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Anotace 
 

Wollmuth, A.: Zpracování místního provozního bezpečnostního předpisu pro stroje a 

zařízení  

 

Tato diplomová práce se věnuje zpracování místních provozních bezpečnostních 

předpisů pro vybrané stroje ve společnosti Zlatník v.d., Ostrava. 

V práci jsou zpracovány místní provozní bezpečností předpisy pro výstředníkový lis, 

pro strojní nůžky, pro odmašťovací vanu a pro svařovací lis. Práce dále obsahuje další 

doporučení ke zlepšení úrovně bezpečnosti těchto strojů.  

Tato diplomová práce, konkrétně jednotlivé pasáže s místními provozními 

bezpečnostními předpisy, je primárně určena přímo pracovníkům a obsluhám jmenovaných 

strojů jako náhrada za chybějící provozní dokumentaci (návody na použití a obsluhu). Práci 

lze použít i jako inspiraci všem, kteří neví jak místní provozní bezpečnostní předpis vytvořit a 

co má obsahovat.  

 

 

Annotation 
Wollmuth. A.,: Processing of local operational safety rule for machinery and equipment 

 

This thesis is devoted to the processing of local operational safety regulations for 

selected machinery at Zlatník v.d. (production cooperative), Ostrava.  

This thesis deals with local operational safety regulations for eccentric press, shearing 

machine, degreasing bath and welding press. The work also contains other recommendations 

for the improvement of the safety level of the machines mentioned above.  

This thesis, namely the individual parts with local operational safety regulations, is 

intended primarily for workers and handlers of the machinery listed above, as a replacement 

for the absent operational documentation (operating instructions for use). The work can be 

used as an inspiration by everyone who does not know how to create local operational safety 

regulations and what they should include. 
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BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
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ČJ český jazyk 
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DTW značka trafoagregátu 

ETA Ebeny tree analysis (analýza stromu událostí) 
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FI Focus Improvement 

HRA Human reliability analysis (analýza lidské spolehlivosti) 
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o
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1. Úvod 
 

Bezpečnost strojních zařízení je jedním ze základních a zároveň velmi důležitých 

požadavků pro ochranu zdraví zaměstnanců. K vlastnímu zajištění bezpečnosti strojů jsou 

vydávány předpisy, které určují, jak mají být stroje konstruovány a provozovány.  

Ohlédneme-li zpět do minulosti, kdy se s výrobou strojů začalo, nebylo jejich 

zabezpečení v souladu s bezpečností tak, jak to požadujeme nyní. Současně s vývojem 

technologií a používaných materiálů se musí přizpůsobit i systémy zabezpečení strojů. Jako 

příklad můžeme použít strojní lis. Nejprve byl stroj provozován bez jakýchkoli zvláštních 

bezpečnostních prvků. Bezpečnost spočívala v zakrytování určitých částí stroje a doplnění 

informačních tabulek. Takovéto zabezpečení bylo v minulosti z hlediska předpisů dostačující. 

S nárůstem počtu bezpečnostních incidentů byly stroje doplněny obouručním spouštěním. 

Dalo by se říct, že stroj by mohl být bezpečný. Ale nové technologie umožnily, že stroj mohl 

být vybaven světelnou závorou. Úroveň bezpečí pro obsluhu se tím opět výrazně zvedla. Ale 

100% bezpečnost vlastně neexistuje, vždy se musí vzít v úvahu lidský faktor, který při 

obsluze stroje hraje významnou roli. Aby bylo riziko spojené s výše zmíněným lidským 

faktorem co nejnižší, dochází k automatizaci – čili člověka nahrazuje robot. Tato názorná 

ukázka ve vývoji bezpečnosti jednoho stroje dokazuje, že to, co se na počátku minulého 

století bralo jako dostačující, nyní bereme jako neakceptovatelné. Stanovení bezpečnosti 

strojních zařízení tedy nikdy nebude konečné, vždy přijde nová technologie, která s sebou 

ponese nová rizika.  

Ochrana zdraví zaměstnanců je stará jako lidstvo samo. Jako samostatný vědní obor 

se však vyskytuje od poloviny 20. století. 

Tato práce se zabývá organizační částí bezpečnosti práce, tedy pokyny, jak si má 

člověk počínat ve vztahu člověk – stroj. Cílem této práce bude stanovit základní bezpečnostní 

pravidla pro obsluhu při provozování strojního zařízení prostřednictvím „Místních provozně 

bezpečnostních předpisů“ (dále MPBP). Místní provozně bezpečnostní předpis je dokument 

stanovující bezpečnostní pravidla pro provoz strojního zařízení, ke kterému provozovatel 

nemá potřebnou provozní dokumentaci.  

Ve své práci budu vycházet z požadavků platných právních předpisů, které budu 

prezentovat v rámci vizuálního managementu. 

