle stanoveného rozsahu. 

Záznam o kontrole nutno uchovat, jako doklad o provedené bezpe�nostní kontrole. Kontroly 

budou provád�t vždy nejmén� dv� osoby (pokud se jedná pouze o kontrolu konkrétního 

pracovišt� nap�. údržbá� a elektriká�, za ú�asti vedoucího pracovníka tj. mistra). 

Vedoucí zam�stnanec a další jmenovaní pracovníci, musí provést pr�b�žnou kontrolu celého 

pracovního úseku dle p�edem plánovaných bezpe�nostních kontrol. 

V p�ípad� zjišt�ných nedostatk� a závad, musí zam�stnanci závady odstranit. Zárove� provést 

zápis do deníku provozu technického za�ízení o závad� a uvést zdá je možné stroj používat. 

Veškery záznamy budou uschovávané u vedoucího pracovníka jednotlivých pracoviš�, spolu s 

veškerou provozní dokumentací stroj�. Vedoucí musí umožnit všem pracovník�m na 

pracovišti, kdykoliv do t�chto záznam� nahlédnout. 

 Pracovní prostory  

Obrázek �. 4  Poškozena podlaha 
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Z bezpe�nostních p�edpis� vyplývá, že podlahy musí být rovné a odolné proti poškození.  

Povrch musí mít upravený podle druhu provozu tak, aby podlaha byla snadno �istitelná Za 

normálních  provozních podmínek nemají být podlahy kluzké, což platí ve všech p�ípadech u 

podlah ale i komunikací. Poškozené, vydrolené, vypouklé, rozbité a popraskané podlahy se 

musí opravit.  

Pr�chodnost komunikací musí být trvale zajišt�na (ší�ky, podchodné výšky, odstran�ní 

p�ekážek  atd.). Komunikace musí být stále volné a nesm�jí být zastavovány stavebními 

konstrukcemi, výrobním a provozním za�ízením, materiálem, výrobky apod., musí být 

udržované a  �isté. Pro rozlišení od ostatních ploch ve stejné úrovni se komunikace viditeln�

vyzna�ují bílými nebo žlutými ohrani�ujícími pruhy, barevn� odlišným povrchem, 

horizontálními zna�kami apod.  

Nelze-li ze závažných provozních d�vod� pevné p�ekážky odstranit, nutno použít 

bezpe�nostní ozna�ení – tj. šrafováním, pop�. upozorn�ním na nebezpe�í p�íslušnými 

bezpe�nostními zna�kami. Ší�ka pruh� ohrani�ujících komunikaci od ostatních ploch 

(podlahy) má být cca 80 až 120 mm. 

V budovách nebo v provozech se musí z�eteln� ozna�it sm�r úniku informativními zna�ky 

pro únik a evakuaci osob všude, kde východ na volné prostranství není p�ímo viditelný 

(na�ízení vlády �. 11/2002 Sb.).  Pokud jsou únikové cesty používány též manipula�ní vozíky 

apod., musí se na podlaze vyzna�it (nap�. pruhy typu zebra) �ásti únikové cesty, na nichž platí 

zákaz odstavení vozík�, materiál� apod. 

Všechny otvory nebo nebezpe�né prohlubn� v podlahách musí být zakryty nebo ohrazeny. 

Nosnost poklop� musí odpovídat nosnosti okolní podlahy. Poklopy musí být osazeny tak, aby 

se nedaly samovoln� odsunout nebo uvolnit, a musí být zapušt�ny do stejné úrovn� s okolní 

podlahou.  

Zásadním p�edpokladem racionálního osv�tlení je dobré využívání denního sv�tla. Okna a 

sv�tlíky mají být proto umíst�ny a upraveny tak, aby pracovníci nebyli osln�ni a aby tepelná 

zát�ž od slune�ního zá�ení byla co nejmenší. Všechny osv�tlovací otvory je nutno pravideln�

�istit a udržovat v takovém stavu, aby se nezhoršilo denní osv�tlení. Za tím ú�elem musí být 

zajišt�na možnost jejich �ádné a bezpe�né údržby.  

Prostor pracovního místa (stanovišt� obsluhy) tj. prostoru, na kterém pracovník  vykonává 

pracovní �innost nap�.  spojenou s obsluhou stroje, za�ízení,  technologické linky apod., musí 

umož�ovat, bezpe�n� provád�t všechny obvyklé pracovní operace, v�etn� se�izování, údržby,  
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p�ísunu materiálu a odkládání obrobk� nebo výrobk�. Nejmenší ší�ka pracovního prostoru má 

být 100  cm.  

Stroje a provozní za�ízení  (stacionární i p�emístitelné) nutno rozmístit tak, aby  byly 

dodrženy min. ší�ky komunikací, pr�chod�, obslužných prostor� apod.   

Prostorové požadavky na pracovišt�

Pracovišt� musí být prostorov� a konstruk�n� uspo�ádána a vybavena tak, aby pracovní 

podmínky pro zam�stnance z hlediska bezpe�nosti, hygieny a ochrany zdraví p�i práci, 

odpovídaly bezpe�nostním požadavk�m a hygienickým limit�m na pracovní prost�edí a 

pracovišt�  

Požadavky na pracovišt�, na volnou podlahovou plochu, na ší�ku volné plochy pro pohyb 

zam�stnanc�, na sv�tlou výšku pracoviš�, na vzdušný prostor na jednoho zam�stnance, výšku 

pracovní (manipula�ní) roviny, �eší krom�  na�ízení vlády  �. 361/2007 Sb., pro nové stavby 

vyhláška �.  268/2009 Sb.  

Pracovní místo 

Obrázek �. 5  Pracovní místo 

Výška pracovní (manipula�ní) roviny musí odpovídat t�lesným rozm�r�m zam�stnance, 

základní pracovní poloze, hmotnosti p�edm�t�, b�emen apod. jež jsou p�i �innosti užívány, a 

zrakovým nárok�m. Optimální výška pracovní roviny je p�i práci vstoje u muž� v rozmezí 

102 - 118 cm, u žen 93 - 108 cm. P�i práci vsed� je optimální výška pracovní roviny u muž�

22 - 31 cm a u žen 21 - 30 cm nad sedákem. Výška sedáku nad podlahou se p�edpokládá v 

rozsahu 40 ± 5 cm. 

Pokud jsou p�i práci používány p�ípravky (nap�. sv�ráky) a jiná technická za�ízení, pak 

výškou pracovní roviny se rozumí místo, na n�mž jsou nej�ast�ji vykonávány pracovní 

úkony. 
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Pracovní místo musí být uspo�ádáno tak, aby manipula�ní roviny, pohybové prostory a 

vynakládané síly odpovídaly t�lesným rozm�r�m a p�irozeným drahám pohyb� kon�etin 

zam�stnanc� a  aby nedocházelo k zaujímání fyziologicky nevhodných pracovních poloh.  

Organiza�ní opat�ení  

Obrázek �. 6  Nepo�ádek na pracovišti 

Doporu�uji: 

Používání p�id�lených OOPP (ochranné brýle, obli�ejové štíty, ochranné p�ilby) zam�stnanci, 
a aby na pracovišti byly provád�ny kontroly nad používáním OOPP p�i výkonu pracovní 
�innosti. 

Dosahy horních kon�etin na vodorovné pracovní rovin� p�i práci vsed� se upravují v souladu 

s parametry uvedenými na obrázcích v P�íloze �. 6 na�. vlády �. 178/01 Sb. P�i práci 

vyžadující zvýšené nároky na zrak (drobné p�edm�ty, sou�ásti apod.) se výška pracovní 

roviny zv�tšuje p�ibližn� o 10 - 20 cm. P�i práci, p�i níž se manipuluje i s p�edm�ty t�žšími 

než 2 kg (práce p�evážn� vstoje) se manipula�ní rovina snižuje p�ibližn� o 10 - 20 cm. 

K pracovnímu místu umíst�nému výše než 0,5 m nad úrovní podlahy nebo dopravní 

komunikace musí být zajišt�n bezpe�ný p�ístup. 

 Odstra�ování t�ísek 

T�ísky se z pracovního prostoru stroje musí odstra�ovat pomocí há�k� s rukojetí, smeták�, 

škrabek, anebo stla�eným vzduchem za sou�asného použití OOPP (ochranné brýle, obli�ejový 

štít).  
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Obrázek �. 7 Vzduchová pistole bez ochranného štítku 

Bylo zjišt�no, že ne všechny stroje jsou vybaveny há�ky s chráni�em ruky. Vzduchové 

pistole nejsou opat�eny ochranným štítkem ( viz. p�ílohy � 1,3). 

Obrázek �. 8  Klešt� místo há�ku s chráni�em  

Technické opat�ení 

Doporu�uji 

Používat há�ky na odstra�ování t�ísek, opat�it chráni�i ruky, všechny vzduchové pistole 
opat�it ochrannými štítky. 

8.      SYSTÉM ŠKOLENÍ ZAM�STNANC�

Povinností zam�stnavatele je zajistit školení zam�stnanc� o právních a ostatních p�edpisech k 

zajišt�ní BOZP, dopl�ující jejich odborné znalosti a požadavky pro výkon, které se týkají 

výkonu jejich �innosti a vztahují se k rizik�m, se kterými m�že  zam�stnanec p�ijít do styku. 

Školení musí být zajišt�no: 

-P�i nástupu do zam�stnání 

-P�i zm�n� pracovního za�azení nebo druhu práce 
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-P�i zavedení nové technologie, zm�n� výrobních a pracovních prost�edk� nebo p�i zm�n�

technologických a pracovních postup�. 

 V p�ípadech majících podstatný vliv na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci [14] 

Všichni zam�stnanci pracující na kovoobráb�cích strojích se musí zú�astnit pravidelného 

(opakovacího) školeni z obecn� závazných a právních p�edpis� týkajících se bezpe�nosti a 

ochrany zdraví p�i práci a související dokumentace podle Tabulka 8. 

Školení musí být p�izp�sobeno stavu platných právních a ostatních p�edpis� BOZP, 

pracovišt�, novým poznatk�m v�dy a techniky z hlediska BOZP, vývoji rizikových situací a 

vzniku nových nebezpe�í. Školení musí být provád�no jednou za 12 m�síc�. Školení provádí 

osoba s odbornou zp�sobilostí.  

Odborná zp�sobilost, školení, výcvik – v systému �ízení BOZP 

Povinnosti požadované zákonem 

- vytvo�it popis pracovního místa a pracovišt�, bezpe�né pracovní a technologické 

postupy  

- pro jednotlivé profese stanovit školení a zácvik zam�stnanc� (rozsah, dobu,  

odpov�dný dohled) 

- stanovit druhy školení (vstupní, periodické, mimo�ádné po události, p�i zm�n�

technologie  nebo  p�e�azení  na  jinou práci, speciální školení)  

organizace musí vypracovat �asový harmonogram školení zam�stnanc� a TH pracovník� a 

rozsah školení 

- stanovit dokumentované postupy k provedení a zabezpe�ení školení (tvorba 

dokumentu, aktualizace, odpov�dnosti za tvorbu dokumentu, obsah dokumentu a 

provedení školení, vlastník dokumentu, kontrola – totéž platí pro výcvik, jak budou 

vedeny záznamy o školení, p�ezkoušení) 

- vypracovat pro jednotlivé profese kvalifika�ní požadavky, které slouží i pro p�íjem 

nových zam�stnanc�

- pro speciální profese, kde je p�edepsaná odborná zp�sobilost, stanovit zp�sob 

dosažení odborné zp�sobilosti, udržování a ov��ování znalostí (speciální školení, 

p�ezkoušení, školitel, zkušební komise) 

- stanovit p�enos informací o nebezpe�í a rizicích zam�stnanc�m (dokument-seznam 

rizik, jeho aktualizace, odpov�dnost..) 

- stanovit možné následky za nedodržení p�edpis� k zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany 

zdraví 
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- školení dodavatel�, odb�ratel�, revizních technik�, brigádník�, inspek�ních orgán�, 

návšt�v  a  osob  pohybujících se s v�domím  organizace v jejich prostorách 

      -     školení pro p�ípad mimo�ádných událostí 

Tabulka �. 2  Osnova školení BOZP 

Zákon �. 262/2006 Sb., v platném zn�ní  Zákoník práce  

Zákon �. 309/2006 Sb., v platném zn�ní  kterým se upravují další požadavky BOZP v 

pracovn�-právních vztazích a o zajišt�ní 

BOZP p�i �innosti nebo poskytování služeb 

mimo pracovn�-právní vztahy  

Na�ízení vlády �. 495/2001 Sb.,  kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných 

pracovních prost�edk�, �istících a 

desinfek�ních prost�edk�  

Na�ízení vlády �. 21/2003 S.,  kterým se stanoví technické požadavky na 

osobní ochranné prost�edky  

Vyhláška �. 48/1982 Sb., v platném zn�ní  kterou se stanoví základní požadavky k 

zajišt�ní bezpe�nosti práce a technických 

za�ízení  

Na�ízení vlády �. 101/2005 Sb.,  o podrobn�jších požadavcích na pracovišt�

a pracovní prost�edí  

Na�ízení vlády �. 378/2001 Sb.,  kterým se stanoví bližší požadavky na 

bezpe�ný provoz a používání stroj�, 

technických p�ístroj� a ná�adí  

Vyhláška �. 19/1979 Sb., v platném zn�ní  kterou se ur�ují vyhrazená zdvihací za�ízení 

a stanoví n�které podmínky k zajišt�ní 

jejich bezpe�nosti  

Vyhláška �. 73/2010 Sb.,  o stanovení vyhrazených elektrických 

za�ízení, jejich za�azení do t�íd a skupin a o 

bližších podmínkách jejich bezpe�nosti 

(vyhláška o vyhrazených elektrických 

technických za�ízeních)  

Na�ízení vlády �. 361/2007 Sb., v platném kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
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zn�ní  p�i práci  

Na�ízení vlády �. 201/2010 Sb.,  o zp�sobu evidence úraz�, hlášení a zasílání 

záznam� o úrazu  

Na�ízení vlády �. 176/2008 Sb.,  o technických požadavcích na strojní 

za�ízení  

Návody na obsluhu jednotlivých stroj� a za�ízení  

Místní provozní bezpe�nostní p�edpisy a. s.  

Odborná zp�sobilost v prevenci rizik 

 Zam�stnavatel je povinen zajiš�ovat a provád�t úkoly v hodnocení a prevenci rizik možného 

ohrožení života nebo zdraví zam�stnance a nebezpe�í ohrožení bezpe�nosti a zdraví 

zam�stnanc� p�i práci ve vztahu k p�edm�tu �innosti zam�stnavatele. 

Zam�stnavatel m�že zajiš�ovat pln�ní úkol� v prevenci rizik, je-li k tomu odborn� zp�sobilý.  

Nemá-li takového zam�stnance, je povinen zajistit je jinou odborn� zp�sobilou osobou. 

Odborn� zp�sobilý zam�stnanec zam�stnavatele nebo jiná odborn� zp�sobilá fyzická osoba 

jsou odborn� zp�sobilými osobami. 

Zvláštní odborná zp�sobilost (obecné požadavky dle vyhlášky �. 50/1978) 

Na technických za�ízeních, která p�edstavují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví 

zam�stnanc�, pokud jde o jejich obsluhu, montáž, údržbu, kontrolu nebo opravy, mohou 

práce a �innosti samostatn� vykonávat a samostatn� je obsluhovat jen zvláš� odborn�

zp�sobilí zam�stnanci. 

Komunikace v systému �ízení 

Jestliže je systém zaveden formáln� a pracuje se s ním pouze p�ed auditem, oprašuje se 

dokumentace, potom pracovníci pracují ne v systému, ale vedle systému. Chyba je p�edevším 

v komunikaci mezi zam�stnavatelem a zam�stnanci. To znamená, že v organizaci je nutno 

komunikovat veškerou problematiku a nezatajovat informace o stavu organizace, a� už je její 

vývoj pozitivní nebo negativní. Mlžením fakt� ztrácejí zam�stnanci d�v�ru a jistotu, jejich 

pracovní výkon klesá.[3,6,7,8,9] 

Hovo�í-li vedení se svými pracovníky otev�en�, nechává jim prostor k vyjád�ení a vyslovení 

názor� a nápad� na �ešení, pracovníci cítí vazbu ke své organizaci a projevují zájem o její 

�innost. Díky komunikaci se stávají zam�stnanci sou�ástí organizace. 
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Není divu, že v sou�asné dob� je nejv�tším bohatstvím a konkuren�ní výhodou prosperující 

organizace loajální a motivovaný pracovník (technická úrove�, moderní technologie a 

moderní výrobní program je již samoz�ejmostí). V tržním prost�edí, kdy o konkuren�ních 

výhodách rozhodují �asto detaily, je nezbytné zvyšovat kvalifikaci, motivaci a p�edevším 

loajalitu všech pracovník�, což znamená trvalé zdokonalování vzájemné interní komunikace 

uvnit� i vn� organizace.  