 

 



 

 

2. Rešerše předpisů 
 

Právní předpisy představují soubor stanovených požadavků, které jsou vydávány ať již 

závaznou (nařizující předpisy), nebo nezávaznou (doporučující předpisy) formou. Závazná 

forma představuje státem nebo Evropskou unií vydané předpisy, mezi které řadíme zákony, 

nařízení, vyhlášky, směrnice EU apod., případně jiné dokumenty, na které se tyto předpisy 

odkazují. Nezávaznými předpisy jsou předpisy, které nám doporučují, jak by to mělo být, ale 

neodkazují se na tyto předpisy žádné zákonné normy. V rámci bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci jsou u nás závazné předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a 

protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební 

předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení 

s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a 

chemickými přípravky a jinými látkami škodícími zdraví, pokud upravují otázky týkající se 

ochrany života a zdraví. Dále jsou to také konkrétní pokyny dané zaměstnanci vedoucím 

zaměstnancem, který je mu nadřízeným. 

 

2.1.  Zákoník práce 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, je právní předpis, který je rozdělen do 14 částí 

a ke dni 30. 9. 2012 má 28 novelizací. Těchto 14 částí bych rozdělil na následující oblasti. 

První oblastí jsou práva a povinnosti v rámci pracovněprávních vztahů, jako jsou pracovní 

poměr, pracovní doba, bezpečnost práce, povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců, 

zastupování zaměstnanců (odbory, nebo zástupce pro oblast BOZP), atd. Další oblastí je 

ekonomická stránka pracovněprávního vztahu, tedy plat nebo mzda, odměny nebo jiné 

finanční náhrady, kterými jsou náhrada za ztrátu na výdělku, cestovné, atd. Zákon též 

upřesňuje oblast překážek v práci. V rámci zpracování diplomové práce se budu zabývat 

ustanoveními §§ 101 až 108 a § 349. 

Zpracování MPBP zákon přímo nenařizuje. Nepřímo to však lze určit z ustanovení 

§ 103, kde se uvádí, že zaměstnavatel musí definovat zakázané činnosti a pracovníky 

seznámit s veškerými informacemi, které jsou důležité pro zajištění bezpečnosti práce. Před 

započetím pracovní činnosti musí zaměstnavatel pracovníkovi předat pokyny k zajištění 

bezpečnosti práce na pracovišti a ověřit si, zda pokynům porozuměl.  

 



 

 

2.2.  Zákon o zajištění dalších podmínek BOZP  

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

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

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), je právní předpis, který upravuje další 

otázky vztahující se k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ke dni 30. 9. 2012 má 

6 novelizací. Upravuje podmínky provozu na pracovišti a pracovní prostředí, kde se zabývá 

např. prostory určenými pro práci, chodbami, schodišti, vč. jejich rozměrových požadavků, 

osvětlením pracovišť, jejich teplotou, větráním, zásobováním vodou. Upravuje prostory pro 

osobní hygienu, převlékání, odkládání osobních věcí, vč. jejich rozměrů, provedení a 

vybavení. Upravuje únikové cesty, východy a dopravní komunikace k nim, včetně 

přístupových cest. Dále pak řeší zajištění pravidelné údržby, úklidu a čištění. Také upravuje 

podmínky provozu na pracovišti a pracovní prostředí na staveništích, kde upravuje udržování 

pořádku a čistoty na staveništi, uspořádání staveniště, manipulaci s materiálem, manipulaci s 

břemeny, provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, způsobilost 

fyzických osob, apod. Zákon též upravuje požadavky na výrobní a pracovní prostředky a 

zařízení, kde upravuje ochranná zařízení a prvky, vlastní uzpůsobení zařízení pro práci 

(ergonomická a bezpečností rizika) a povinnost týkající se údržby, kontrol a revizí. Definuje 

bezpečnostní značení a signály, organizaci práce a pracovních postupů. Upravuje rizikové 

faktory a kontrolovaná pásma. Součástí předpisu je i definování odborných způsobilostí. 

V rámci této práce se budu zabývat ustanovením §§ 4 – 7. Pro potřeby zpracování MPBP je 

nutné vycházet z ustanovení § 5, kde se uvádí, že povinností zaměstnavatele je zajistit 

organizaci práce a stanovit pracovní postupy. 

 

2.3.  Požadavky používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

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

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí je technický předpis 

upravující podmínky provozu a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

MPBP je definován v § 2, kde se uvádí, co je to místní provozní bezpečnostní předpis. V § 3 

se uvádí minimální požadavky na provoz a používání, jako je například definování prostoru 

pro obsluhu, přístupů na pracoviště, provozní dokumentace, ochranných prvků a zařízení, 



 

 

umístění ovládacích prvků, aj. Dále předpis stanovuje podmínky, za kterých lze provádět 

opravy, údržbu, čištění a seřizování. 

Definuje minimální požadavky na bezpečný provoz, jako je např. přístup obsluhy 

k zařízení, provozní dokumentaci, přívody/odvody energií a látek, umístění ovládacích prvků, 

vybavení a umístění bezpečnostních zařízení a prvků, apod. Ukládá povinnost kontrol a 

stanovuje další požadavky pro bezpečný provoz a používání zvláštních technických zařízení 

(zdvihací, skladovací, pojízdné a další zařízení). Vlastní MPBP budu zpracovávat podle 

ustanovení § 2g a § 3, který použiji ke zpracování osnovy.  