Týmová práce 

 Interní komunikace je jako krevní ob�h v t�le. P�estane-li fungovat nebo vyskytnou-li se 

n�jaké problémy, organizace stagnuje a nerozvíjí se. Základní podmínkou je zde zp�tná vazba 

a zodpov�dnost vedení za interní komunikaci a propojení formálních i neformálních vazeb.  

Vedení organizace musí zajistit, aby interní komunikace byla v souladu s firemním chováním, 

základními sociálními a pracovními procesy, stylem vedení, její kulturou strategií, koncepcí a 

úrovní informa�ních systém�.[6,7,14,8,9] 

Proto je nutno dodržovat tato pravidla: 

1)informace musí být pracovník�m srozumitelné 

2)musí být jimi p�ijímány 

3)musí vytvá�et prost�edí p�íznivé vým�n� názor� a formální i neformální komunikaci  

4)musí p�inášet ur�itou zm�nu v p�ístupu pracovník� k jejich �innostem 

5)musí podporovat zp�tnou vazbu o p�ijetí informace 

6)musí pomáhat p�i stimulaci a motivaci pracovník�

7)musí podporovat spolupráci a kolegiální chování mezi pracovníky 

8)musí být v souladu s cíli organizace  

9)musí být stru�né, jasné, termínované a adresné 

Je-li interní komunikace správn� koordinována a je-li p�irozenou �inností v organizaci, tak 

všichni pracovníci znají cíle, jsou zainteresováni na rozvoji. Zam�stnanci mají p�ístup k 

informacím ve správném množství a �ase. Jsou jim p�edávány pouze pot�ebné a jasn�

formulované informace.   

9.      SYSTÉM P	ÍD�LENÍ OOPP 

Není-li možné rizika odstranit nebo dostate�n� omezit prost�edky kolektivní ochrany nebo 

opat�eními v oblasti organizace práce, je zam�stnavatel povinen poskytnout zam�stnanc�m 
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osobní ochranné pracovní prost�edky (dále jen OOPP). Osobní ochranné pracovní prost�edky 

jsou ochranné prost�edky, které musí chránit zam�stnance p�ed riziky, nesmí ohrožovat jejich 

zdraví, nesmí bránit p�i výkonu práce a musí spl�ovat požadavky stanovené zvláštním 

právním p�edpisem. Pokud neposta�ují dostupná technická opat�ení k omezení expozice 

chemickými látkami a prachem na hygienicky p�ijatelnou míru, musí být zam�stnanc�m 

vydané OOPP.  

Tam kde vzniká nebezpe�í, že bude p�ekro�ena denní osobní expozice hluku 85 dB(A) musí 

být poskytnuty zam�stnanc�m OOPP proti hluku (na�ízení vlády �. �. 148/2006 Sb., o 

ochran� zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a vibrací). 

Za ochranné prost�edky se považují též pracovní od�v nebo obuv poskytovaná zam�stnanc�m 

v prost�edí, v n�mž od�v nebo obuv podléhá p�i práci mimo�ádnému zne�ist�ní nebo 

opot�ebení.  

Poskytovat lze pouze ty OOPP, u nichž výrobce nebo dovozce posoudil shodu vzorku OOPP

autorizovanou  osobou (zkušebnou), dle p�íslušného na�ízení vlády vydané k provád�ní 

zákona �. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (na výrobek se umís�uje 

ozna�ení „CE“).  Toto posouzení se nevyžaduje pro jednoduché OOPP, u nichž m�že výrobce 

nebo dovozce p�edpokládat, že uživatel je schopen sám zhodnotit úrove� ochrany proti 

b�žným rizik�m, která mohou být v�as a bezpe�n� uživatelem rozpoznána (jde nap�. o b�žné 

pracovní rukavice, pokrývky hlavy, pracovní od�vy, krom� od�v� a dopl�k� s vysokou 

viditelností). 

Zam�stnavatel poskytuje OOPP podle seznamu zpracovaného na základ� zhodnocení rizik a 

konkrétních podmínek na pracovištích.  

Rozsah vybavení zam�stnanc� musí vždy odpovídat povaze vykonávané pracovní �innosti a 

pracovním podmínkám. Podmínky používání OOPP, zejména doba, po které jsou OOPP 

používány, musí být stanoveny na základ� závažnosti rizika, �etnosti rizika, pracovní zát�že a 

parametr� a vlastností p�íslušného OOPP s p�ihlédnutím k návodu k používání.   

P�i hodnocení rizik pro výb�r a použití OOPP se postupuje zejména podle p�ílohy �. 1 

k na�ízení vlády �. 495/2001 Sb., která v tabulkové form� umož�uje sou�asn� hodnotit rizika 

podle [1,4,7,8,9]. 
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a) ohrožené �ásti t�la - hlava (lebka, sluch, zrak, dýchací orgány, obli�ej, celá hlava), 

horní kon�etiny (ruce,  paže a její �ásti), dolní kon�etiny (chodidlo nohy a jejich 

�ásti), pokožka, trup, b�icho, parenterální cesty a celé t�lo 

b) druh� nebezpe�í  (viz p�ílohy �.1,3 ) 

Konkrétní rizika dle druhu nebezpe�í se vyzna�í v tabulkách pro jednotlivé pracovní �innosti  

zam�stnanc�, nebo profese ve vztahu k �ásti lidského t�la, která je ohrožena.   

Jednotlivými OOPP jsou dle p�ílohy �. 1 zejména OOPP pro ochranu: 

•  hlavy;  

• sluchu;  

• o�í a obli�eje; 

• dýchacích orgán�; 

• rukou a paží; 

• nohou; 

• trupu a b�icha;  

• pro ochranu celého t�la (prost�edky pro prevenci pád�, ochranné od�vy a dopl�ky). 

V P�íloze �. 3 k na�ízení vlády �. 495/2001 Sb. vybereme odpovidajicí �inností, které 

vyžadují poskytování ochranných prost�edk�, 

Tabulka �. 3 P�id�lení OOPP profesím podle rizik VZOR 

Profese:   Fréza�

RIZIKO OOPP 

Pád p�edm�t�, náraz Hlava - lebka Ochranná p�ilba 

Bodné,  

�ezné rány,  

škrábance,  

odlétnutí  

Hlava - lebka  

O�i  

Obli�ej  

Ruce  

Paže  

Ochranná �epice se štítkem  

Ochranné brýle  

Ochranný štít  

Ochranné rukavice  

Ochranné rukávy  

Hluk  Sluch  Zátkové chráni�e sluchu  

Uklouznutí, �ezné rány, 

 upadnutí  

bodné, škrábance  

Chodidlo  Ochranná obuv 

protiskluzová  

Chlad  Trup/b�icho  Od�vy proti chladu  

Zne�išt�ní  Trup/b�icho  

Nohy (�ásti)  

Ochranný od�v  

Ochranné rukavice  
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Ruce  

Profese:  Obráb�� kovu 

RIZIKO OOPP

Pád p�edm�t�, náraz  Hlava - lebka  Ochranná p�ilba  

Bodné, �ezné rány, 

škrábance, odlétnutí  

Hlava - lebka  

O�i  

Obli�ej  

Ruce  

Paže  

Ochranná �epice se štítkem  

Ochranné brýle  

Ochranný štít  

Ochranné rukavice  

Ochranné rukávy  

Hluk  Sluch  Zátkové chráni�e sluchu  

Uklouznutí, upadnutí  

Bodné, �ezné rány, 

škrábance  

Chodidlo  Ochranná obuv 

protiskluzová  

Chlad  Trup/b�icho  Od�v proti chladu  

Zne�išt�ní  Trup/b�icho  

Nohy (�ásti)  

Ruce  

Ochranný od�v  

Ochranné rukavice  

• jako jsou  práce a �innosti, které vyžadují ochranu hlavy a lebky (ochranné p�ilby),  

• práce a �innosti, které vyžadují ochranu nohou (ochranná obuv s podešvemi odolnými 

proti propíchnutí, ochranná obuv s podešvemi, které nejsou odolné proti proražení, 

pro�íznutí, ochranná obuv s podpatky nebo na klínu a s podešvemi odolnými proti 

proražení, pro�íznutí, ochranná obuv s tepeln� izola�ní podešví, ochranná obuv, kterou lze 

snadno vyzout, ochranná obuv s protiskluznou podešví);  

• práce a �innosti, které vyžadují ochranu zraku nebo obli�eje (ochranné brýle, obli�ejové 

štíty nebo stínítka);  

• práce a �innosti, které vyžadují ochranu dýchacích orgán� (ochranné prost�edky 

dýchacích orgán�); 

• práce a �innosti, které vyžadují ochranu sluchu (chráni�e sluchu); 

• práce a �innosti, které vyžadují ochranu t�la, paží a rukou (ochranné od�vy, ohnivzdorné 

ochranné od�vy, zást�ry proti pro�íznutí, probodnutí, kožené zást�ry: ochrana p�edloktí, 

rukavice, rukavice z kovové sí�oviny); 

• práce a �innosti, které vyžadují použití výstražných od�v�; 
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• práce a �innosti, které vyžadují ochranu pokožky. 

Jak je již výše uvedeno zam�stnavatel poskytuje OOPP tehdy, nelze-li rizika práce vylou�it 

nebo  dostate�n� omezit technickými prost�edky kolektivní ochrany, metodami nebo jinými 

opat�eními.   

OOPP musí být: 

• po dobu používání ú�inné proti vyskytujícím se rizik�m a jejich používání nesmí 

p�edstavovat další riziko; 

• odpovídat podmínkám na pracovišti; 

• být p�izp�sobeny fyzickým p�edpoklad�m jednotlivých zam�stnanc�; 

• respektovat ergonomické požadavky a zdravotní stav zam�stnanc� (uživatel�), 

Tam, kde p�ítomnost více než jednoho rizika vyžaduje, aby zam�stnanci používali sou�asn�

více OOPP, musí být tyto OOPP vzájemn� slu�itelné a nesmí rušit vzájemn� svou funkci. 

Pokud okolnosti vyžadují, aby tentýž OOPP používalo více  zam�stnanc� (nap�.ochranné 

brýle p�i obsluze brusky, pop�. i záchytné postroje a polohovací prost�edky pro pracovníky ve 

výškách), musí být u�in�na pot�ebná opat�ení, aby toto užívání nevytvá�elo pro r�zné 

uživatele zdravotní ani hygienický problém, zejména musí být u�in�na opat�ení, která zamezí 

ohrožení p�enosnými chorobami. 

P�ed p�id�lením OOPP p�íslušný vedoucí zam�stnanec informuje  své pod�ízené zam�stnance  

o ozna�ení na OOPP (symbol, �íselné  �i jiné zna�ení) a o riziku, p�ed kterým jej používání 

OOPP  chrání. Zam�stnanci musí být seznámeni s používáním t�ch OOPP, které jsou ur�ené 

k zamezení a zachycení pád� (nap�. záchytné postroje a p�íslušenství, OOPP pro ochranu 

dýchadel), které jsou složit�jší konstrukce a které mohou vážn� a trvale poškodit zdraví 

zam�stnanc�.   

OOPP poskytuje zam�stnavatel bezplatn�. Poskytování osobních ochranných pracovních 

prost�edk� nesmí zam�stnavatel nahrazovat finan�ním pln�ním. 

O p�id�lených OOPP se vede pr�kazná evidence (nap�. v eviden�ních listech, v kartách apod., 

na nichž  zam�stnanec potvrdí p�evzetí OOPP svým podpisem viz p�íloha �. 6 ).  

Povinnosti zam�stnanc�: 

a) používat OOPP jen pro práce, pro které byly ur�eny; 

b) používat OOPP jen jsou-li vystaveni riziku (podrobn�ji stanoví zam�stnavatel); 

c) p�ed použitím p�ekontrolovat kvalitativní stav OOPP, p�ípadné nedostatky hlásit 

zam�stnavateli (resp. svému nad�ízenému); v p�ípad�, že OOPP nespl�uje  

požadovanou funkci opustit ohrožený prostor nebo p�erušit �innost; 
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d) zajiš�ovat drobnou denní údržbu OOPP, p�i výkonu �inností epidemiologicky 

závažných používat jen �isté OOPP v�etn� pracovního od�vu; 

e) p�i �ist�ní, desinfekci a údržb� OOPP se �ídit pokyny zam�stnavatele; 

f) vyžadovat  vým�nu  OOPP,  pokud  tato  již ztratila požadované  ochranné funk�ní  

vlastnosti a pokud by mohlo dojít  k ohrožení BOZP;

g) oznamovat svému nad�ízenému nedostatky a závady p�i p�id�lování a používání 

OOPP; 

h) p�i ukon�ení  pracovního pom�ru vrátit  zam�stnavateli OOPP ve stavu, který 

odpovídá p�im��enému  opot�ebení; 

i) používat vlastní pracovní od�v a obuv (v p�ípadech, kdy nemá nárok na tyto �ásti 

ustrojení jako OOPP), který odpovídá podmínkám pracovišt� v souladu 

s bezpe�nostními p�edpisy a pokyny svého nad�ízeného.  Vhodný od�v a obuv p�i 

práci pat�í k jedné ze základních zásad bezpe�ného chování na pracovišti. 

Poskytování mycích a �isticích prost�edku 

K p�edcházení vzniku a ší�ení infek�ních onemocn�ní poskytuje zam�stnavatel dle § 5 odst. 1 

na�ízení vlády �. 495/2001 Sb. zam�stnanc�m dezinfek�ní prost�edky. Za dezinfek�ní 

prost�edky se považují též ochranné masti s dezinfek�ním ú�inkem.  

Zam�stnanc�m, kte�í p�icházejí do styku s látkami, jež mohou zp�sobit podrážd�ní pokožky 

nebo zne�išt�ní zam�stnance, poskytne zam�stnavatel podle druhu látky mycí a �isticí 

prost�edky, jejichž doporu�ené množství je uvedeno v tabulce �. 4 k na�ízení vlády       

�. 495/2001 Sb., p�ípadn� regenera�ní krémy a masti. Orienta�ní p�íklady klasifikace prací z 

hlediska zne�ist�ní pro poskytování mycích a �istících prost�edk� (dle p�ílohy �. 4 k na�ízení 

vlády �. 495/2001 Sb.) 

Tabulka �. 4  Množství mycích a �istících prost�edk�

klasifikace pracovní 

�innosti 

      množství za  m�síc v gramech    

   mycí prost�edek       �istící pasta 

 práce velmi ne�istá 200 900 

 práce ne�istá          100 600 

 práce mén� �istá       100 300 

 práce �istá        100 - 

Spole�n� pro všechny druhy pracovních �inností  se poskytují dva ru�níky za rok. 
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10.      NÁVRH METODIKY BOZP 

10.1  Strojní park a provozní dokumentace

Všechny stroje a za�ízení musí mít návody na obsluhu a provozní dokumentaci. Bylo zjišt�no, 

že ne všechny stroje tuto dokumentaci mají.  

Tabulka � 5. Strojní park firmy KOV 

Kovoobráb�cí stroj/ 

výrobce 

Dokumentace ke strojí Dokumentace, kterou je t�eba 

po�ídit 

VO32 Radiální vrta�ka 

Kovosvit 

Návod - ano Vytvo�it MBP 

VS20 Sloupová vrta�ka 

PK Da�ice 

Návod - není Vytvo�it MBP 

Návod na použití 

Ergonomic 250.230DG Pásová pila 

Bomar BRNO 

Návod - ano Vytvo�it MBP 

Soustruh SPT 16 CNC 

Kovosvit, Sezimovo Ústí 

Návod - ano Vytvo�it MBP 

Soustruh SUI 50/1500 CNC 

Mechanotronic, TOS Tren�in  

Návod ano  Vytvo�it MBP 

Smýkadlová frézka na kov 

FGS 40/50 CNC 

TOS Olomouc 

Návod – ano Vytvo�it MBP 

Lis hydraulický PYJE10S 

WMW Erfurt  

Návod – ano Vytvo�it MBP 

Ru�ní pákové n�žky 200 

Strojarn� Piesok 

Návod – ano Vytvo�it MBP 

Obráb�cí centrum MCD 63A 

TOS Olomouc 

Návod - ano Vytvo�it MBP 

Bruska dvoukoto�ová 

Güde Wolpertshausen 

Návod - ano Vytvo�it MBP 

Bruska dvoukotou�ová 

TOS Hostiva�

Návod - není Vytvo�it MBP 

Návod na použití 

Frézka FSR A80 CNC 

TOS Ku�im 

Návod - ano Vytvo�it MBP 

Organiza�ní opat�ení 

Každý stroj nebo za�ízení by m�l být vybaven provozní knihou, obsahující zápisy o zahájení a 

ukon�ení práce na stroji, stavu stroje apod. Bylo zjišt�no, že tyto zápisy nejsou do provozní 
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knihy stroje pravideln� zaznamenávány. Každý stroj nebo za�ízení by m�l být vybaven 

provozní knihou, obsahující zápisy o zahájení a ukon�ení práce na stroji, stavu stroje apod. 

Provád�t pravidelné zápisy do provozní knihy stroje a provád�t pravidelnou kontrolu stavu 

provozních knih jednotlivých stroj� každé 3 m�síce. 

Obrázek �. 9  Špatn� uložená dokumentace 

Doporu�uji: 

Dodate�n� opat�it chyb�jící dokumentaci, a to bu	 vlastním zpracováním, anebo od jiných 

provozovatel�, kte�í disponují stejnými, resp. podobnými stroji a za�ízeními. Umístit 

pot�ebnou dokumentaci na informa�ní tabuli v blízkostí stroje. ( viz. p�ílohy � 2,4,8). 

Provozní dokumentaci uchovávat ve dvou vyhotoveních,  jeden výtisk bude na pracovišti 

stroje a druhý u vedoucích pracovník�. V p�ípad� ztráty jednoho výtisku musí být vyhotovena 

kopie. Zpracovat seznam všech stroj� a za�ízení a jím p�íslušející provozní dokumentace 

alespo� ve dvou vyhotoveních. Tento seznam bude umíst�n u vedoucích pracovník� a bude 

jednou za 12 m�síc� kontrolován, pop�. aktualizován. 

10.2    Zjišt�né nedostatky  a  navržená opat�ení 

10.2.1    Soustruhy CNC  

Firma používá pro výrobu Soustruh SPT 16 CNC výrobce Kovosvit, Sezimovo Ústí a 

Soustruh SUI 50/1500 CNC  Mechanotronic výrobce TOS Tren�in. Firma vyrábí dílce pro 

elektrotechnický pr�mysl, dílce pro potraviná�ský pr�mysl a dílce pro všeobecné použití. P�i 

obráb�ní ty�ového materiálu, jehož konec vy�nívá z v�etena, musí být tento po celé délce 

zakryt ochrannou trubkou, aby nedošlo ke zran�ní obsluhy nebo sousedních pracovník�. 

P�i obsluze t�chto stroj� mají zam�stnanci povinnost, v p�ípad�, že stroj není opat�en 

ochranným za�ízením proti odlétajícím t�ískám a odst�ikující kapalin�, používat osobní 

ochranné pracovní prost�edky (dále jen OOPP). 
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Stává se, že p�í manipulací s více stroji mají rukavice a po p�echodu na jiné pracovišt� je 

zapomenou sundat. A také bylo zjišt�no, že p�i práci na strojích zam�stnanci p�id�lené OOPP 

nepoužívají, mj. bylo zaznamenáno, že p�i obsluze zdvihacích za�ízení pro pot�eby upínání 

obrobk�, resp. sklí�idel do stroj�, zam�stnanci nepoužívají ochranné p�ilby.  

Obrázek �. 10  Soustruh bez ochranné trubky 

Technické opat�ení 

Doporu�uji: 

 P�i obráb�ní ty�ového materiálu používat ochranné trubkové kryty a tyto kryty uvnit� opat�it 

gumou, aby byla snížena hlu�nost. 

• universální hrotový soustruh - soustruh pro všechny soustružnické  práce, v�etn�

�ezání závit� (má vodící šroub); 

• revolverový soustruh - soustruh   k   postupnému   obráb�ní   n�kolika  nástroji  

upnutými v revolverové  hlav�,  event.  i  v  p�í�ných  suportech p�i jednom upnutí obrobku. 

[21] 

Použití 

Soustruh je obráb�cí stroj  s hlavním pohybem  kruhovým (otá�ivým), který  koná zpravidla  

obrobek.  Slouží  p�evážn�  k  obráb�ní rota�ních ploch, avšak lze na nich obráb�t  i vnit�ní 

rota�ní plochy, rovinné plochy a �ezat závity; soustruh hrotový je ur�ený p�edevším k 

obráb�ní sou�ástí upnutých mezi hroty. Na stroji je jedno obslužné místo, ze kterého lze pln�

ovládat tento stroj. Je to z �ela stroje, odkud lze snadno dosáhnout na všechny obslužné 

prvky. Obsluhu musí tvo�it pouze jeden pracovník.  

Nebezpe�í 

• zran�ní o�í, popálení o�í a obli�eje, po�ezání nechrán�ných �ástí t�la odlétajícími t�ískami. 
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• pohmožd�ní rukou  pop�. nohou zp�sobené pádem  obrobku p�i vým�n� a upínání, pádem 

upínacího za�ízení (sklí�idla, lunety). 

• tržné  rány,  zhmožd�niny  a   jiná  zran�ní  obsluhy  vymršt�ním zástr�ného klí�e 

• z upínacího za�ízení. 

• zran�ní obsluhy  i jiných osob roztržením  t�lesa sklí�idla, úder rotujícím universálním 

sklí�idlem. 

• zachycení   rukou,  voln�   vlajícího  konce   pracovního  od�vu, neupnutých  rukáv�,  

vlas�,  šály,  za  prstýnky, �etízky, náramky, hodinky, obvazy  na rukou apod.  rotujícím 

universálním sklí�idlem, unášecím  srdcem, unášecím  kotou�em, upínacími  úhelníky, 

p�ípadn� i nezakrytými hnacími a p�evodovými mechanismy. 

• zachycení  volného konce  pracovního od�vu,  vlas�, úder  r�zných �ástí t�la rozkmitaným 

koncem  materiálu p�i obráb�ní vy�nívajícího nechrán�ného ty�ového obrobku. 

• po�ezání  rukou  o  ost�í  nástroj�  (soustružnických  nož�)  p�i upínání obrobk�, vým�n�, 

�ist�ní, po�ezání o namotanou t�ísku. 

• po�ezání,  bodnutí   o  ostré hrany a ot�epy na obrobku. 

• po�ezání chodidel  a prst� nohou ostrými  t�ískami (po pro�íznutí podrážky obuvi),  

závažné úrazy vznikají stykem  s dlouhou t�ískou, možnost po�ezání kotníku, p�e�íznutí 

Achilovky. 

• zran�ní  rukou p�i  nesprávných pracovních  postupech p�i lešt�ní a ru�ním srážení hran. 

Technické požadavky na bezpe�ný provoz - upínání obrobk� a upínacích za�ízení 

Na  soustruzích  se  obrobky  upínají  nej�ast�ji  do univerzálních sklí�idel, upínacích desek  

anebo mezi dva hroty, z nichž jeden je upevn�n v pracovním v�etenu a  druhý v koníku.  

Vlastnímu upínání je t�eba  v�novat náležitou  pozornost. Na  soustruzích, u  kterých se 

p�ipevn�ní  upínacího  za�ízení   provádí  našroubováním  na  konec v�etena, se musí toto  

za�ízení pojistit (pojistným kroužkem apod.) proti samovolnému  uvoln�ní p�i brázd�ní nebo  

reverzaci v�etene. Na v�eteníku  musí být  upevn�n  štítek  s vyzna�ením  max. povolených 

otá�ek v�etene,  které je možno za�adit  p�i použití upínací desky.  Do univerzálního sklí�idla 

lze upínat jen takové p�edm�ty, které po rozev�ení do maximální polohy mohou být ješt�  

bezpe�n� vypnuty. [16,17,18,19] 
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Po  upnutí nebo  uvoln�ní obrobku  z upínacího  za�ízení nesmí  být ponechán klí�  

v upínacím za�ízení.  Upínání mezi hroty  se používá p�evážn� p�i  soustružení h�ídelí a  

sou�ástí upnutých v upínacích trnech. Dlouhé a pružné obrobky  se podepírají tzv. lunetou, 

aby se tlakem nože neprohnuly a nebyly vy�azeny z upínacího za�ízení. 

Rotující upínací za�ízení a obráb�ný materiál 

Pokud je u soustruhu instalován ochranný kryt upínacího za�ízení, je t�eba ho podle  pot�eby 

používat. U upínacích za�ízení s hydraulickým, vzduchovým nebo elektromechanickým 

pohonem musí mít odsuvný nebo odklopný ochranný kryt vždy namontován a používán. P�i 

použití  unášecího srdce  musí mít  unášecí desky  po obvod� hladký ochranný   prstenec   

takové    ší�ky,   aby   sou�asn�   p�ekrýval i vystupující unášecí kolík. Ty�ový materiál  

vy�nívající p�i obráb�ní  z v�eteníku mimo  stroj, musí  být po  celé délce  zakryt pevným  

ochranným krytem.  Nejlépe ochrannou trubkou, která je uvnit� vyložená gumou za ú�elem 

snížení hluku. [16,17,18,19] 

Odletující t�ísky p�i obráb�ní 

K zamezení odletu  t�ísek sm�rem k obsluze  nutno použít ochranných kryt�,  které  se  

upev�ují  p�ímo  na  stroji  (tyto  kryty  nutno aplikovat i  na stroje starší).  U stroj� je  t�eba 

�ešit zakrývání univerzálního  sklí�idla,  upínací   desky  a  podobných  upínacích za�ízení 

odsuvným nebo odklopným krytem.  Obsluhu  ohrožují  nejen  drobné  odletující  t�ísky,  ale i 

t�íska plynulá.  Nebezpe�í od  plynulé  t�ísky  se zmenšuje  jejím lámáním (utvá�ením) na  

menší �ásti, které  pak lépe odcházejí  od nástroje a snadn�ji se shromaž	ují ve sb�rné van�.  

Nejrozší�en�jším zp�sobem utvá�ení  t�ísky je  vybrušování žlábk�  nebo stup��  p�ímo na 

�ele nástroje. 

Lešt�ní, pilování a ru�ní srážení hran - pokyny pro obsluhu 

Upravovat  povrch  obrubku  ru�n�  (neupnutým)  nástrojem  lze  jen výjime�n� p�i dodržení 

t�chto zásad: 

• p�i  pilování na  soustruhu se  má vždy  držet levou  rukou rukoje� a pravou  rukou konec  

pilníku. P�i  srážení hran  škrabákem má být škrabák nasazen  ze spodu na  stran�

ustupující od  pracovníka ( na ostré hrany  škrabáku doporu�uje se  nastr�it izola�ní 

trubku,  aby nedošlo k poran�ní ruky). 
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• p�i lešt�ní se má smirkové  plátno p�itla�ovat na stran� ustupující od  pracovníka, nebo  se 

má  napnout na  držák, p�ichytit na pilník apod.  nebo  se  mají  použít  leštící  klešt�.  

V dírách se nesmí smirkové plátno p�idržovat prsty , ale je t�eba použít držáku. 

•   je zakázáno.  ru�ní  pilování a  lešt�ní obrobk�,  které mají  vystupující �ásti, vý�ezy  

nebo  drážky  

• (soustružnický n�ž, vrták  apod.) upnutý  na stroji  odstranit, zakrýt  nebo oddálit do 

bezpe�né vzdálenosti. 

Povinnosti obsluhy p�ed zahájením práce 

• odložit prstýnky, �etízky, náramkové hodinky, vázanky, šály apod. s ohledem na ne 

bezpe�í zachycení rotujícími �ástmi stroje; proti zachycení vlas� se chránit �epicí nebo 

správn� uvázaným šátkem.  

• prohlédnout stroj, zkontrolovat jeho jednotlivé �ástí, zejména ochranná, spoušt�cí a 

vypínací za�ízeni, o�istit a promazat nekryté vodicí plochy. 

• ov��it, zda ovládací páky jsou ve správných polohách,  

správn� nastavit �ezné parametry.  

• zkontrolovat, pop�. doplnit stav oleje a  mazadel, p�esv�d�it se o správné funkci mazacího 

za�ízení. 

• ov��it, zda na funk�ních �ástech stroje neleží n�jaké p�edm�ty.  

• p�ekontrolovat funkci upínacího za�ízení obrobku; uložit použité ná�adí.  

• zvolit správný nástroj, zkontrolovat jeho opot�ebeni a správné upnutí; nastavit a 

p�ekontrolovat funkci chlazení nástroje.  

• po upnutí materiálu nastavit ochranná za�ízení do �inné polohy [16,17,18,19,24]  

Spoušt�ní v�etena soustruhu - pokyny pro obsluhu 

P�ed spušt�ním soustruhu  musí obsluha zkontrolovat zda je: 

• obrobek �ádn� upnut v použitém upínacím za�ízení, 

• obrobek �ádn� podep�en hrotem, 

• koník pevn� utažen na loži, 
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• n�ž dostate�n�  upnut alespo� dv�ma šrouby  a vyložení jeho �ezné hrany  pro b�žné  

obráb�ní není  v�tší než  1,5 až  2 násobná výška nože. 

Ru�ní páka pro spoušt�ní v�etene soustruhu musí být zajišt�na proti nežádoucímu p�epnutí  

z nulové polohy - aretace. Upínat sklí�idla jen �elistmi upínací desky je zakázáno [ 19, 23,24] 

Povinnosti obsluhy za provozu stroje 

• p�i vým�n� obrobk� a nástroj�, p�i m��ení, údržb�, ru�ním �išt�ní  

apod. zastavit v�eteno stroje nebo celý stroj; 

• p�i kontrole jakosti povrchu, p�i upínání a snímání obrobk� a m��ení, zastavit v�eteno 

zastavit v�eteno (smýkadlo); 

• do upínacího za�ízení upínat pouze takové p�edm�ty, pro které je ur�eno  

a jejichž tvar a velikost zaru�ují dokonalé upnutí; 

• pracovat s ostrými, správn� upevn�nými nástroji a obrobky za p�e 

dem stanovených a nastavených �ezných podmínek; 

• p�i  p�erušení  dodávky el. proudu se musí ihned vypnout hlavní vypína� stroje a 

všechna  ostatní  za�ízení  a ovládací elementy nastavit tak, aby p�i op�tném spušt�ní 

stroje nedošlo k úrazu; 

• hrozí-li p�i upínání nebo p�i vým�n� obrobk� a nástroj� nebezpe�í po�ezání nebo po 

pálení rukou, silného zne�ist�ní apod., možno používat ochranné  

rukavice;  p�i�emž stroj nebo p�íslušná strojní �ást (v�eteno) musí být v klidu; p�i 

vlastní obsluze stroje (b�hem obráb�ní) musí mít vždy rukavice sejmuty; 

• p�i vým�n� t�žších obrobk�, upínacích za�ízení a p�ípravk� (o hmotnosti v�tší než asi  

20 kg) je používat zdvihací manipula�ní za�ízení a p�ípadn� vhodné podp�ry; 

• není-li starší stroj vybaven ochranným za�ízením (obvykle pr�hledným krytem) proti 

odletujícím t�ískám nebo není-li z technologických d�vod� možné toto ochranné 

za�ízení použít,  použít k ochran� zraku dostate�n� odolné uzav�ené brýle nebo vhodné 

obli�ejové štíty; 

• udržovat pracovišt� v po�ádku a �istot�, k odstra�ování t�ísek  

používat správné pracovní pom�cky, nap�. há�ky, št�tce, smetáky, škrabky apod 
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•  p�i odstra�ování t�ísek ze  stroje za provozu a p�i úklidu se musí používat 

p�edepsaných pracovních  pom�cek a to nap�. há�k�, a rukoje�mi  a chráni�i  ruky, 

smeták�,  škrabek, št�tc�,  kartá�� apod., které mají být  u stroje vždy k dispozici; 

• neprovád�t �išt�ní stroje stla�eným vzduchem;  vhodná vzduchová pistole se m�že 

použít pouze k �išt�ní obrobk�, pokud je to technologickým postupem stanoveno 

(vzduchová pistole musí být opat�ena ochranným krytem a výstupní tlak musí být 

zregulován na 0,2 MPa); 

• ochranná a zabezpe�ovací za�ízení svévoln� nevy�azovat z funkce ne 

bo neodstra�ovat ze stroje.; 

• používat manipula�ní za�ízení p�edepsaným bezpe�ným zp�sobem.  

Povinnosti obsluhujícího po ukon�ení sm�ny 

- uvést pracovišt� do po�ádku (úklidový prostor pracovišt� vymezuje mistr),  

zejména odstranit ze stroje t�ísky, prach, zbytky materiál�, �ezné kapaliny, vy�istit 

t�ísky z vymezeného pracovišt�, uvést stroj do klidu, uzamknout hlavní vypína�; 

- nástroje, ná�adí, m��idla, zpracovaný materiál, pracovní a ochranné pom�cky uklidit 

na ur�ená místa, zkontrolovat bezpe�né uložení hotových polotovar�. 

- použité �isticí pom�cky, jako zaolejované, zamašt�né hadry, �isticí vlnu apod., 

odklidit do kovových nádob s víky. (nebezpe�í samovznícení).; 

- zajistit správné skladování chladicí kapaliny nebo její vým�nu, pokud je zne�išt�ná 

nežádoucím zp�sobem; 

- každé poškození nebo závadu na stroji obsluhující ihned nahlásit svému nad�ízenému. 

OOPP 

Obsluha musí být správn�. musí mít nepoškozený pracovní od�vu  (pracovní kalhoty a 

pracovní bl�za nebo pracovní kombinézu), bez voln� vlajících �ástí, není dovoleno používat 

pracovní pláš�. Ochranné brýle chrání pouze o�i. P�i rychlostním obráb�ní velké množství 

t�ísek  ohrožuje nejen o�i, ale i celý obli�ej. Proto se doporu�uje používat u obráb�cích  stroj�

p�ednostn� obli�ejových štítk�, které dokonaleji  zakrývají  obli�ej. 