 

2.4.  Technické požadavky na strojní zařízení  

 Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení je 

technický předpis, který upravuje požadavky na strojní zařízení, vyměnitelná přídavná 

zařízení, bezpečnostní součásti, příslušenství pro zdvihání, řetězy, lana a popruhy, 

odnímatelná mechanická převodová zařízení, neúplná strojní zařízení. Definuje základní 

pojmy pro oblast strojních zařízení. Uvádí požadavky a podmínky pro uvedení strojního 

zařízení na trh. Stanovuje postup pro posouzení shody, ujasňuje použití značky CE na 

strojním zařízení. Pro potřeby tvorby MPBP přihlédnu k ustanovení přílohy č. 1, bod 1.7.4.2, 

ze kterého budu čerpat informace pro tvorbu MPBP, a přílohy č. 1 Obecné zásady a přílohy 

č. 1, bod 1 Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti, ze kterých budu čerpat 

informace pro posuzování strojního zařízení. 

 

 



 

 

3. Metodické nástroje 
 

Chceme-li vytvořit funkční systém bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, je nutné 

postupovat systematicky. Pro zavedení tohoto systému slouží mnoho systémových nástrojů, 

které je možné používat i pro určité prvky BOZP, které se mi v praxi osvedčily. Pro tvorbu 

MPBP jsem si vybral některé nástroje, které jsem použil pro identifikaci, hodnocení a řízení 

rizik, dále pro vizualizaci a řízení procesu navržených opatření.  

  

3.1.  Vizuální management  

Vizuální management je nástroj, který využívá různé prostředky, pomocí nichž může 

každý zaměstnanec rychle a snadno rozpoznat stav procesu, standardy a případné odchylky. 

Komplexní vizuální management podporuje předávání a sdílení informací bez zbytečných 

časových ztrát. K vizuálnímu managementu se využívají informační tabule, obrázková 

dokumentace, fotodokumentace, barevné označení abnormalit apod. Protože zrakové vnímání 

je pro člověka nejmohutnějším informačním kanálem, vychází vizuální management 

z principu co nejjednoduššího a nejrychlejšího vyjádření dané věci, kresby, fotky, značení, 

barev, apod. V rámci diplomové práce jsem tento nástroj používal v opatřeních na snížení 

působení rizik, resp. v doporučeních na zlepšení. 

 

3.2.  Risk management  

Disciplína zvaná risk management, neboli řízení rizik, se zabývá činnostmi navzájem 

provázanými tak, aby se pokud možno zamezilo vzniku, nebo aby byly zmírněny dopady 

vznikajících nebezpečí. Tento nástroj se skládá ze čtyř po sobě jdoucích činností uzavřených 

v kruhu, které jsou zobrazeny v následujícím schématu: 



 

 

 

Obrázek 1: Činnosti v rámci risk managementu 

 

 

3.3.  Muri – ergonomie 

Muri je jednoduchý nástroj, který se zabývá ergonomií pracoviště (z řeckého ergon = 

práce, nomos = zákon), řeší tedy vztah mezi člověkem, jeho fyziologií a vlastním pracovním 

místem. Cílem Muri je přizpůsobit pracoviště člověku (pracoviště, postupy, zařízení, apod.), 

zajistit plynulou práci (snižovat pracovní zátěž a zvyšovat pracovní pohodu), omezit selhání a 

zdravotní ohrožení člověka. V rámci diplomové práce jsem tento nástroj použil při kontrole 

ergonomických rizik jednotlivých pracovních míst posuzovaných strojů, tedy při hodnocení 

rizik. 

 

3.4.  Focus improvement  

Focus Improvement (dále FI) je nástroj zaměřený na neustálé a cílené zlepšování. 

Úkolem FI je tedy cíleně a neustále zlepšovat činnosti, zařízení, apod. FI lze chápat na dvou 

rovinách. První je „poučit se z chyb“, kdy zlepšujeme situaci na základě vzniku nějakého 

incidentu (úraz, havárie, atd.) nebo na základě podnětů (upozornění na problém časté a 

opakující se poruchy, implementace jinde zavedených zlepšení, atd.). Druhá rovina je „vlastní 

zlepšování“, kdy stroj nebo činnost analyzujeme a stanovujeme, co lze upravovat. V rámci FI 

se sledují veškeré abnormality na zařízení i vlastních činnostech. Tyto abnormality se 

následně analyzují, stanovují se kořenové příčiny a na tyto se poté stanovují nápravná 

opatření. Každé opatření se sleduje po dobu min. 3 měsíců. Je-li opatření účinné, rozšiřuje se 

případně dále. V rámci diplomové práce jsem část z tohoto nástroje použil při řízení opatření, 

viz příloha č. 7. 