OOPP se poskytuje dle Sm�rnice pro poskytování OOPP (viz. P�íloha �. 1). [4,7,14,25] 

Chladící emulze 

P�i provozu soustruhu dochází k úbytku kapaliny vlivem odpa�ování, rozprašování a ulpívání 

na t�ískách. 
ezné kapaliny mají v r�zné mí�e dle složení schopnost vyvolat  kožní 
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onemocn�ní, nebo  jiné biologické drážd�ní a to p�ímým  p�sobením složek �ezných kapalin a 

jejich  par, nebo zavin�ných  zejména mikrobiálním  a mechanickým zne�išt�ním t�chto 

kapalin.  

K zabrán�ní uvedeného ohrožení a k dosažení  ú�inné  prevence poškození zdraví je nutno 

respektovat tato opat�ení: 

• v max. mí�e omezit  p�ímý kontakt  pokožky s kapalinou. P�i p�íprav� kapalin a �ist�ní  

stroj� nutno používat d�sledn� ochranné rukavice (p�íp.  i biologických nanášených p�ed  

prací s kapalinami na ruce)  a v od�vodn�ných  p�ípadech i gumové  zást�ry. Pracovníci 

musí  dodržovat zásady osobní hygieny, 

• p�i  výb�ru  pracovník�  respektovat  výsledky léka�ské prohlídky (nebezpe�í   

p�ecitliv�losti na látky obsažené  v chladících kapalinách),   

• pravideln� vym��ovat a kontrolovat kapaliny dle �SN 22 0131 (nap�. lh�ta pro vým�nu 

vodných roztok�  a emulzí je 3 až 6 týdn�, kvalitn�jších emulzí je 6 – 9 týdn�).   

Objeví-li  se  d�íve  hnilobný  rozklad  emulze  provázený zápachem (hlavn�  v letním  

období)  musí  být  emulze ihned odstran�na. P�i vým�n� kapalin dokonale vy�istit usazovací  

nádrže od kalu a jiných ne�istot,  propláchnout  celou  chladící  soustavu, v�etn� potrubí, 

horkou  vodou s p�ídavkem sody.  Jako maximální  vým�nná lh�ta  je stanovena doba 6 

m�síc� provozu a to i když roztoky nebo emulze nejeví známky rozkladu.  D�vodem je 

hromad�ní  jemných kal� a  obohacování roztok� a emulzí škodlivými prvky, nap�. chrómem. 

P�i vým�n� se musí dokonale vy�istit nádrž a propláchnout celou chladící soustavu horkou 

vodu s 3% krystalické sody. 

Opravy a údržba 

B�žnou údržbu provádí po skon�ení práce v každé sm�n� obsluha. Kontrola stroje se vykoná 

vždy, když dojde k selhání nebo porušení n�které �ásti d�ležité pro bezpe�nost provozu. 

Závady musí být bezodkladn� odstran�ny.  P�ed opravou stroje musí  být  provedeno takové 

zajišt�ní, které znemožní  spušt�ní  stroje  nebo jeho �ástí nepovolanou  osobou (uzam�ením 

hlavního vypína�e v nulové  poloze, nebo spoušt�cího tla�ítka, vypojením elektromotoru ze 

sít�, sejmutím hnacích �emen� apod.). Na spoušt�cím za�ízení  musí být viditeln� upevn�na 

tabulka s nápisem -  „Nezapínat - oprava stroje!“  Op�tné uvedení stroje do provozu smí být  

provedeno až po dokon�ení opravy  a kontrole všech ochranných za�ízení (netýká se 

oživování stroje).  
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Opravy a periodickou údržbu el. za�ízení provádí kvalifikovaná osoba dle vyhl. �. 50/1978 

Sb. Pro revize a kontroly stroj� platí �SN 33 1500. Pravideln� 1 x za 12 m�síc�  se musí 

provést odborná kontrola technického stavu stroje, v�etn� bezpe�nostních a provozních 

parametr�. P�ed zahájením údržby nebo opravy musí být soustruh odpojen od sít�. Na 

pracovišti musí být provád�n pravidelný úklid kovového dopadu, vznikajícího p�i obráb�ní,  

pr�chody pro obsluhu a údržbu musí být volné a dostate�n� široké pro bezbe�nou práci. 

[17,20,22,] 

10.2.2     Bruska stolní  

P�i kontrole bylo zjišt�no, že vzdálenost mezi vnit�ní stranou krytu a brusnou plochou 

kotou�e nespl�uje p�edepsaný rozm�r. V p�ípad� roztržení kotou�e mohou odlétající úlomky 

zranit obsluhu, kotou� je nevyvážený. 

 Obrázek �.11   Bruska stolní                  Obrázek �. 12  Bruska bez ochranného krytu 

  

Technické opat�ení 

Doporu�uji: 

Ve firm� KOV se bruska používá v�tšinou k broušení nástroj� a p�izp�sobovaní dílu p�i 

montáží, obsluha používá dva kotou�e s keramickým pojivem a zrnitosti 80 a 200.  

Brusky musí mít ochranný kryt, který musí co nejvíce chránit obsluhu i okolí p�i p�ípadném 

roztržení kotou�e. Velikost obvodové mezery nesmí být v�tší než 6 mm.  

Obvodovou mezeru mezi vnit�ní stranou krytu a brusnou plochou kotou�e pomocí 

nastavitelného hradítka nastavit na velikost 6 mm a tento rozm�r dodržovat.  

Na p�írubu je p�ipevn�n kotou�, pro který není p�íruba ur�ena, p�i�emž ochranný kryt v tomto 

p�ípad� nem�že dostate�n� plnit svou funkci a v p�ípad� roztržení kotou�e by mohlo dojít ze 

zran�ní, �ast�jší vyrovnávaní kotou�e a po vyrovnání se�ídit vzdálenost kotou�e. Upravit kryt 
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brusky tak, aby byl brusný kotou� dostate�n� zakryt a nedošlo tak ke zran�ní obsluhy v 

p�ípad� roztržení kotou�e. Provád�t pravideln� bezpe�nostní kontroly stroj�. 

 (viz. P�ílohy � 2,4,5,8)  

Nebezpe�í  

• zran�ní  o�í, obli�eje  zasažením odlétajícími  úlomky a  prachem vznikajícím p�i 

broušení i orovnávání brousícího kotou�e, 

• zran�ní  obsluhy pop�.  i dalších  osob v okolí brusky zasažením úlomky a  �ásticemi 

kotou�e v p�ípad�  roztržení brousícího kotou�e (týká se i �ezacích brusek, upichova�ek, 

rozbrušova�ek, t�ecích pil s tenkými �ezacími kotou�i k d�lení materiálu). Nej�ast�jší 

p�í�iny roztržení brousícího kotou�e: použití poškozeného nevyzkoušeného  kotou�e, jeho  

nesprávné upnutí,  porušení pevnosti kotou�e  nap�.  nadm�rným  a  nestejnom�rným  

p�ítlakem  broušeného p�edm�tu  na  kotou�,  nerovnom�rné  opot�ebení  kotou�e, 

nesprávný pracovní postupe p�i broušení,  namáhání tenkého �ezacího kotou�e na ohyb, 

narážením ostrého obrobku na kotou�, p�ekro�ení max. dovolené obvodové  rychlosti 

kotou�e  apod., nebezpe�í  ohrožení je  snížena správn�  konstruovaným  a  používaným  

ochranným  krytem a �áste�n� i hradítkem. 

• zasažení, pohmožd�ní, ude�ení obsluhy odmršt�ným obrobkem, 

• poran�ní prst�  (zbroušením) p�i styku  ruky obsluhy s rotujícím brousícím kotou�em 

b�hem broušení, 

• pohmožd�ní  rukou,  zlomení  prst�,  vtažením  ruky  mezi  kotou� a op�rku p�íp.  kryt 

v p�ípad�  zaklín�ní broušeného p�edm�tu  mezi p�ední okraj podp�ry a brousící kotou�, 

zejména brousí-li se pod vodorovnou osou kotou�e, p�i broušení z volné ruky, 

• zran�ní rukou obsluhy p�i náhodném styku ruky s rotujícím kotou�em, 

• zachycení  voln�  vlajícího  konce  pracovního  od�vu, neupnutých rukáv�, vlas�,  šály, 

obvaz� na rukou  apod. volným nekrytým koncem v�etene s upínací maticí, 

• úder broušeným p�edm�tem, 

• pohmožd�ní rukou pop�. nohou zp�sobené pádem broušeného p�edm�tu. 

Technické požadavky na bezpe�nost brusky  

Kryty, hradítka 

Bruska  musí  být opat�eny,  takovým ochranným krytem, který  se p�i roztržení  nebo 

uvoln�ní brousícího  nástroje nerozt�íští. 
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Možnost   ohrožení  pracovníka   odletujícími  �ástmi   roztrženého brousícího  nástroje je  u 

všech  brusek podstatn�  sníženo správn� navrženými   a   používanými   ochrannými   kryty.  

Pro  konstrukci ochranných   kryt�  je   rozhodující  kinetická   energie  obsažená v rotujícím 

kotou�i.  Hlavním  ú�elem krytu brousicího  kotou�e je  chránit obsluhu  stroje a  jeho okolí  

p�ed úlomky  brousicího  kotou�e  v p�ípad�  jeho  roztržení.  

Dále kryt chrání obsluhu  p�ed prachem a drobnými  �ásticemi vznikajícími p�i broušení,  

pop�ípad� p�ed  odst�ikující chladicí  kapalinou a  p�ed nebezpe�ným dotykem nebo  

zachycením upínacími sou�ástmi brousicího kotou�e (koncem v�etena, upínací maticí, 

p�írubami apod.).  

Spoje   jednotlivých  �ástí   d�lených  kryt�   musí  mít   takovou mechanickou  pevnost,  aby  

p�i  roztržení  2/3 brousícího  kotou�e  se neuvolnily. P�ipevn�ní krytu k brusce  musí být 

takové, aby se kryt neuvolnil.  Mezera mezi  obvodem  kotou�e  a vrchní  vnit�ní hranou 

ochranného  krytu  nebo  mezera  mezi  obvodem  kotou�e a ochranným hradítkem  nesmí  

být  v�tší  než  6  mm.  Ochranný kryt brousícího kotou�e se u brousících kotou�� pr�m�r�

v�tších než 150 mm dopl�uje ješt�  hradítkem,  což  je  zpravidla  p�estavitelný ocelový plech, 

který  se radiáln�  zasouvá do  ochranného krytu  a tím se zmenšuje mezera mezi vnit�ní 

st�nou krytu a kotou�em po jeho opot�ebení. 

Podp�ry 

P�i broušení  je t�eba zásadn�  používat podp�ru (op�rku,  stolek).  U n�kterých  brusi�ských  

operací  (nap�.  ost�ení  malých  vrták�, závitník�,  speciálních  nož�,  lama��  t�ísek  apod.)  

není  t�eba podp�ru používat. 

Z hlediska  bezpe�nosti práce  je žádoucí,  aby bod  dotyku obrobku s brousícím kotou�em  

byl ve vodorovné  rovin� procházející st�edem kotou�e nebo nejvýše 10 mm nad  ním. 

Brousí-li se pod osou kotou�e, zvyšuje se nebezpe�í, že se  obrobek zaklíní mezi podp�ru a 

kotou�.  Rovn�ž p�i  postupném opot�ebování kotou�e  se zvyšuje mezera  mezi podp�rou   a   

kotou�em.   Z t�chto   d�vod�   musí  být  podp�ra p�estavitelná, a to ve sm�ru svislém a 

vodorovném. Výška podp�ry se má nastavit, aby  bod dotyku obrobku s brousícím  kotou�em 

byl výše nebo v rovin� procházející st�edem  kotou�e. Podp�ra se  nastavuje tak, aby  

vzdálenost okraje podp�ry  od pracovní plochy  brousícího kotou�e  byla  menší  než  

polovina  tlouš�ky  broušeného p�edm�tu, v žádném  p�ípad� však  nesmí být  v�tší než  3 
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mm. Brousit bo�ními plochami  kotou�� p�i  ru�ním broušení  se smí  tehdy, pokud  výška 

brousícího  kotou�e se  rovná alespo�  10 %  jeho pr�m�ru. 

 Na vhodném míst� brusky musí být trvanliv� vyzna�en smysl otá�ení brousícího nástroje. 

 Pokyny pro bezpe�ný provoz stolních  brusek 

 Z hlediska bezpe�nosti práce je d�ležité, aby nástroj m�l p�i broušení správnou obvodovou 

rychlost a hlavn� aby p�i práci nebyla p�ekro�ena nejvyšší obvodová rychlost, která je 

stanovena výrobcem pro daný brousicí nástroj. P�ekro�ením této hranice hrozí nebezpe�í, že 

se brousicí kotou� roztrhne.  

 Pokud není sou�ástí brusky pr�hledný  ochranný  štít a nastaven v ú�inné poloze, pak  musí 

brusi� p�i každé, i  krátkodobé práci na brusce používat vhodných ochranných brýlí nebo 

obli�ejového štítku.  Obsluhu musí tvo�it pouze jeden pracovník 

 Použití páky pro zvýšení p�ítla�né  síly na obrobek není dovoleno. Broušeným  p�edm�tem 

nesmí brusi�  narážet na kotou�,  který by se  mohl snadno poškodit - naseknout. P�i zahájení  

broušení, a to zvlášt� v zim� v chladné díln�,  kdy  je  kotou�  studený,  byl  záb�r kotou�e do 

broušeného materiálu  velmi  pozvolný,  aby   kotou�  m�l  možnost  se  pomalu a postupn�

zah�át. 

Upínat brousicí kotou� na brusku smí jen pov��ený pracovník. P�i vým�n� brousicího kotou�e 

se p�ekontroluje podle štítku na kotou�i, zda je vhodný pro p�íslušnou brusku, a prohlídkou a 

poklepem se zjistí jeho neporušenost. Neozna�ené brousicí kotou�e se nesm�jí používat. Po 

upnutí kotou�e na v�eteno brusky se uvede kotou� do zkušebního chodu p�i pracovních 

otá�kách, s ochranným krytem na dobu nejmén� 5 minut. P�i této zkoušce musí pracovník stát 

mimo rovinu rotace brousicího kotou�e. Mezi p�íruby  a brousící kotou�e nebo  p�íložky a 

brousící segmenty se  vkládají  pružné  podložky  z pryže,  usn� nebo m�kkého papíru 

tlouš�ky 0,5 až  2 mm. Podložky musí pokrývat  celou upínací plochu obou p�írub nebo 

p�íložky a musí p�esahovat p�íruby po celém obvodu alespo� o 1 mm. 

Pravideln� 1 x za 12 m�síc�  se musí provést odborná kontrola technického stavu stroje, 

v�etn� bezpe�nostních a provozních parametr�. 

 Povinnosti obsluhy 

• v�asným p�isunutím hradítka co nejblíže ke kotou�i snižovat množství odletu prachových 

�ástic na pracovišt�  a snižovat nebezpe�í vylétnutí úlomk� roztrženého kotou�e 

z ochranného krytu,  
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• p�i broušení v ruce používat stavitelných podp�r (op�rek) a správným nastavením podp�ry 

v��i brousicímu kotou�i snižovat nebezpe�í zaklín�ní broušeného p�edm�tu (op�rky se 

nepoužívají p�i broušení nástroj� na stolové brusce),  

• p�i broušení a orovnávání brousicího kotou�e používat k ochran� zraku brýlí nebo 

obli�ejový štítek,  

• dbát, aby brusný kotou� byl rovnom�rn� opot�eben, 

• k orovnávání brousicích kotou�� používat vhodné nástroje (kladkové orovnáva�e, 

trubkové orovnáva�e s rukojetí apod.),  

• pravideln� odstra�ovat prachu a ne�istoty u brusky, 

• nepoužívané brousicí kotou�e ukládat do sk�ín�k, regál�, není dovoleno je ponechávat 

voln� na podlaze nebo opírat o stroje. 

 Zakázané manipulace 

• odstra�ovat ochranné kryty brousicích kotou��!  

• brousit z bo�ní strany kotou�e,  

• narážet ostrý obrobek na kotou�,  

• používat brusku s naprasklým, naštípnutým nebo jinak poškozeným brusným kotou�em,  

• p�ekro�it max. dovolenou obvodovou rychlost a po�et otá�ek v závislosti na pr�m�ru 

kotou�e dle štítku na brusce,  

• nebrousit na brusce s nesprávn� nainstalovaným ochranným krytem a hradítkem 

10.2.3      Pila pásová na kov 

Obrázek �. 13   Pila pásová na kov 

Použití a základní technické údaje 

Univerzální pásová pila na kov je stroj na d�lení materiálu (kovu), jejímž nástrojem je pilový 

pás. Pila je ur�ena pro �ezání všech b�žn� používaných materiál� od hliník� a jeho slitin p�es 

neželezné kovy, až po ocel vysoké pevnosti. 
ezání pod úhlem je zajišt�no natá�ením �elisti 
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sv�ráku. Na �ásti základny stroje je namontována pevná �elist sv�ráku, na které lze po 

povolení areta�ního šroubu nastavit úhel od 0°,45°, 90°. Použivá se �ezný olej, z d�vodu 

lepších mazacích vlastnosti, odolnosti proti zamrznuti a protikorozním vlastnostem. Menší 

kapacita pro odvod tepla z místa �ezu, není u pásové pily na závadu. 

Pilový pás je pohán�n p�es šnekovou p�evodovku a klínový �emen t�ífázovým el. motorem. 

Rychlost �ezu lze plynule regulovat olejovou pístnicí.  Mobilitu pásové pily po celé pracovní 

místnosti zajiš�ují její kole�ka. Na pile je jedno obslužné místo, ze kterého lze pln� ovládat 

tento stroj. Je to z �ela stroje, odkud lze snadno dosáhnout na všechny obslužné prvky 

(sv�rák, písnice a ovládací prvky). Obsluhu musí tvo�it pouze jeden pracovník 

Nebezpe�í 

• zhmožd�ní, ude�ení pop�. jiné zran�ní obsluhy následkem pádu nespolehliv� podep�eného  

�ezaného materiálu p�i jeho od�ezávání nebo upínání, 

• zakopnutí (a pád pracovníka) o vy�nívající upnutý �ezaný materiál zasahující  do pr�chozí  

uli�ky, o nahromad�né neodklizené od�ezky, 

• uklouznutí pracovníka na podlaze zne�ist�né rozst�íknutou chladící kapalinou, 

• po�ezání rukou p�i náhodném styku ruky se zuby pilového pásu. 

Ovláda�e 

Pásová pila se ovládá vypína�em, který je umíst�n po pravé stran� obsluhy.  Stroj se spouští 

zeleným tla�ítkem „1“  a zastavuje stla�ením �erveného tla�ítka „O“. K nouzovému nastavení 

stroje slouží tla�ítko „STOP“. Spínání �erpadla chladící kapaliny - chlazení pily se ovládá 

vypína�em, který je umíst�n po pravé ruce obsluhy. Rychlost padání ramene pily ovládá 

olejový tlumi�. Po zdvihnutí ramena rukou, se rychlost padání ramene ovládá plynulou 

regulací, nebo lze padání zastavit pooto�ením areta�ní páky. 

Nasazení a se�ízení pilového pásu 

P�ed vým�nou nástroje se musí zastavit všechny funkce stroje. Po povolení a otev�ení kryty 

pilového pásu  se šroubem povolí vodící kolo a nasadí se pilový pás o rozm�rech 2360 x 20 x 

0,9 mm. P�itom nutno dbát na správný sm�r a umíst�ní pásu. Hrubost pásu se volí s ohledem 

na druh �ezaného materiálu.  

Po nasazení se pás napne pomocí šroubu. Doporu�ený prohyb pásu je cca 3 mm. Šroub 

náklonu se používá ke st�ed�ni pásu na pásovnicích. Pilový pás by m�l být minimáln� ze 2/3 

na pásovnici. Pokud je na pásovnici menší plochou, šroub náklonu utahujte. Je-li pilový pás 

až u zadního osazení šroub naopak povolujte. Po se�ízení pilového pásu se utáhne. U 
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dotaženého pilového pásu by m�l být pr�hyb 3-5 mm mezi pásovnicemi pod plechovým 

krytem. P�i vým�n� pásu se musí dbát na správný sm�r ubíhání pilového pásu - je vyzna�en 

šipkou na stroji. 

K dosažení rovného �ezu nutno se�ídit nato�ení pilového pásu kolmo na st�l a upravit v�le 

mezi pilovým pásem a vodícími ložisky. Po povolení imbus šroubu jde celý vodi� pilového 

pásu nato�it tak, aby �ez pásu byl kolmý ke stolu pily. Povolením matice, lze pomocí 

plochého klí�e 6 mm otá�et h�ídelí na níž jsou excentricky uložena vodící ložiska. 

Doporu�ená v�le mezi pilovým pásem a vodícími ložisky je 0,1 mm. Nutno se�ídit ob� vedení 

pilového pásu. Po namontování nového nástroje se má provést zkušební �ez. 

 Pokyny pro obsluhu 

P�ed zahájením práce na pile se musí obsluha p�esv�d�it, zda jsou bezpe�nostní kryty  

správn� namontovány a zda nejsou poškozeny a �ádný stav nástroje.Stroj s odstran�ným 

krytem se nesmí spoušt�t. Stroj se spouští zeleným vypína�em "1", zastavuje se �erveným 

tla�ítkem "0".Stroj smí obsluhovat pouze jedna osoba. Dojde-li k p�erušení dodávky el. 

proudu musí být okamžit� vypnut vypína�. 

Obsluha musí dodržovat instrukce a pokyny uvedené na štítcích upevn�ných na stroji. 

Na stroji jsou umíst�ny výstražné štítky upozor�ující na tato nebezpe�í: 

Pozor! Na stroji je zakázáno pracovat v rukavicích!  

Pozor! Nebezpe�í úrazu v blízkosti pilového pásu !  

Pozor! P�ed zapo�etím práce na stroji �t�te návod k použití !  

Pozor! Šipka znázor�uje sm�r, kterým se musí pás pohybovat!  

V p�ípad� poškození t�chto štítk� musí být zajišt�no umíst�ní nového štítku, který dodá 

výrobce.  

Nastavení �ezání pod úhlem se zajiš�uje povolením p�íslušných šroub�, pak se nato�í pevné 

�elisti na požadovaný úhel a oba šrouby se op�tovn� dotáhnou. Na pohyblivé �elisti se povolí 

p�íslušné šrouby o p�l až jednu otá�ku a následným dotažením k obrobku se pohyblivá �elist 

a obrobek p�izp�sobí k úhlu k pevné �elisti. Upínání obrobku rychloupínacím systémem: P�i 

oto�ení kola o 1 otá�ku vlevo se uvolní pohyblivá �elist, které se p�isune nebo odsune do 

požadované polohy. Následným oto�ením kola do pravé strany matice pohyblivé �elisti 

zapadne do závitu šroubu a mechanismus pracuje klasickým zp�sobem. 
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Obrobek nebo neodstran�né t�ísky se nesmí za chodu pily otírat rukama ani hadrem;  k 

tomuto ú�elu se musí stroj zastavit stroj a použít kartá�. Ná�adí nebo jiné pom�cky v okolí 

za�ízení pro upínání materiálu se nesmí odkládat na stroji.  

Odpad musí být z pracovišt�  pravideln� a v�as  odklízen. Odpad se musí skladovat 

v nádobách, které zaru�ují bezpe�nou p�epravu. Použité �isticí materiály (�isticí vlna, hadry, 

koudel) se musí ukládat  do kovových nádob s víky, které se po každé sm�n� musí 

vyprazd�ovat (nebezpe�í samovznícení) [17,18,20,24] 

Zakázané manipulace 

• dotýkat se za chodu stroje pilového pásu, 

• opustit stanovišt� obsluhy, je-li stroj v chodu, 

• odstra�ovat t�ísky holýma rukama, 

• provád�t vým�nu nástroje bez vypnutí stroje, 

• opracovat na stroji s odstran�nými nebo poškozenými kryty, 

• obsluhovat stroj (ovládat tla�ítka) v rukavicích, 

• dotýkat se chladící kapaliny holýma rukama (nebezpe�í podrážd�ní pokožky), 

• upravovat trysku chladící kapaliny za chodu stroje,

• svévoln� zasahovat do bezpe�nostních za�ízení stroje (dorazy koncových spína��) nebo 

provád�t jejich vzájemné zablokování. 

OOPP 

Obsluha stroje musí používat p�id�lené OOPP a musí být správn� ustrojeni, s ohledem na 

nebezpe�í, že pracovní od�v bude zachycen pohybujícími se �ástmi stroje. Je t�eba používat 

nepoškozený pracovní od�v, bez voln� vlajících �ástí, manžety rukáv� i nohavic musí t�sn�

p�iléhat. Za pracovní od�v je považován bu	 dvoudílný pracovní oblek (pracovní  kalhoty a 

pracovní  bl�za),  anebo jednodílný (pracovní kombinéza). Pracovní bl�za musí být zasunuta 

do pracovních kalhot. Výše uvedeným požadavk�m nevyhovuje zást�ra nebo pracovní pláš�, 

a proto se jich nesmí p�i obsluze stroje používat. Nebezpe�í zachycení dále zvyšují prstýnky,  

�etízky, náramky, náramkové hodinky, vázanky, šály  apod., které musí být p�ed prací  

sejmuty. P�i obsluze pily vzniká malé množství t�ísek, proto lze používat i kožené  polobotky; 

je však zakázáno pracovat  v lehké  plát�né  obuvi nebo otev�ených sandálech.[4,7,8,13,25] 
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Vým�na chladící kapaliny 

P�i provozu stroje dochází k úbytku kapaliny vlivem odpa�ování, rozst�ikování a ulpívání na 

t�ískách. Tento úbytek je t�eba nahrazovat �erstvou kapalinou, proto se její stárnutí projevuje 

velice pozvolna. Kapalina je však ve velice ú�inném styku se vzduchem a kovy. Je 

zne�iš�ována prachem, kysli�níky kovu a napadána anaerobními bakteriemi. Napadení 

bakteriemi, které p�ivodí rozpad emulze, se nejvíce projevuje tehdy, je-li stroj mimo provoz. 

P�i provozu stroje se emulze provzduš�uje a bakterie se tak ni�í( viz. p�íloha �.4). 

Doporu�ené vým�ny emulzní kapaliny jsou po 12 m�sících, v�etn� vy�išt�ní nádrže a 

propláchnutí celé chladící soustavy horkou vodou se 3% krystalické sody. Nádoba na chladící 

kapalinu je umíst�na ve spodní �ásti pily pod litinovou základnou pily na kov. 

Vizuální posouzení stavu kapaliny 

Olejový povlak na hladin� zna�í, že emulze je nestabilní. Usazené kaly na dn� a st�nách 

nádrže a lepkavé povrchy na stroji upozor�ují, že kapalina je zestárlá a zne�išt�ná. 

Zeslábnutí intenzity mlé�ného zabarvení emulze znamená zmenšení koncentrace ( viz. p�íloha 

�. 4). M�že se projevit v krajním p�ípad� rezavými skvrnami na od�ezcích a na nástroji. 

Hnilobný zápach a namodralé zabarvení kapaliny jsou známkou napadení emulze bakteriemi. 

Vlastnosti kapaliny se zhoršují: 

• použitím zne�išt�né vody, 

• p�ísadami cizích olej� (hydraulika, p�evody) 

• vysokými pracovními teplotami, 

• nedostate�ným v�tráním a nedostate�nou cirkulací, 

• chybnou koncentrací. 

P�i  používání kapalin jsou pracovníci ohroženi zán�ty a poškození k�že (dermatidy  a 

dermatózy) p�i stálém, dlouhodobém a intenzivním styku emulzní kapaliny s nechrán�nou 

pokožkou, zejména jde-li o zahnívající emulzi a je-li pokožka poškozena. Bakteriální 

ohrožení pokožky vzr�stá infikovanými �eznými kapalinami p�i mechanickém narušení 

pokožky drobnými �ásticemi kov� nebo brusného prachu. Emulzní kapaliny mají st�ední až 

silnou biologickou dráždivost na pokožku (zejména obsahují-li ropné látky), navíc p�sobí i 

alkalita a p�ítomnost bakterií.  
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K zabrán�ní uvedeného ohrožení a k dosažení  ú�inné  prevence poškození zdraví je nutno 

respektovat tato opat�ení: 

• v max. mí�e omezit  p�ímý kontakt pokožky s kapalinou. P�i p�íprav� kapalin a �ist�ní  

stroj� nutno používat d�sledn� ochranné rukavice (p�íp. i biologických nanášených p�ed  

prací s kapalinami na ruce) a v od�vodn�ných  p�ípadech i gumovou zást�ru. Pracovníci 

musí  dodržovat zásady osobní hygieny, zejména  po  práci a p�i p�estávkách k jídlu se 

musí �ádn� umýt ruce teplou vodou a mýdlem. Po ukon�ení  práce si musí pracovník 

sejmout ochranný od�v a umýt pokožku  p�edevším rukou. K mytí pokožky se používá 

teplá voda a nedráždivé  mycí  prost�edky (toaletní mýdlo, Solsapon apod.). �ist� omytou 

pokožku je  nutno ošet�it vhodnou repara�ní mastí, další zásady ochrany zdraví:  

• �ezné kapaliny nepoužívat k mytí rukou; 

• p�i  p�íprav� �ezných kapalin postupovat p�esn� dle návod� výrobce; 

• zabránit rozst�iku kapaliny u stroje; 

• p�i výb�ru pracovník� respektovat  výsledky léka�ské prohlídky (nebezpe�í   

p�ecitliv�losti na látky obsažené v chladících kapalinách),  nezam�stnávat zam�stnance,  

kte�í projevují dispozici k dermatidám kteréhokoliv druhu a kte�í trpí infek�ními 

chorobami k�že; 

• u  vodných roztok� a emulzních kapalin pravideln� kontrolovat zásaditost kapaliny  

(hodnotu pH), 

• pravideln� vym��ovat a kontrolovat kapaliny dle pokyn� výrobce. 

Kontroly, údržba a opravy 

Pásová pila je vybavena jedno�adými oboustrann� zakrytými kuli�kovými ložisky, která mají 

trvalé mazání a jsou bez údržbová. Šnekový p�evod je v olejové lázni, kterou je zapot�ebí p�i 

b�žném provozu (cca 3 hod. denn�) vym��ovat jednou ro�n�. K tomu se nastaví rameno do 

vodorovné polohy a povolí se šrouby krytu šnekového p�evodu. Starý olej se vylije a nahradí 

se novým. Doporu�ený typ p�evodového oleje je MOGUL PP80 (PP90). Olej se nalije po 

okraj spodní hrany a p�evod se uzav�e krytem s t�sn�ním (viz p�íloha �.2,5,8). 

• Kontrola stroje se vykoná vždy, když dojde k selhání nebo porušení n�které �ásti 

d�ležité pro bezpe�nost provozu. Závady musí být bezodkladn� odstran�ny. 

Opot�ebuje-li se upínací za�ízení obrobku natolik, že by nebylo zaru�eno bezpe�né 

upnutí �ezaného materiálu, musí se vym�nit.   
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• Pravideln� 1 x za 12 m�síc�  se musí provést odborná kontrola technického stavu 

stroje, v�etn� bezpe�nostních a provozních parametr�. 

• P�ed veškerými opravami, údržbá�skými �innostmi, se�izováním apod. musí být stroj  

• vypnut a vyjmuta p�ívodní vidlice ze sít�. 

• Elektromotor a el. za�ízení stroje kontroluje kvalifikovaným elektriká�em nejmén�

jednou za rok. Revize el. za�ízení se provádí dle �SN 33 1500 

10.2.4      Vrta�ka radiální 

Vrta�ky se používají  ve firm� tém�� skoro na každý produkt. Mimo vrtání krátkých a 

dlouhých d�r zahrnuje tento pojem také další zp�soby obráb�ní, jako nap�íklad vystružování, 

vyhrubování, závitovaní a vále�kování. Ve firm� se používá radiální vrta�ka typ VO32, 

výrobce Kovosvit Sezimovo Ústí a sloupová vrta�ka  VS20 výrobce PK Da�ice. 

K vým�n� a upínání nástroj� do v�etena se používají upínací kli�ky a vyrážecí klíny. Zákaz 

jakkoliv p�ipev�ovat k vrta�ce  NAPEVNO - tyto pom�cky. 

Obrázek �. 14  Vrta�ka s p�ipevn�ným klinem 

  

P�í kontrole bylo zjišt�no, že upínací klín p�ipevn�ný k vrta�ce prost�ednictvím �etízku, což je 

v rozporu s bezpe�nostními požadavky, po�ídit návod k používaní od stejného typu vrta�ek. V 

p�ípad� neodstran�ní klínu ve v�etenu m�že dojít p�i spušt�ní stroje k roztržení �etízku, 

vylétnutí klínu a následnému úrazu obsluhy. Odstranit vyrážecí klín z vrta�ky, jelikož nesmí 

být jakýmkoliv zp�sobem p�ipevn�n k vrta�ce a odkládat jej pouze na ur�ené místo. 
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U oto�ných (radiálních) vrta�ek nelze výše uvedený požadavek splnit, a proto norma požaduje 

instalovat teleskopické vypínací za�ízení /vypínací ty�/ ve vzdálenosti do 150 mm od nástroje, 

spojené s vypínacím a brzdicím za�ízením. P�i event. zachycení ruky by m�lo dojít k 

bezpe�nému dotyku s tímto za�ízením a k zastavení v�etena vrta�ky. 