 

Identifikace 
nebezpečí 

(rizik) 

 

Hodnocení 
nebezpečí 

(rizik) 

 

Stanovení 
opatření 

(priorizace) 

 

Průběžná 
kontrola, 

standardizace 



 

 

3.5.  Pracovní rizika  

3.5.1. Identifikace nebezpečí (rizik)  

Identifikace rizik je složitý proces, který vyžaduje dobré znalosti výrobního procesu, 

technologií a strojních zařízení v kombinaci s dobrým odhadem. Je proto vhodné provádět ji 

v týmu specialistů napříč spektrem působnosti celé firmy, od operátora, přes údržbáře, 

technologa až po OZO v prevenci rizik. Pro identifikaci rizik se používá mnoho metod, např.: 

 Co se stane když (what-if analysis) – diskuse a hledání nápadů, tedy metoda, ve 

které skupina zkušených lidí dobře obeznámených s procesem (dále jen 

specialisté) klade otázky nebo vyslovuje úvahy o možných nehodách. Cílenými 

otázkami, které sestavili specialisté, se zjišťuje, co může vést k incidentu – 

příčina, a co je nutné provést, aby k incidentu nedošlo, resp. se následky zmírnily 

– opatření.  

 Analýza lidské spolehlivosti (human reliability analysis = HRA) – posouzení 

vlivu lidského činitele na výskyt nehod, havárií apod. či jejich dopadů. Jde 

o posouzení činitelů lidského faktoru a lidské chyby. Zahrnuje přístupy 

mikroergonomické (vztah „člověk – stroj“) a makroergonomické (vztah „člověk – 

technologie“), vztah s platnými pracovními předpisy. Obvykle se používá s jinými 

metodami, např. s kontrolními seznamy, kam se zahrnují otázky typu: „Existují 

vizuální nebo akustické signály“ nebo „Jsou ovládací prvky přístupné,“ apod. 

 Analýza stromem nebezpečí (Hazard Tree Analysis = HTA) – tato metoda je 

známá též pod názvem ETA (Event Tree Analysis – analýza stromem událostí). 

Tato analýza vychází ze sledování průběhu procesu na základě dvou událostí – 

příznivé a nepříznivé. Jedná se o graficko-statistickou metodu – vznik 

rozvětveného stromu, ze kterého se stanovují rizika. Tuto metodu lze kombinovat 

s analýzou stromem poruch (Failure Tree Analysis – FTA).  

 

Významná nebezpečí se získávají přímo od obsluh/pracovníků, a k tomu je vhodné mít 

zpracovaný formulář. Příklad je uveden v příloze 8. 

 

Pro identifikaci nebezpečí v rámci této práce budu používat analýzu ETA. Stroj 

rozděluji na podčinnosti, které se v rámci stroje mohou vyskytnout, a z nich 

identifikuji možná nebezpečí.  



 

 

3.5.2. Hodnocení rizik   

Data získaná identifikací rizik je potřeba analyzovat a určit priority jejich řešení. 

Pokud máme rizika identifikována, můžeme tato rizika hodnotit a přisuzovat jim patřičný 

význam. Pro hodnocení je nutné nastavit si následující faktory: 

 

 stanovit hranice – definovat hodnoty spojené s určitým rizikem, které jsme 

schopni akceptovat – viz tabulka 3; 

 určit pravděpodobnost rizika – jaká je pravděpodobnost, že se riziko vyskytne –  

 tabulka 1; 

 určit závažnost rizika – jaký bude mít riziko dopad – tabulka 2; 

 stanovit míru (hodnotu) rizika – jedná se o součin pravděpodobnosti a 

závažnosti –                              tabulka 4. 

Vyhodnocení rizika  

riziko budeme vyhodnocovat kvantitativně, a to na základě tohoto vzorce: 

 

MR = P x Z 

 

kde, MR = míra rizika; P = pravděpodobnost vzniku; Z = závažnost 

 

Hodnoty P a Z se stanovují dle hodnot, které uvádí tabulka 1 a tabulka 2 

 

Tabulka 1: Pravděpodobnost vzniku rizika   

Pravděpodobnost 

vzniku rizika 
Popis pravděpodobnosti Hodnota 

Nepravděpodobné 

Je nepravděpodobné, že tento stav nastane. Ani v minulosti 

k žádné podobné situaci ještě nedošlo. Vznik škod při 

případném vzniku je nepravděpodobný. 

P = 1 

Málo pravděpodobné 

Nepředpokládá se, že tento stav nastane. V minulosti již 

k této situaci sice došlo, ale výskyt byl velice vzácný 

(v řádech let). Při vzniku se nepředpokládá vznik škod.  

P = 2 

Pravděpodobné 

Ke vzniku této situace může dojít. Je pravděpodobné, že při 

vzniku této situace dojde i ke vzniku škod. Existuje výskyt 

této situace v minulosti (v řádech měsíců) a lze předvídat 

opakování.  

 P = 3 

Vysoce 

pravděpodobný 

Ke vzniku této situace dochází. Vznik této situace je 

bezpodmínečně spojen se vznikem škody. V minulosti 

k této situaci docházelo (v řádech týdnů/dnů) a předpokládá 

se jeho další objevování.  

P = 4 



 

 

Tabulka 2: Závažnost rizika   

Závažnost rizika Způsob ošetření Hodnota 

Lehké poranění Jedná se o ošetření na místě. Z = 1 

Střední poranění 
Jedná se o ošetření u lékaře, nebo s nutnou dobou léčení od 1 

do 3 dnů.  
Z = 2 

Těžké poranění 

Jedná se o ošetření u lékaře, nebo s nutnou dobou léčení od 3 

do 30 dnů, nebo s nutností hospitalizace v nemocnici do 5 

dnů. 