Nebezpe�í 

• zran�ní  o�í,  popálení  o�í  a  obli�eje,  po�ezání odlétajícími t�ískami, 

• pohmožd�ní rukou pop�. nohou zp�sobené pádem vrtaného p�edm�tu, 

• tržné  rány,  zhmožd�niny  a   jiná  zran�ní  obsluhy  vymršt�ním zástr�ného klí�e 

z upínacího za�ízení, 

• zasažení  obsluhy  vymršt�ným   vyrážecím  klínem  ponechaným  ve v�etenu, zachycení 

obsluhy za od�v, 

• zachycení  vlas� (skalpování),  voln� vlajícího  konce pracovního od�vu,  neupnutých  

rukáv�,  šály,  za  prstýnky, �etízky, náramky, hodinky,  obvazy  na  rukou,  rukavice  

apod.  rotujícím  v�etenem, sklí�idlem,  nástrojem  (vrtákem)   pop�.  nechrán�nými  

�emenovými p�evody, 

• po�ezání  rukou o  ost�í  nástroj�  (vrták�), o  t�ísku namotanou pop�.  ulp�nou na nástroji, 

o   upínací  za�ízení nebo  o upínané obrobky, 

• zran�ní  rukou,  ude�ení  obrobkem   p�i  zaseknutí  vrtáku,  p�i neo�ekávaném uvedení  do 

rotace drženého  obrobku p�i srážení  hran (ost�in) a nedodržování zákazu p�idržovat 

obrobek pouhou rukou, 

• po�ezání chodidel  a prst� nohou ostrými  t�ískami (po pro�íznutí podrážky obuvi), 

závažné úrazy vznikají stykem s dlouhou t�ískou. 

Vrta�ky s posuvným v�etenem musí  být zajišt�ny proti  samovolnému posuvu v�etena  do 

dolní polohy. V�eteno  se vyvažuje pružinou nebo závažím.  Za�ízení  pro návrat   v�etena  

musí  zabezpe�ovat  jeho spolehlivý návrat do výchozí polohy po celé délce chodu.  

Ozubený kolý p�evod, rotující v�eteno a nástroje 

Ozubený kolý p�evod  od hnacího elektromotoru  k vrtacímu v�etenu  musí být  zakryt  

ochranným  krytem,  aby  se  zabránilo zachycení voln� vlajících  vlas�,  pop�.  volného  

konce  rukávu. Obdobné nebezpe�í hrozí  i od  rotující spodní  �ásti v�etena,  sklí�idla a 
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nástroje, které však nelze vhodn� zajistit. Nebezpe�í zachycení lze u vrta�ek �elit  p�edevším  

správným  ustrojením  pracovníka.  P�i  vrtání je zakázáno používání rukavic. Rovn�ž není 

dovoleno pracovat s obvazem ani s koženým ochranným prsteníkem na zran�né ruce �i prstu. 

Není-li vrta�ka  vybavena ochranným krytem  a obsluhující pracovník je  ohrožován   

odlétajícími  t�ískami  nebo   odst�ikující  �eznou kapalinou, musí obsluha používat brýlí nebo 

obli�ejových štít�. Po vypnutí  vrta�ky se nesmí  dobíhající v�eteno brzdit  rukou nebo v ruce 

drženým p�edm�tem. 

Upínání nástroj�

T�í�elis�ových  vrta�kových  sklí�idel,  která  mají  hladký vn�jší povrch,  se   používá  

k upínání  nástroj�   s válcovou  stopkou.  Dvou�elis�ová  vrta�ková  sklí�idla  se  nemají  

používat,  nebo� mají vystupující �ásti, které ohrožují obsluhu. P�i vým�n� nástroje musí být 

v�eteno vrta�ky v klidu. Výjimkou je upínání do rychloupínacích hlav  (jsou používány  u 

oto�ných  vrta�ek). Nástroje  nebo pomocné za�ízení se  nesmí z v�etena  uvol�ovat jinak než  

vyrážecím klínem (pokud není instalováno p�ímo na stroji). Vyrážecí klín se v žádném 

p�ípad� nesmí  ponechávat ve v�etenu, aby  nedošlo k jeho vymršt�ní p�i uvedení  v�etena do 

pohybu;  tento klín nesmí  být p�ipevn�n ke stroji. 

Upínání obrobk�

Obrobek  se musí  upnout do  strojního sv�ráku  nebo p�ípravku nebo upínkami a upínacími 

šrouby na  st�l nebo upínací desku stroje tak, aby p�i vrtání nemohlo dojít  k jeho pooto�ení 

nebo našroubování na nástroj. 

 P�i srážení hran a vrtání  otvor� menších pr�m�r� nebo p�i obráb�ní sou�ástí,  jejichž 

hmotnost  je dostate�ná,  aby zamezila pooto�ení obrobku v d�sledku �ezného odporu, nemusí 

být obrobek upnut. Sta�í, je-li  �ádn� zajišt�n  proti oto�ení  a zvednutí.  U otvor�  malých 

sou�ástek je  možno srážet hrany vrtákem  do 5 mm v�etn�  a hloubky 0,5 mm z volné ruky, 

nástroj však musí být opat�en hladkým ochranným pouzdrem). Tento zp�sob není dovolen  u 

materiál�, kde je nebezpe�í našroubování t�ísky na nástroj. 

Ke  srážení je  nutno použít  kuželového záhlubníku,  nikoli vrtáku a vlastní srážení se vykoná 

posuvem vrtacího v�etena. 
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�išt�ní obrobk�

T�ísky  z nebezpe�ného  pracovního  prostoru  za chodu  v�etena smí pracovník  odstra�ovat 

jen  pracovními pom�ckami  (há�ky, škrabkami apod.)  nebo stla�eným  vzduchem. 

Odstra�ování  t�ísek holou  rukou nebo vyfukováním ústy je zakázáno.[7,8,13,17,18,22,24,25] 

10.2.5        Frézka a obráb�cí centra  

Firma má ve svém strojovém parku  smýkadlovou frézku na kov FGS 40/50 CNC  výrobce 

TOS Olomouc, obráb�cí centrum MCD 63A výrobce  TOS Olomouc. Na t�chto strojích se 

vyrábí stejný sortiment výrobk�.  

Obrázek �. 15  Frézka bez bezpe�nostního krytu 

P�i obsluze t�chto stroj� mají zam�stnanci povinnost, v p�ípad�, že stroj není opat�en 

ochranným za�ízením proti odlétajícím t�ískám a odst�ikující kapalin�, používat osobní 

ochranné pracovní prost�edky (dále jen OOPP). 

Stává se, že p�í manipulací s více stroji mají rukavice a po p�echodu na jiné pracovišt� je 

zapomenou sundat. A také bylo zjišt�no, že p�i práci na strojích zam�stnanci p�id�lené OOPP 

nepoužívají, mj. bylo zaznamenáno, že p�i obsluze zdvihacích za�ízení pro pot�eby upínání 

obrobk�, resp. sklí�idel do stroj�, zam�stnanci nepoužívají ochranné p�ilby. 

Obrázek �. 16   Obráb�cí centrum 
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Použití 

Frézka je obráb�cí stroj  s hlavním pohybem  kruhovým (otá�ivým), který  koná nástroj; 

posuv koná obrobek nebo  nástroj ve sm�ru zpravidla kolmém k ose rovinných a tvarových 

ploch. Na frezce a obráb�cím centru se použivá vykonné nástroje ze slinutých karbidu, které 

nevyžadují chlazení. Procesní kapalina je na stroj využivaná pouze p�i obráb�ní nástroj�

z rýchlo�ezné oceli. P�i použití t�chto nástroj� není na závadu nižší odvod tepla, �ezným 

olejem z místa �ezu, d�ležité jsou jakostí opracovaných ploch, kde se projevuje pozitivní vliv 

rezného oleje p�i kontaktu h�ebu b�ítu s obrobenou plochou dílce. 

Procesní kapalina výrobená na bazí medicinálního oleje, nezp�sobuje na rozdíl od 

sou�astností použivaných syntetických �ezných emulzi žádné  exzemy a je pracovniky velmí 

dob�e snášena. Nezávadnost procesních kapalin je doložena p�edepsanými certifikaty. 

Nebezpe�í 

• odlet t�ísek , po�ezání, zran�ní  o�í,  popálení  o�í  a  obli�eje obsluhující pracovníka, 

po�ezání, 

• pád obráb�ného p�edm�tu, 

• vyražením obrobku z upínacího za�ízení, úderu obsluhy, 

• úder rotující klikou, 

• zachycení   vlas�,  voln� vlajícího  konce  pracovního od�vu, neupnutých  rukáv�

rotujícím nekrytým  nástrojem  (válcové a kotou�ové   frézy,  frézovací hlavy,  sdružené  

frézy,  pilové kotou�e), vy�nívajícími upínacími šrouby, hlavami šroub� a maticemi 

k utahování upínacích trn� pop�. nechrán�nými �emenovými p�evody, 

• po�ezání  rukou  o  ost�í  nástroj�  (válcové  a kotou�ové frézy, frézovací hlavy, sdružené 

frézy,  pilové kotou�e), o namotanou nebo ulp�lou t�ísku na nástroji,(p�i chodu i klidu 

nástroje), o upínané obrobky, 

• po�ezání chodidel  a prst� nohou ostrými  t�ískami (po pro�íznutí podrážky obuvi). 

Technické a organiza�ní požadavky na bezpe�ný provoz 

Pokud  nelze  z technologických   d�vod�  zcela  zamezit  p�ístupu k rotujícímu  nástroji, musí  

být dodržována  alespo� tato pravidla bezpe�né práce: 
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• provád�t   upínání   obrobk�   (rovn�ž   tak  se�izování  stroje, se�izování  p�ívodu �ezné  

kapaliny, mazání,  �išt�ní apod.)  jen za klidu nástroje, 

• odsunout st�l do bezpe�né vzdálenosti od frézovaného nástroje p�i vým�n� obrobk�, 

• dodržovat p�edepsané pracovní ustrojení (upnutí pracovního od�vu, hlavn� rukáv�), 

• odstranit z upínacího stolu všechny volné p�edm�ty p�ed zahájením frézování, 

• hlavy šroub� a matic pro utahování upínacích trn� musí být zakryty, pokud jsou v dosahu 

• odletující t�ísky jsou p�í�inou zran�ní, zejména u svislých frézek. K zamezení rozletu  

t�ísek se používá  pr�hledných ochranných kryt� anebo p�ídavných  jednotlivých kryt�

instalovaných  na stroji podle skute�né   pot�eby.   Aby   t�ísky   neodlétaly   na  

obsluhujícího pracovníka,  má  si  zvolit  vhodný  zp�sob  frézování (nesouhlasné 

frézování je z hlediska  bezpe�nosti práce výhodn�jší) nebo alespo� zm�nit  své   

stanovišt�.  Není-li  v n�kterých  p�ípadech  možné obsluhujícího   pracovníka  chránit   

p�ed  odlétajícími   t�ískami a odst�ikující �eznou kapalinou ochranným za�ízením, je 

obsluhující pracovník  povinen  používat  OOPP (brýlí, obli�ejového štítu apod.). 

Pokyny pro obsluhu 

Zvýšenou  pozornost musí obsluha v�novat  upínání obrobk�.  P�i vým�n� frézovacích 

nástroj� lze používat ochranné rukavice, nebo� hrozí po�ezání rukou.   

P�ed zahájením vlastního pracovního cyklu se  musí z upínacího stolu odstranit všechny volné 

p�edm�ty (p�ebyte�né upínky, klí�e, m��idla, nástroje apod.). 

Veškeré manipulace s nástroji  (se�izování, vým�na apod.) i upínání a vyjímání  obrobk�

z upína��  jsou  dovoleny   pouze  za  klidu frézovacího  v�etena  upínacího  stolu.   

Za  pohybu  v�etena  nebo upínacího  stolu se  sm�jí obrobky  upínat nebo  vyjímat jen tehdy, 

je-li upínací  za�ízení pro tento ú�el  zvláš� konstruováno a je-li p�i  vým�n� obrobk�  

frézovací nástroj  zakryt. Ve  všech ostatních p�ípadech je  obsluhující p�i vým�n� obrobk�  

povinen odsunout st�l s obrobkem do bezpe�né vzdálenosti od nástroje. 

Obsluha nesmí vy�azovat ochranná za�ízení z �innosti a nesmí zejména odstra�ovat kryty, 

víka, krycí panely, zábrany apod. a neotvírat p�ístupy do el. za�ízení stroje, dodržovat pokyny 

na výstrahách.  

P�i opušt�ní pracovišt�,  �išt�ní,  ru�ním mazání,  se�izování a opravách stroje musí pracovník 

stroj zastavit hlavním vypína�em.  
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Poruchu nebo neobvyklý jev na el. za�ízení stroje musí obsluha ohlásit svému nad�ízenému, a 

stroj dále nepoužívat, a zajistit jej proti, použití jinou osobou. 

 Povinnosti obsluhy p�ed zahájením práce 

- odložit prstýnky, �etízky, náramkové hodinky, vázanky, šály apod. s ohledem na ne 

bezpe�í zachycení rotujícími �ástmi stroje; proti zachycení vlas� se chránit �epicí nebo 

správn� uvázaným šátkem, 

- prohlédnout stroj, zkontrolovat jeho jednotlivé �ástí, zejména ochranná, spoušt�cí a 

vypínací za�ízeni, o�istit a promazat nekryté vodicí plochy, 

- ov��it, zda ovládací páky jsou ve správných polohách,  

správn� nastavit �ezné parametry, 

- zkontrolovat, pop�. doplnit stav oleje a  mazadel, p�esv�d�it se o správné funkci 

mazacího za�ízení, 

- ov��it, zda na funk�ních �ástech stroje neleží n�jaké p�edm�ty, 

- p�ekontrolovat funkci upínacího za�ízení obrobku; uložit použité ná�adí, 

- zvolit správný nástroj, zkontrolovat jeho opot�ebeni a správné upnutí; nastavit a 

p�ekontrolovat funkci chlazení nástroje, 

- po upnutí materiálu nastavit ochranná za�ízení do �inné polohy.  

 Povinnosti obsluhy za provozu stroje 

- p�i vým�n� obrobk� a nástroj�, p�i m��ení, údržb�, ru�ním �išt�ní  

apod. zastavit v�eteno stroje nebo celý stroj, 

- p�i kontrole jakosti povrchu, p�i upínání a snímání obrobk� a m��ení, zastavit v�eteno, 

do upínacího za�ízení upínat pouze takové p�edm�ty, pro které je ur�eno  

a jejichž tvar a velikost zaru�ují dokonalé upnutí, 

- pracovat s ostrými, správn� upevn�nými nástroji a obrobky za p�e 

dem stanovených a nastavených �ezných podmínek, 

- p�i  p�erušení  dodávky el. proudu se musí ihned vypnout hlavní vypína� stroje a 

všechna  ostatní  za�ízení  a ovládací elementy nastavit tak, aby p�i op�tném spušt�ní 

stroje nedošlo k úrazu, 
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- hrozí-li p�i upínání nebo p�i vým�n� obrobk� a nástroj� nebezpe�í po�ezání nebo po 

pálení rukou, silného zne�ist�ní apod., možno používat ochranné  

rukavice;  p�i�emž stroj nebo p�íslušná strojní �ást (v�eteno) musí být v klidu; p�i 

vlastní obsluze stroje (b�hem obráb�ní) musí mít vždy rukavice sejmuty, 

- p�i vým�n� t�žších obrobk�, upínacích za�ízení a p�ípravk� (o hmotnosti v�tší než asi  

20 kg) je používat zdvihací manipula�ní za�ízení a p�ípadn� vhodné podp�ry, 

- není-li starší stroj vybaven ochranným za�ízením (obvykle pr�hledným krytem) proti 

odletujícím t�ískám nebo není-li z technologických d�vod� možné toto ochranné 

za�ízení použít,  použít k ochran� zraku dostate�n� odolné uzav�ené brýle nebo vhodné 

obli�ejové štity.  

- udržovat pracovišt� v po�ádku a �istot�, k odstra�ování t�ísek  

používat správné pracovní pom�cky, nap�. há�ky, št�tce, smetáky, škrabky apod. - p�i 

odstra�ování t�ísek ze  stroje za provozu a p�i úklidu se musí používat p�edepsaných 

pracovních  pom�cek a to nap�. há�k�, a rukoje�mi  a chráni�i  ruky, smeták�,  

škrabek, št�tc�,  kartá�� apod., které mají být  u stroje vždy k dispozici, 

- neprovád�t �išt�ní stroje stla�eným vzduchem;  vhodná vzduchová pistole se m�že 

použít pouze k �išt�ní obrobk�, pokud je to technologickým postupem stanoveno 

(vzduchová pistole musí být opat�ena ochranným krytem a výstupní tlak musí být 

zregulován na 0,2 MPa), 

- ochranná a zabezpe�ovací za�ízení svévoln� nevy�azovat z funkce ne 

bo neodstra�ovat ze stroje, 

- používat manipula�ní za�ízení p�edepsaným bezpe�ným zp�sobem.  