Z = 3 

Velmi těžké 

poranění 

Jedná se o ošetření u lékaře, nebo s nutnou dobou léčení nad 

30 dnů, nebo s nutností hospitalizace v nemocnici nad 5 dnů, 

nebo při vzniku smrtelného poranění.  

Z = 4 

 

Míra rizika je stanovena:  

a) kvalitativně (viz tabulka 3): 

Tabulka 3: Stanovení míry rizika   

Velmi vysoká 

míra rizika  
12 a 16 

Nutno nastavit organizační nebo 

technická opatření. Nelze-li tak učinit, je 

nutné stanovit vhodné OOPP.  

Je nutné vést další aktivity vedoucí ke 

snížení míry rizika. 

Toto riziko není 

akceptovatelné! 

Vysoká míra 

rizika 
8 a 9 

Nutno nastavit organizační nebo 

technická opatření. Nelze-li tak učinit, je 

nutné stanovit vhodné OOPP.  

Je nutné vést další aktivity vedoucí ke 

snížení míry rizika. 

Toto riziko není 

akceptovatelné vyjma 

případů, kdy 

nexistuje opatření! 

Střední míra 

rizika 
3 až 6 

Nutno nastavit organizační nebo 

technická opatření. Nelze-li tak učinit, je 

nutné stanovit vhodné OOPP.  

Je nutné vést další aktivity vedoucí ke 

snížení míry rizika. 

Toto riziko 

představuje 

maximální míru 

rizika, kterou lze 

akceptovat. 

Nízká míra 

rizika 
1 a 2 

Stanovená opatření jsou dostatečná. Je 

nutné vést další aktivity vedoucí 

k úplnému odstranění rizika. 

Toto riziko je 

akceptovatelné. 

 

b) kvantitativně (viz tabulka č. 4): 

                             Tabulka 4: Hodnoty pro výpočet míry rizika 

MR Z=1 Z=2 Z=3 Z=4 

P=1 1 2 3 4 

P=2 2 4 6 8 

P=3 3 6 9 12 

P=4 4 8 12 16 



 

 

3.5.3. Stanovení opatření 

Známe-li míru rizika, můžeme si určit prioritu, jak budeme rizika eliminovat/snižovat 

na akceptovatelnou hranici. Zde je vhodné zpracovat registr rizik, kde budeme ke každému 

riziku přiřazovat navrhovaná opatření. Registr rizik jsem zpracoval v programu MS Excel a 

obrazově jsou uvedeny v přílohách 2 až 5.  

Opatření uvedená v registru rizik je vhodné monitorovat prostřednictvím Akčního 

plánu. V praxi se mi osvědčil systém PDCA (Plan, Do, Check, Act) – naplánuj, udělej, 

zkontroluj, standardizuj. V příloze č. 7 je uveden vzor Akčního plánu PDCA.  

 

3.5.4. Průběžná kontrola a standardizace 

Pravidelná aktualizace databáze rizik je potřebná pro včasnou identifikaci případných 

nových rizik a přehodnocování dříve identifikovaných rizik. V rámci kontrolních aktivit je 

nutné nejen reagovat na mimořádné události, které vznikly, ale i na ty potenciální.  

V rámci kontrol je nutné soustředit se na následující oblasti: 

a) vzniklé mimořádné události 

a. incidenty – např. úrazy, havárie, dopravní nehody 

b. skoronehody – např. technické poruchy  

b) potenciální incidenty 

a. nebezpečná jednání – např. nevhodná chování osob, nedodržování pravidel 

b. nebezpečné podmínky – např. nevhodná uspořádání pracovišť, nestanovená 

pravidla/postupy 

 

Ke shromažďování dat o mimořádných událostech a potenciálních incidentech použijeme 

kontrolní a záznamové listy, které použijeme i pro sběr dat pro identifikaci nebezpečí. Příklad 

je uveden v příloze 8. 

 



 

 

4. Společnost Zlatník, družstvo umělecké výroby 
 

Jako téma své diplomové práce jsem zvolil zpracování Místního provozního 

bezpečnostního předpisu pro stroje a zařízení ve společnosti Zlatník, družstvu umělecké 

výroby sídlící v Ostravě – Kunčicích. Družstvo počalo svou podnikatelskou činnost zápisem 

do podnikatelského rejstříku již v roce 1951. Jeho hlavní podnikatelskou náplní byla produkce 

šperků a opravy hodin. V 60. letech minulého století pak rozšířilo své aktivity o elektro a 

kovovýrobu. Po roce 1989 prošlo družstvo transformací. V současné době se zabývá výrobní i 

obchodní činností, ze které můžeme uvést např. výrobu klimatizačních jednotek a 

elektrických saun, nástrojařské práce, povrchové úpravy kovů, zahraničně-obchodní činnost, 

opravy šperků a hodinek, aj. K tomu všemu potřebuje potřebný strojní park pro kovoobrábění 

a povrchovou úpravu. 

 

Pro svou podnikatelskou činnost má společnost Zlatník k dispozici různé strojní 

zařízení převážně z 2. poloviny minulého století. Vzhledem k historii společnosti a jejímu 

vývoji nedisponuje společnost průvodní dokumentací ke všem strojům a není tedy zřejmé, jak 

má pracovník se zařízením pracovat. Pro jasné definování postupů a pravidel zpracuji Místní 

provozní bezpečnostní předpis pro následující stroje: výstředníkový lis LEN 63C, 

odmašťovací vanu NOE, strojní tabulové nůžky NTC 2500/4 a svařovací lis BP 5-4. Jedná se 

o strojní zařízení, která představují zvýšený nebo vysoký potenciál pro případný vznik 

incidentu. 



 

 

5. Místní provozní bezpečnostní předpis 
 

Účelem Místního provozního bezpečnostního předpisu je informovat o vlastnostech stroje, 

stanovit základní pravidla a upozornit na významná rizika.  

 

MPBP je zpracován na základě ustanovení nařízení vlády č. 378/2001 Sb, § 2, písm. g.  

Po prostudování uvedeného předpisu jsem sestavil obecný obsah MPBP, který jsem pak 

aplikoval na jednotlivé stroje. 

 

Obecný obsah MPBP: 

1) Účel použití  

2) Popis pracovního prostředí 

3) Používané energie 

4) Používané chemické látky 

5) Popis zařízení 

6) Konstrukční a ochranné prvky 

7) Kolektivní ochrana 

8) Individuální ochrana 

9) Požadavky na způsobilost: 

A. odborná 

B. zdravotní  

C. školení 

10) Požadavky na údržbu:  

A. seřizování 

B. údržba a opravy 

C. kontroly 

11)  Zakázané činnosti 

12)  Požadavky na bezpečný provoz 

13)  Vyhodnocená rizika 

  



 

 

5.1.  Výstředníkový lis LEN 63 C  

 

Obrázek 2: Výstředníkový lis LEN 63 C 

 

 

 



 

 

5.1.1. Účel použití  

Výstředníkový lis je určen jak pro práce s ruční obsluhou, tak v automaticky pracující 

lince. Je možné na něm provádět prakticky jakoukoli lisovací práci za studena, jako 

je vystřihování, děrování, ostřihování, ohýbání, rovnání, nýtování, protlačování, apod. Stroj je 

provozován v jednosměnném provozu jedním pracovníkem. 

 

5.1.2. Popis pracovního prostředí 

Lis je umístěn ve výrobní hale. Podlaha je tvořena kamenným dlážděním s místním 

poškozením. Prostor pro obsluhu je dostatečný, více než 2 m
2
 a 15 m

3
 nezastavěného 

prostoru. Obsluha má k dispozici židli. Hladina ustáleného a proměnného hluku je více než 

85 dB. Vibrace nejsou měřeny. Teploty na pracovišti se pohybují v rozmezí 11 – 24 °C, práce 

na lisu je, dle NV 361/2006 Sb., přílohy 1, část A, tabulka č. 1, zařazena do kategorie III.a. 

 

5.1.3. Používané energie 

Příkon     5 / 7,5 kW 

Napětí   Síť  380 V, 50 Hz 

   Ovládání 110 V, 50 Hz 

   Osvětlení 24 V, 50 Hz 

Tlak vzduchu  Pracovní 0,6 MPa 

   Min.  0,4 MPa 

Spotřeba    0,009 m
3
/zdvih 

Hlučnost    100 dB 

 

5.1.4. Používané chemické látky 

Pro potřebu mazání je používán mazací tuk. Jako náplň je použit hydraulický olej. 

 

5.1.5. Popis strojního zařízení a předpokládané použití  

Název stroje   VÝSTŘEDNÍKOVÝ LIS LEN 63C 

Typové označení  LEN 63C 

Výrobce   ŠMERAL Trnava 

Rok výroby   1984 

Výrobní číslo   1223 



 

 

Výstředníkový lis je nejrozšířenější typ lisů pro jeho univerzální použití. Měnitelnost 

velikosti zdvihu berana, změna velikosti sevření, dostatečný průchod pro odvod výlisků 

s možností připevnění a náhonu různé mechanizace (přidržovač, podavač, atd.), dává uživateli 

široké uplatnění lisu. Výstředníkový lis se skládá z pevných konstrukcí (rám), beranu, 

pohonu, příslušenství a elektroinstalace. 

 

Rozměry výška  2550 mm 

  šířka  1425 mm 

  hloubka 1790 mm 

Hmotnost   5850 kg 

počet zdvihů / min  130 

Max tloušťka materiálu 7 mm 

 

Pevné konstrukce 

Základní součástí je stojan tvaru C. Jedná se o odlitek, který je z litiny. Stůl lisu a 

stolová deska jsou opatřeny vložkami. Do otvoru pro vložku stolní desky je možné uchytit 

pružinový nebo vzduchový přidržovač. Pro upínání nástrojů je stůl vybaven jednou středovou 

nebo třemi rovnoběžnými upínacími T-drážkami. Stolová deska pak dvěmi křížovými T-

drážkami. 

 

Beran 

Na přední straně stojanu pod víkem výstředníkové hřídele je vedení pro beran. Vedení 

na stojanu a vodících klínech je obložené samomazným kluzným materiálem. Těleso berana 

je litinový odlitek. S výstředníkovou hřídelí je spojený ojnicí. Beran je zavěšený na ojnici 

pomocí kulového šroubu. Seřizování berana viz kapitola 5.1.10.A. 