      Povinnosti obsluhujícího po ukon�ení sm�ny 

- uvést pracovišt� do po�ádku (úklidový prostor pracovišt� vymezuje mistr),  

zejména odstranit ze stroje t�ísky, prach, zbytky materiál�, �ezné kapaliny, vy�istit 

t�ísky z vymezeného pracovišt�, uvést stroj do klidu, uzamknout hlavní vypína�, 

- nástroje, ná�adí, m��idla, zpracovaný materiál, pracovní a ochranné pom�cky uklidit 

na ur�ená místa, zkontrolovat bezpe�né uložení hotových polotovar�, 
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- použité �isticí pom�cky, jako zaolejované, zamašt�né hadry, �isticí vlnu apod., 

odklidit do kovových nádob s víky. (nebezpe�í samovznícení), 

- zajistit správné skladování chladicí kapaliny nebo její vým�nu, pokud je zne�išt�ná 

nežádoucím zp�sobem, 

- každé poškození nebo závadu na stroji obsluhující ihned nahlásit svému nad�ízenému. 

[1,6,7,8,10,16,17,23,24] 

11.     Záv�r 

Kovoobráb�ni pat�í, podobn� jako na d�evoobráb�ní, mezi velice riziková povolání. Proto je 

t�eba u v�tšiny stroj�, klast velký d�raz na bezpe�nostní požadavky a technický stav stroj�, 

kvalifikaci obsluhy a p�edevším na dodržování bezpe�nostních p�edpis� a pokyn�

vyplývajících z t�chto p�edpis�.  

Cílem mé diplomové práce bylo navrhnout metodiku BOZP kovoobráb�cích stroj�

provozovaných ve firm� KOV. Po d�kladné prohlídce pracovišt�, jsem posoudila stav 

provozovaných stroj� a p�i zjišt�ní nedostatk� jsem navrhla technická a organiza�ní opat�ení. 

Dále jsem zpracovala seznam p�edpis� pro školení zam�stnanc�, nezbytných pro práci na 

kovoobráb�cích strojích, systém p�id�lování OOPP a také rozsah, a �asové intervaly 

provád�ní bezpe�nostních kontrol. Na konec jsem pro jednotlivé stroje navrhla základní 

bezpe�nostní požadavky, které je nutno dodržovat p�i pracovní �innosti, chceme-li se t�šit 

z provozuschopnosti stroj�, které nás živí. Vypracovala jsem taktéž seznam pracovních rizik 

pro jednotlivé stroje a technická za�ízení s poukázáním na nebezpe�í, které p�i této �innosti 

vzniká. Zárove� jsem navrhla zp�sob, jakým tyto rizika eliminovat, p�ípadn� odstranit. 

Navržená metodika m�la by být návodem na zvýšení úrovn� BOZP, snížení pravd�podobnosti 

ohrožení zdraví zam�stnanc� a zlepšení pracovních podmínek p�i provozování 

kovoobráb�cích stroj� na daném pracovišti. M�že být vodítkem ke zpracování dokumentací  

v  kterémkoliv  podniku nebo firm�, kde jsou tyto stroje provozované. 
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P�íloha �. 1  Vzor pro vyhodnocení rizik pro výb�r a použití OOPP:  

RIZIKA 

D�LNÍK V KOVOOBRÁB�NÍ Fyzikální Chemická Biologická 

mechanická tepelná  
8 

zá�ení  
11 

aerosoly  
14 

kapaliny  
17 18 19 20 21 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 12 13 15 16 

�
Á 
S 
T 
I 

T 
�

L 
A 

hlava 

lebka A                      

sluch B                      

zrak C                      

dýchací 
orgány 

D                      

obli�ej E                      

celá hlava F                      

horní 
kon�etiny 

ruce G   X                    

paže H                      

dolní 
kon�etiny 

chodidlo I                      

nohy J   X                    

r�zné 

pokožka K                      

trup/b�icho L                      

parentální 
cesty 

M                      

celé t�lo N     X                 

Legenda: 

1   pády z výšky, do hloubky                                   8      elekt�ina  15 pono�ení 

2   úder, náraz , rozdrcení                                       9      neionizující zá�ení  16 post�íkání 

3   bodné, tržné rány                                               10     ionizující zá�ení  17 plyny, páry    

4   uklouznutí, upadnutí                                         11     hluk  18 bakterie, viry 

5   vibrace                                                                12     prachová vlákna  19 paraziti    

6   teplo, ohe�                                                          13     dýmy, mlhy  20 plísn�

7   biologické antigeny                                            14     tuhé látky  21 nebakteriální a chlad    
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P�íloha �. 2 

Plán bezpe�nostních kontrol                  Dne:                                                         Výpracoval: 

Mistrovský úsek:                                     Zodpov�dný za provedení:                    Podpis: 

NS:                                                                                                                              Podpis:

Eviden�ní �íslo Název stroje/ozna�ení Stav Leden Unor B�ezen Duben Kv�ten �erven �ervenec Srpen Zá�í 	ijen Listopad Prosinec 

  Termin 

kontrola 

            

  Termin 

kontrola 

            

  Termin 

kontrola 

            

  Termin 

kontrola 

            

  Termin 

kontrola 

            

  Termin 

kontrola 

            

  Termin 

kontrola 

            

  Termin 

kontrola 

            

  Termin 

kontrola 

            

  Termin 

kontrola 

            

  Termin 

kontrola 

            

  Termin 

kontrola 

            



65 

P�íloha �.3 Analýza rizik 

  ZDROJ 

RIZIKA RIZIKO NEBEZPE�NÉ SITUACE PREVENTIVNÍ      OPAT	ENÍ 

Pracovišt�

Nevhodné prostorové 

uspo�ádání umíst�ní stroj�, 

vyvýšená místa pracovišt�, 

špatný p�ístup k ovláda��m 

stroje 

Vznik t�sných úzkých profil�, stanovišt�

obsluhy 

Chyb�jící �ádné výstupy nechrán�né nezajišt�né 

p�ístupy apod. 

Nezajišt�ní t�chto pracoviš� proti pád�m osob 

z výšky do hloubky 

Snížení pozorností obsluhy, rychlé zvyšovaní 

únavy, menší soust�ed�ní 

P�imá�knutí, zachycení, nárazy do �ástí t�la obsluhy 

Pády osob z výšky, naražení, zlomeniny 

Zlomeniny, vykloubení, nárazy, pohmožd�ní 

Nežádoucí zásah obsluhy do pracovního prostoru, zachycení to�ivou �ástí, 

p�itla�ení, p�imá�knutí pohybující se �ásti  

Umíst�ní stroj� dle �SN 200700 

�l. 4P Z�ízení stupadel, schod�, 

výstupu s madly, plošin, žeb�ík�

s ochrannými koši 

Instalace zábradlí na pracovištích 

obsluh Dodržení prostorových 

požadavk�, instalace seda�ek, 

odhlu�n�ní pracovišt�, odd�laní 

zást�nami 

Pracovní 

prost�edí-

t�ísky 

Odletující t�ísky, hromad�ní 

t�ísek, odstra�ování t�ísek 

Nechrán�ný prostor proti rozletu t�ísek po 

stroji a do okolí, 

Ohrožení obsluhy na stanovišti, pracovišti 

t�ískami, 

Ostré hrany t�ísek, ohrožení obsluhy 

odletujícími t�ískami, ohrožení okolních osob 

Zasažení obsluhy a okolních pracovník� odletujícími t�ískami, bodné a �ezné rány, 

poškození OOPP, zasažení zraku, obli�eje, horních kon�etin, popálení, �ezné rány 

horních kon�etin p�í jejich odstra�ování 

Z�ízení kryt� pracovních 

prostoru, z�ízení plent, zást�n 

apod., z�ízení d�ev�ných rošt�, 

kanál�, mechanizovaný odsun 

t�ísek, pravidelný úklid, 

odstra�ovaní, za�ízení na propad 

t�ísek, zajistit lama�e t�ísek, 

kryty pracovního prostoru, 

ochrana zraku, OOPP, používaní 

hák�, smeták�, škrabek 

	ezná 

kapalina 

Použití nevhodné �ezné 

kapaliny 

Rozklad �ezné kapaliny 

Znehodnocená �ezná kapalina 

Rozlévání, rozst�ik �ezné 

kapaliny 

Styk  obsluhy se zavadnou �eznou kapalinou, 

styk obsluhy s �eznou kapalinou p�í pracovní 

�innosti, vým�n�

Vznik kluzkých míst na stroji, ohrožení obsluhy 

rozst�ikem kapaliny v okolí stroje, prosák 

kapaliny, poškození, narušení elektrických �ástí 

stroje 

Vznik kožních a infek�ních onemocn�ní 

Znehodnocení jakosti spodních vod, zhoršení ŽP 

Nežádoucí zásah obsluhy  do nebezpe�ných míst stroje, uklouznuti obsluhy, jiných  

pracovník� p�i pohybu v okolí stroje 

kontrola dovoleného bodového 

zatíženín podlahy kontrola 

projektových hodnot v pr�vodní 

dokumentaci je�ábové dráhy 

Osv�tlení Snížená viditelnost 
Vznik tmavých míst a prostoru na stroji, 

zkreslování rizikových situaci 

Nežádoucí zásah obsluhy do nebezpe�ných míst stroje, provád�ní jiných  

nevhodných manipulací, zachycení obsluhy, pády obsluhy, osob, zakopnutí, 

uklouznutí apod. 

systém pravidelných kontrol, 

inspekcí a preventivní údržby 

v�etn� prohlídek elektro,  
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Prach 
Rozlet prachových �ástic 

Zhoršení pracovního prost�edí, usazovaní 

prachu na d�ležitých �ástech stroje 

                                                                                                                                 

Poškození dýchacích cest obsluhy, zraku, vznik havarijní situace Vybavení stroje odsávacím     

za�ízením 

Hluk 
P�ekro�ení hodnoty hluku, 

chv�ní 
Nízká soust�ed�nost obsluhy, únava, úrazovost Snížení sluchové ostrostí 

Montáž stroje dle návodu 

výrobce, izolace, pružné uložení, 

použití OOPP proti hluku 

Pracovišt�

Nepo�ádek na pracovišti, 

nevhodné skladování 

odpadového materiálu, 

nestabilní pracovní st�l, p�esah 

palet 

Zúžená komunikace, vnik požáru, z�ícení stohu, 

pád materiálu, obrobku 

Pády osob, zakopnuti, pohmožd�ní, p�imá�knutí, popálení, zlomeniny kon�etin, 

sesunuti materiálu na osoby, zam�stnance 

Udržovat pracovišt� v �istot�, 

paletizace, odsun a úklid po 

sm�n�, skladovaní materiálu 

v ozna�ených nádobek, dodržení 

výšky vytvo�ených stohu, 

podkládaní obrobku d�ev�nými 

hranoly 

Pohyblivé �ásti 

obráb�cích 

stroj�

Rotující upínací za�ízení 

v dosahu obsluhy, hnací a 

p�evodové mechanizmy, 

p�ejezd posuvu na dovolenou 

polohu 

Uvoln�ní rotujících upínacích za�ízení, možnost 

náhlého uvedení do chodu, ne�ekané uvoln�ní 

obrobku, nedostate�ná tuhost upínacího 

za�ízení, zachycení vlastního OOPP, roztržení 

�emen�,, ostré hrany zub�, tla�ná a st�ižná 

místa, vypadnutí posuvu z drahý 

Zasažení obsluhy vymršt�ným za�ízením, obrobkem, zachycení obsluhy, navinutí 

obsluhy, t�žká zran�ní, vtažení, p�imá�knutí, ust�ižení obsluhy, zasažení okolních 

osob 

Zajišt�ní rotujících upomínacích 

za�ízení pojistným kroužkem, 

bajonetovým uzáv�rem, zajišt�ní 

bezpe�nostními kryty, �ádné 

ustrojení obsluhy, hnací a 

p�evodové mechanizmy uzav�ít 

v konstrukci stroje a znemožnit 

p�ístupu, montáž havarijní brzdy 

ochranné omezení 

Elektrické 

za�ízení 

Elektrický proud, p�erušení 

dodávky proudu, provozovaní 

stroj� bez hlavního vypína�e, 

špatn� ozna�ený hlavní 

vypína�, chyb�jící stop tla�ítko 

Pád, dotyk osoby se živou �ástí, porucha 

elektroza�ízení, zkrat, porucha poškození 

izolace, ne�ekané uvedení stroje do chodu po 

obnov� nap�tí, nemožnost okamžitého odpojení 

stroje od všech zdroj� energie, špatná 

manipulace obsluhy p�i použití hlavního 

vypína�e, zpožd�né nouzové zastavení stroje 

Zasažení el. proudem, popálení, zachycení obsluhy to�ivou a jinou pohyblivou �ástí, 

nástrojem, vymršt�ní obrobku, zasažení, zachycení obsluhy p�i �išt�ní a mazaní 

stroje, nežádoucí zm�ny otá�ení, zachycení obsluhy pohyblivou �astí 

Instalace ochranných za�ízení, 

funk�ní a dosažitelný hlavní 

vypína�, vypína� centrál stop, 

styka�e, hlída�e poklesu tlaku, 

uvedení vypína�e do nulové 

polohy, ozna�ení základních 

poloh hlavních vypína�� O-I, 

zamknutí hl.vypina�e v poloze 

STOP, odolnost izolace vodi��

Obsluha Vy�azovaní ochranných 

za�ízení z �innosti, vým�na 

nástroj�, kontrolní �innost, 

upínaní obrobk� za chodu, 

Nežádoucí uvedení stroj� do pohybu, zásah do 

nebezpe�ného prostoru, zasažení obsluhy 

uvoln�ným obrobkem, zasažení obsluhy 

odletujícími �ástmi, vstup, zásah obsluhy do  

Pohmožd�ní, zlomeniny kon�etin, cizí t�leso v organismu, ude�ení, navinutí, �íznutí, 

obroušení, stisknutí, vtažení �asti t�la, zasažení zlomeným nástrojem, �ástí stroje, 

uvoln�ní upínacího za�ízení, zasažení obli�eje, o�í, zlomení, utržení, amputace 

kon�etin 

Školení obsluhy, seznámení 

s povinnostmi a zakázanými 

manipulacemi, kontrola �ídícími 

pracovníky, zvýšená pozornost  
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ne�ekaný 

                                pohyb 

rychloposuvu, upínaní 

obrobk�, ponechaní nástroj�

v upínacím za�ízení, ru�ní 

manipulace s hnacími �emeny 

za chodu stol�, nedodržení 

MBP 

                                                             

nebezpe�ného prostoru, zachycení, sesmyknuti, 

vymršt�ní nástroje, deformace suportu 

                                  obsluhy p�i 

sledování rychloposuvu, v�asné 

vypnutí, ochranné za�ízení proti 

odletujícím t�ískám, OOPP, 

dodržování zákaz�, používat 

vzduchové pistole s ochranným 

štítkem, snížení p�etlaku vzduchu 

na 0,2 MPa 

Hrotový 

soustruh 

CNC soustruh 

Chyb�jící kryty hydraulického, 

mechanického, vzduchového 

za�ízení, vystupující unášecí 

kolík, srdce, nevyzna�ení max. 

otá�ek, našroubování 

upínacího za�ízení na konec 

v�etena, volný pohyb ovládací 

paky, deformovaný ty�ový 

materiál pro obráb�ní, tupé 

�ásti stroj�, nastavení nože 

mimo osu soustružení, 

provád�ní ru�ní operaci 

v blízkostí nástroj�

Zachycení, stla�ení, navinutí, p�imá�knutí, 

zachycení ochranného od�vu, uvoln�ní, odlet 

upínacího za�ízení, p�ekro�ení dovolených 

otá�ek  ,Zlomení nástroje p�i velkém t�ení, 

zah�ívaní nástroje, špatný odklon t�ísek, styk 

kon�etin obsluhy s upínacím za�ízením, 

nástrojem, ná�ez kon�etin do ostré �ásti 

nástroje 

Pohmožd�ní, tržné rány, zlomeniny, vržení v�etena proti obsluze, vržení obrobku 

proti obsluze, vnit�ní zran�ní, pohmožd�niny, popálení nástrojem, zvýšené 

nebezpe�í úletu t�ísek, zachycení kon�etin to�ivou �ástí, navinutí, pohmožd�ní, 

zlomení a �ezné rány 

Instalace ochranných krytu, 

montáž ochranného prstence 

p�ikrývajícího unášecí kolík, 

zákaz používaní vlajících od�vu, 

zajišt�ní upínacího za�ízení 

pojistným kroužkem, bajonetový 

uzáv�r, instalace štítku na 

v�eteníku s vyzna�ením 

nejvyšších dovolených otá�ek 

v�etena, aretace ovládacích pak, 

pravidelná údržba podle návodu 

výrobce, �ádné naost�ení 

nástroje, ur�ení technologických 

postupu 

Vrta�ka 

Chybí nouzové zastavení, 

samovolný posun v�etena do 

dolní polohy, voln� p�ístupná 

�ást v�etena nad v�eteníkem, 

použití dvo�elistových sklí�idel, 

tupý nástroj, špatn� upnutý 

nástroj,  

Nezastavení stroje p�i nebezpe�í, náhlý pád 

v�etena do dolní polohy,, ohrožení obsluhy 

vystupujícími �ástmi, házení nástroje, 

nedokonalé upnutý nástroj odlet klinu p�i 

vyrážení, zachycení obsluhy klínem p�itla�ení 

v�etene, pooto�ení obrobku, pád sv�rák�, 

navinuti OOPP dotyk kon�etiny s nástrojem, 

úlet t�ísek 

Náraz kon�etiny na sklí�idlo, vypadnutí nástroje za chodu, úlet nástroje, zasažení 

obsluhy, zlomeniny, náraz kon�etiny, zlomeniny kon�etin, �ezné a bodné rány, 

vtažení 

Dokonalé ozubení sklí�idla, 

kli�ky, dodržovaní zakázaných 

manipulací, vybavení pracovního 

stolu stropním sv�rákem, 

p�ipevn�ní sv�ráku min 2 šrouby, 

brzdicí za�ízení v�etena, 

ochranný kryt, používaní OOPP 



P�íloha �. 4 

Kontroly stavu chladící kapaliny 

Kontrola Lh�ta Metoda Stav Opat�ení 

Hladiny 

kapaliny 

denn� vizuální nízká po zkoušce koncentrace 

 doplnit vodu nebo emulzi 

Koncentrace denn� refraktometr 

hustom�r 

vysoká, 

nízká 

doplnit vodu, 

doplnit základní emulzi 

Zápach denn� smyslov� nep�íjemný pach dob�e prov�trat, bio p�ísada,  

nebo vým�na kapaliny 

Zne�išt�ní denn� smyslov� vyplavující se 

olejový maz, kal, 

houba 

odebrat olejový maz, p�idat Biozid, 

p�íp. Fungizid, vym�nit nápl� po 

vy�išt�ní systému pomocí �istící 

p�ísady 

Antikorozní 

p�ísada 

V p�ípad�

pot�eby 

vizuáln�,  

t�ískový test 

Herbert-test 

nedostate�ná 

antikorozní  

ochrana 

vyzkoušet stabilitu, event. zvednout 

koncentraci, nebo hodnotu pH 

Stabilita V p�ípad�

pot�eby 

refraktometr zaolejování p�idání koncentrátu, požádat o 

informace dodavatele 

P�nivost v p�ípad�

pot�eby t�epací test 

p�na p�íliš hustá,

rozpadání p�ny 

p�íliš pomalé 

zamezení vnikání vzduchu, zvýšit 

tvrdost použité, použít odp��ova�



P�íloha �. 5 Vzor Kontrola a planované 

opravy 

Obráb�cí centrum, frezka 

    