 

 

  

Obrázek 3: Odkrytovaný beran se setrvačníkem 

 

Tvářecí síla se přenáší přes střižnou pojistku. Střižná pojistka chrání lis před silovým 

přepětím. Je uložená v dutině tělesa berana. Přestřižením střižné pojistky se podstatně zvětší 

vůle v kulovém uložení, což se projeví charakteristickým tlukotem berana. Lis se musí ihned 

vypnout. Výměna střižné pojistky viz kapitola 5.1.10.A. 

 

Horní vyhazovač 

Horní vyhazovač je uložený v beranu a používá se pro uvolnění výlisku z nástroje. Při 

pohybu berana do horní úvratě narazí pravítko do nastavitelné narážky v bočních krytech a 

pomocí kolíku v nástroji vyhodí výlisek.  

 

Pozor! Narážky se seřizují, když je beran v horní úvrati! 

 

Setrvačník, spojka a brzda 

Tlakový vzduch je přivedený tlakovými hadicemi pod píst. Pohybem pístu se uvolní 

brzda a posune spojku přes výstředníkovou hřídel na berana. Tím se vykoná zdvih berana. 

Tento prostor je plně zakrytovaný.  

 

 



 

 

Krytování je možné sejmout pouze při vypnutém hlavním vypínači. 

Tomuto zařízení lisu je nutné věnovat zvýšenou pozornost. Po demontáži spojky a 

brzdy nebo po delším provozu lisu, hlavně při práci s jednotlivými zdvihy, je nutné 

následkem opotřebení obložení vymezit správnou vůli mezi lamelami spojky a brzdy. Seřízení 

vůle ve spojce a v brzdě viz kapitola 5.1.10.A. 

 

Jednotkový pohon  

Jednotkový pohon lisu tvoří elektromotor umístěný na vrchní zadní části stojanu. 

Elektromotor přenáší točivý pohyb přes řemenici a prostřednictvím klínových řemenů 

na setrvačník.  Posunování elektromotoru a tím i napínání klínových řemenů se provádí 

šroubem. Před napínáním klínových řemenů je nutné povolit šrouby a po napnutí řemenů 

šrouby opět dotáhnout.  

 

 

Obrázek 4: Uložení elektromotoru 



 

 

Napínání klínových řemenů je možné pouze při vypnutém hlavním vypínači.  

Vzduchový rozvod 

Na lise je použitý tlakový vzduch, který je rozveden prostřednictvím vysokotlakých 

trubek a hadic. Tlak uvnitř systému je 0,6 MPa. 

 

Upínání nástrojů 

Upínání nástrojů na upínací plochu berana se provádí pomocí stopky nebo naplocho. 

Naplocho je možné nástroj upínat prostřednictvím dvou závitových otvorů nebo pomocí dvou 

křížových T-drážek. 

 

 

Obrázek 5: Upínání nástroje k beranu 

 

V zájmu bezpečnosti obsluhy při prohlídkách seřizování a umísťování nástrojů 

provádějte tyto práce vždy, je-li stroj v klidu, tj. při vypnutém elektromotoru a zastaveném 

setrvačníku. Vrchní část nástroje se upíná za stopku do dutiny berana. Stopku nástroje 

zajistíme šroubem. Nástroje je možné upínat též na spodní plochu berana pomocí dvou 

závitových otvorů nebo do drážek. Spodní část nástroje se upíná na stůl nebo stolní desku.  



 

 

 

Obrázek 6: Upínací stůl 

 

5.1.6. Konstrukční a ochranné prvky 

Lis je vybaven obouručním spínáním a mechanickými kryty. Před započetím práce 

musí obsluha zkontrolovat přítomnost a funkčnost všech krytů.  

 

5.1.7. Kolektivní ochrana 

Stroj je označen  bezpečnostním značením. 

 

5.1.8. Individuální ochrana 

Pracovník je povinen používat ochranu sluchu, pracovní rukavice, pracovní obuv 

s vyztuženou špičkou a ochranné brýle, hrozí-li odlétávání materiálu (např. vysekávání). 

V případě, že dochází k přenosu rázů na pracovníka, je nutné použít pracovní obuv 

s antivibračními vlastnostmi. 

    

 

 

 



 

 

5.1.9. Požadavky na způsobilost  

A. Odborná 

Zvláštní odborná způsobilost není požadována. Postačující je zaškolení.  

B. Zdravotní 

Zvláštní zdravotní způsobilost není požadována. Pracovník musí být schopen práce 

ve vztahu ke kategorizaci prací organizace závodní preventivní péče. 

C. Školení 

Provozovatel zajistí prokazatelné seznámení s návodem na obsluhu nebo MPBP. Dále 

zajistí seznámení s riziky plynoucími z pracovní činnosti a s Kategorizací prací zpracovanou 

pro činnost obsluhy lisu.  

 

5.1.10.  Požadavky na údržbu  

A. Seřizování 

Seřizování berana 

Provádí se seřízením vodících klínů stavěcími šrouby, kterými seřídíme potřebnou vůli 

ve vedení. Při seřizování pravého vodícího klínu berana je nutné pro lepší přístup k vrchním 

stavěcím šroubům demontovat pravý boční kryt.  