Typ �innosti=jednotlivý 

postup   mazání =M, 

preventivní prohlídka = 

PP, plánované opravy 

p�edepsané výrobcem = 

PO, autonomní 

údržba=AU 

�as.interval=paket 

strategie   den=D, 

týden=TÝ., 

m�síc=MON, rok=RK 

provádí=pracovišt�

(pro externího 

dodavatele 

mimo=ext) 

Profese údržby 

strojní1, elektro, 

slaboproud 

odstávka stroje kód 

1=v provozu, 

2=�áste�n� v 

provozu, 3=mimo 

provoz 

�as. 

Norma=prá

ce (v 

minutách) 

podsestava 

           Brusný v�eteník 

PP 1RK extfirma  3 90   

PP 1RK extfirma  3 30   

PP 1RK   3 45   

PP 1RK   3 20   

PP 1RK   1 20   

           Unášecí v�eteník 

PP 6MON   3 120   

PP 6MON   3 30   

PP 6MON   3 12   

          Koník 

PP 6MON   3 30   

PP 6MON   3 30   

          Hydraulický 

agregát 

PP 6MON   3 25   

PP 6MON   3 60   

PP 6MON   3 30   

           Mazací nádrž 

brusného 

v�eteníku 

PP 6MON   3 25   

          Centrální mazání 

stroje 

PP 3MON   3 25   

PP 3MON   3 60   

          Nádrž chladící 

kapaliny 

PP 6MON   3 30   

PP 6MON   3 30   

          Odlu�ova� t�ísek 

PP 1MON   3 15   

PP 1MON   3 15   

             

            Me�ící hlavice 

PP 3MON   3 30   

PP 3MON   3 15   

          Elektrické 

za�ízení stroje 

  1RK   3 60   

  6MON   3 30   

  6MON   3 30   

  6MON   2 20   

Typ �innosti=jednotlivý 
postup   mazání =M, 
preventivní prohlídka = 
PP, plánované opravy 
p�edepsané výrobcem = 
PO, autonomní 
údržba=AU 

Pracovní úkon=popis 
operace 

prvek podsestavy �etnost za rok minuty Celkem 
minuty za 

stroj 

po�et stroj� Celkem za stroje 

PP Kontrola t�snosti 
hydraul.válce a uložení 

P�ísuv v�eteníku 1 90 90 2 180 



kuli�kového šroub�

PP Kontrola funkce a  
uložení desky v�eteníku 

Valivé uložení 
v�eteníku 

1 30 30 2 60 

PP Kontrola stavu ozubeného 
�emenu, jeho napnutí a 
dob�hu v�etene 

Pohon v�etena 1 45 45 2 90 

PP Kontrola stavu silenblok�
( nadm�rné chv�ní) 

Uložení el motoru 1 20 20 2 40 

PP Kontrola stavu 
odvalovacích rolen a 
vodící lišty (lehké 
posouvání !) 

Pojízdné vrata 
kapotáže 

1 20 20 2 40 

       0 0 2 0 

PP Kontrola funkce a stavu 
ozubeného �emenu 

Pohon v�eteníku 2 120 240 2 480 

PP Kontrola funkce a 
valivého uložení 

Ozunené p�evody 2 30 60 2 120 

PP Kontrola tuhosti upevn�ní 
na stole  

T�lleso v�eteníku 2 12 24 2 48 

       0 0 2 0 

PP Kontrola v�le uložení  Uložení v�etenik� 2 30 60 2 120 

PP Kontrola funkce 
ozubeného p�evodu 

Ozubený p�evod 2 30 60 2 120 

       0 0 2 0 

PP Kontrola t�snosti a 
obsahu množství oleje. 

Nádrž 2 25 50 2 100 

PP Kontrola se�ízení 
p�edepsaného tlaku a 
�istoty filtrace 

�erpadlo a filtrace 2 60 120 2 240 

PP Kontrola t�snosti a vlastní 
funkce 

Hydraulické 
rozvad��e 

2 30 60 2 120 

       0 0 2 0 

PP Kontrola se�ízení 
p�edepsaného tlaku  

�erpadlo  2 25 50 2 100 

       0 0 2 0 

PP Kontrola se�ízení 
p�edepsaného tlaku  

�erpadlo  4 25 100 2 200 

PP Kontrola t�snosti rozvod�
a se�ízení tlak. dávkova��

Rozvod a dávkova�e 4 60 240 2 480 

       0 0 2 0 

PP Kontrola frunkce �erpadel 
a uzavírací armat�ry 

Dopravní �erpadla 2 30 60 2 120 

PP Kontrola pr�chodnosti a 
t�snosti 

Vlasrní rozvod a 
výtok,hubice 

2 30 60 2 120 

       0 0 2 0 

PP Kontrola funk�ní plochy 
válc�

Magnetický a 
lisovací válec 

12 15 180 2 360 

PP Kontrola spáry mezi 
mag.válcem a vlastním 
plechem 

St�rací plech 12 15 180 2 360 

           

       0 0 2 0 

PP Kontrola uložení a funkce 
ramínek 

m��ící ramínka  4 30 120 2 240 

PP Kontrola t�snosti a 
funkce 

Hydraulický posuv 4 15 60 2 120 

       0 0 2 0 

  Vizuelní kontrola, 
o�ist�ní od prachu, 
dotažení spoj�, 

Rozvad�� + panel 1 60 60 2 120 

  Kontrola stavu izolace, 
mechanický stav 

Kabeláž a el 
vybavení po stroji 

2 30 60 2 120 

  Kontrola stavu izolace, 
mechanický stav 

elektronické prvky 2 30 60 2 120 

  kontrola funk�nosti el 
obvod�

  2 20 40 2 80 



P�íloha �. 6 

Eviden�ní list vydaných osobních ochranných pracovních prost�edk�  

Jméno a p�íjmení: Datum narození: 

Profese:  Pracovišt�:  

Pracovišt�:  

Eviden�ní �íslo:  

Vydané OOPP Výdej OOPP P�íjem OOPP 

název OOPP a množství 

(ks, páry, sady) 

Orienta�ní doba 

životnosti 

v m�s. 

Datum 
Podpis výdejce 

(pracovníka) 
Datum 

Podpis p�íjemce 

(pracovníka) 

      

      

      

      

      

      

Svým podpisem níže potvrzuji, že beru na v�domí, že OOPP, které mi budou zap�j�eny (jsou výše uvedeny a stvrzeny mým 

podpisem),  

jsou majetkem organizace a mám po jejich p�evzetí tyto povinnosti:  

- používat OOPP jen pro práce, pro které byly ur�eny, 

- zajiš�ovat drobnou denní údržbu OOPP a p�i �ist�ní a údržb� OOPP se �ídit pokyny zam�stnavatele, 

- odkládat OOPP na místech k tomu ur�ených, 

- vyžadovat vým�nu OOPP,  pokud  tato již ztratila požadované ochranné funk�ní  vlastnosti a pokud by mohlo dojít  k 

ohrožení BOZP, 

- oznamovat svému nad�ízenému nedostatky a závady p�i p�id�lování a používání OOPP, 

- p�i ukon�ení  pracovního pom�ru vrátit  zam�stnavateli OOPP ve stavu, který odpovídá  p�im��enému  opot�ebení.  

Dále beru na v�domí, že svým podpisem p�i p�ebírání každého OOPP stvrzuji, že jsem byl(a) �ádn� seznámen(a) s používáním a 

údržbou všech  

p�ebíraných OOPP že jsem tomuto seznámení porozum�l(a) v plném rozsahu a že p�ebírám odpov�dnost za sv��ené OOPP. 

Datum:                                                                                        Podpis zam�stnance:   

  



P�íloha �. 7 
POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZP�SOBILOSTI ZAM�STNANCE K PRÁCI - VZOR 

D�vod požadavku   Nástup do  zam�stnání 

(vyzna�it k�ížkem)   P�evedení na jinou práci 

   Ov��ení zdravotní zp�sobilosti p�ed zkouškou u odborné zp�sobilosti, 

   u kterých je vyšet�ení zdravotní zp�sobilosti stanoveno zvláštními p�edpisy. 

   Výstupní prohlídka  

Osobní údaje: 

Jméno a p�íjmení Datum narození 

Navrhované za�azení: 

Pracovišt�: Vedoucí: 

Bude vykonávat práci - profesi:  

Práce na rizikovém pracovišti: ANO NE Riziko/kategorie: 

Charakteristika �innosti: (uvést odpovídající charakteristiky �inností a rizikové faktory) 

Další informace o povaze a prac. podmínkách pot�ebné k informaci léka�e pro ú�ely této prohlídky: 

Razítko: Datum: Podpis: 

Záv�r LÉKA	SKÉ prohlídky: 

Posudek se vydává na základ� zjišt�ného zdravotního stavu p�i vstupní prohlídce bez údaj� o tomto zdravotním stavu. 

   Schopen  k navrhované práci 

   Neschopen k navrhované práci 

   Schopen knavrhované práci jen za ur�itých podmínek 

   Specifikace: 

(nap�. úprava prac. doby, omezení n�kterých �inností apod.) 

Razítko: Datum: Podpis léka�e: 



P�íloha �. 8 Záznam o kontrole stroje/strojního za�ízení 

Organizace 
Záznam o kontrole stroje/strojního 

za�ízení 

Stran 2 

Název stroje (ozna�ení) 

Výrobní �íslo/invent. �íslo 

Rok výroby/uvedení do provozu 

Umíst�ní stroje 

Datum provedené kontroly 

Výsledek kontroly – provedené úkony 
Nevyskytuje 

se 
V  po�ádku Nedostatek Poznámka 

 A   STROJNÍ, MECHANICKÁ �ÁST 

1. Pevné zabudování stroje     

2. Použitá ochranná za�ízení funk�ní     

3. Zabezpe�ena místa st�ihu/tlaku     

4. Zabezpe�ena místa vtažená/sev�ení     

5. Zakrytování rotujících a sbíhavých míst     

6. Zp�sob p�ivád�ní a odvád�ní všech  forem energií a 

látek je bezpe�ný 

    

7. Funk�ní odsávání škodlivin     

8. Pomocné prost�edky k odstra�ování odpadu (t�ísek 

apod.) k dispozici 

    

9. Chrán�ny �ásti za�ízení s vysokou teplotou     

10. Sedadlo obsluhy nastavitelné     

11. V p�ípad� pohyblivých ochranných za�ízení  

vylou�eno jejich samovolné otev�ení, zav�ení, posuv 

nebo vychýlení 

    

12. Výbava stroje p�íslušenstvím a výstroj     

13. Akustický nebo sv�telný  výstražný signál použito 

p�ed spušt�ním 

    

14. Jsou umíst�ny na za�ízení zna�ky a upozorn�ní na 

zbytková rizika 

    

15. Trubky a hadice hydraulické soustavy 

v odpovídajícím stavu 

    

16. Mazání stroje (hladina oleje, mazání kluzných �ástí     

17 Nadm�rné zah�ívání rotujících kluzných �ástí      

18. Nadm�rné zah�ívání el. motor�     

19. Stav v�tracích otvor�/hnacích jednotek     



20. Zvýšená hlu�nost (nepravidelný chod) stroje     

  B   ELEKTRICKÁ �ÁST 

1. Je možné provád�ní údržby a �išt�ní p�i vypnutém 

za�ízení 

    

2. Uzamykatelný hlavní vypína�     

3. Zajišt�no bezpe�né zastavení chodu stroje     

4. P�i bezpe�ném zastavení je odpojena energie 

k pohon�m 

    

5. Za�ízení pro nouzové zastavení plní funkci     

6. Viditelnost a rozpoznatelnost ovlád. prvk�     

7. Blokovací za�ízení ochranných za�ízení     

8. Kabelové pojistky vybaveny proti probití     

9. Ochrana proti mechanickému poškození     

10. Ochrana proti p�sobení kapalin, prachu     

11. Ochrana proti zát�ži tahem     

12 Ochrana proti nap�tí p�i dotyku     

13. Stav sd�lova��     

14. Bezpe�nost p�i výpadku a obnoveném p�ívodu 

energie 

    

15. Ochrana p�ed nebezpe�ným dotykem (kryty, 

ovládací prvky) 

    

16. Stav izolace pevn� p�ipojeného pohyblivého p�ívodu     

17. Stav prodlužovacího nebo pohyblivého odpojitelného 

p�ívodu 

    

18. U komutátorových motor� stav kartá��     

19. Ochrana proti ú�ink�m statické elekt�iny     

20.      

 C    STAV PRACOVIŠT�

1. Podlaha pevná, rovná, protiskluzná     

2. Výškové nerovnosti na podlaze vyzna�eny     

3. Otvory v podlaze zakryty, poklop v rovin� podlahy        

4. Pr�chody pro obsluhu a údržbu min.0,6 m     

5. Bezpe�nostní odstup od pohyblivých �ástí min. 0,5 m     

6. O celém pracovním prostoru má obsluha p�ehled     

7. P�ívod vzduchu     

8. Ochrana proti pr�vanu     

9. Ochrana sm�rem k sousednímu pracovišti     

10. Ochrana k cestám vedoucím vedle pracovišt�     

11. Odklizení odpadních látek     

12. Ustrojení obsluhy, vybavení OOPP     



13.      

14. Umíst�ny bezpe�nostní zna�ky     

15.      

Podpisy osob, které provedly kontrolu:           

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

                                                                Kontrola mech. �ásti               Kontrola el. �ásti 

Stroj navržen k oprav�:                              ANO   -  NE*) 

*)  nehodící se škrtne 

Datum: 

Pokyny pro provád�ní kontrol stroj�: 

1. Kontroly provádí vždy nejmén� dv� osoby – pracovník strojní údržby a elektriká�

2. Ve sloupci :Nevyskytuje se“ se zaškrtne X u stroj�, kterých se netýká stanovené požadavek kontroly 

3. Do sloupce „V po�ádku“ – „Nedostatek“ se zaškrtne X vyhodnocení zjišt�ného stavu stroje 

4. V p�ípad� zaškrtnutí „Nedostatek“ se ve sloupci „Poznámky“ heslovit� zaznamená o co se jedná 

5. V p�ípad� nedostatku �ádk� je nutno p�eformátovat tabulku a �ádky doplnit 

6. �ást „C STAV PRACOVIŠT�“ kontrolují  pracovník strojní údržby a elektriká� spole�n�. 



P�íloha �.  9  ZÁZNAM o kontrole 

ZÁZNAM o kontrole 

Elektrické spot�ebi�e používané p�i pr�myslové a �emeslné �innosti ve vnit�ních 

prostorách - nep�enosné, p�ipevn�né 

Datum:  

Perioda: Ur�í zam�stnavatel 

P�edpis �SN 33 1610 

Kontrola se provádí p�ed použitím. 

Popis a umíst�ní za�ízení: 

Zjišt�né závady: 

Termín odstran�ní závad, odpov�dná osoba: 

Podpis: 

Záznam o odstran�ní závad: 