Přesnost nastavení berana se nastavuje na tyto hodnoty: 

a) rovnoběžnost upínacích ploch na šířku stolu je 0,1 / 100 mm, 

b) kolmost svislého pohybu berana k upínací ploše stolu je 0,2 / 100 mm, 

c) celková vůle ve vedení musí být menší jak 0,1 mm. 

 

Přenastavení berana 

Při ustavování nástroje je někdy potřeba výškově přenastavit beran. To provedeme tak, 

že vyšroubováváme nebo zašroubováváme kulový šroub do ojnice. Proti uvolnění je kulový 

šroub zajištěn zajišťovací vložkou přitlačenou dvěma šrouby. Přestavení kulového šroubu 

se provádí ručně. Kulový šroub smí být z ojnice maximálně vyšroubován jen na předepsanou 

hodnotu. Maximální vyšroubování kulového šroubu kontrolujeme zasunutím tyčky do otvoru 

na dříku ojnice. Při vyšroubování kulového šroubu pod kontrolní otvor hrozí prasknutí ojnice, 

případně ohnutí kulového šroubu. 

 

Výměna střižné pojistky  



 

 

Zavřeme přívod vzduchu do vzdušníku. Odkalovacím ventilem vypustíme vzduch 

z celého rozvodu a tím i z vyvažovače. Uvolníme pojistný šroub a přírubu kulového šroubu 

tyčkou částečně vyšroubujeme. Po odšroubování odstraníme z dutiny zbytky přestřihnuté 

pojistky. Při nasazování nové střižné pojistky dáváme pozor, aby dosedací plocha pojistky a 

tělesa berana byly čisté a aby pojistka zapadla do osazení. Přírubu kulového šroubu potom 

vymezíme vůli v uložení a přírubu pojistíme šroubem. Zvětšená vůle se projevuje zřetelným 

tlukotem v beranu při změně směru pohybu berana (v úvratích). Malá vůle způsobuje 

nadměrné zahřívání a tím zadírání kulového čepu. Vůle musí být taková, abychom při 

položení ruky na těleso berana necítili při předcházení úvratí nárazy.  

 

Důležité! Výměnu provádějte při vypnutém hlavním vypínači. 

 

Ruční přetáčení lisu  

Při seřizování nástrojů a spojky je potřeba ručně přetáčet výstředníkovou hřídel. Je-li 

výstředníková tyč zabržděná, postupujeme takto: zapneme hlavní přepínač na elektrickém 

rozvaděči (přepneme do polohy 1), přepínač režimu práce přepneme do polohy „Typování“, 

stlačíme tlačítko dvojručního spuštění na ovládacím panelu. Po dobu stlačení tlačítek 

je spojka lisu zapnutá a brzda uvolněná. Tyčkou ve výřezu krytu setrvačníku pootáčíme 

setrvačníkem, a tím i výstředníkovou hřídelí. Po zkontrolování chodu, když je beran v horní 

úvrati, tlačítka uvolníme. Přepínač přepneme na požadovaný pracovní režim. Tím je lis 

připraven ke spuštění.  

 

Seřízení vůle ve spojce a v brzdě  

Brzdové pružiny dotáhneme maticemi na hodnotu 8 mm měřenou od čela lamely 

po čelo předložky. Matici zajistíme kontramatkou. 

Částečně vyšroubujeme pojistný šroub převlečné matice. Tyčkou nasunutou do otvoru 

převlečné matice tuto pootočíme DOPRAVA, čímž pomocí kolíků přisuneme spojkovou 

lamelu až na doraz k pístu. Vůle musí být jen tak velká, aby se setrvačník dal volně pootáčet a 

spojková lamela netřela o píst. V této poloze převlečnou matici zajistíme proti uvolnění 

zašroubováním pojistného šroubu do nejbližšího otvoru v unašeči a zajistíme maticí. Pro 

možnost jemného nastavení vůle je možné pojistný šroub na převlečné matici přemístit 

do volného závitového otvoru. Velká vůle zvětšuje dráhu pístu při zapínání spojky, a tím 

zvyšuje hlučnost a spotřebu vzduchu. Malá vůle způsobuje nadměrné zahřívání spojky. 



 

 

Rovnoměrným utáhnutím všech matic zavřeme spojkou lamelu mezi píst a přítlačný 

kotouč. Posuvným měřidlem změříme vzdálenost mezi čelem pístu a přítlačným kotoučem. 

Celkovou vůli ve spojce a brzdě nastavíme tak, že všechny matice postupně povolujeme o 

2 mm  0,3, tzn. o 2/3 otáčky. Tuto hodnotu zkontrolujeme po obvodě při současném ručním 

pootáčení setrvačníku. Matice zatím nezajišťujeme. Kontrolu správné vůle ve spojce a brzdě 

provedeme při vypnutém elektromotoru. Dostatečná vůle spojky a brzdy je tehdy, když při 

zapnuté spojce je možné pomocí tyčky zasunuté do otvoru na obvodu pístu nebo přítlačného 

kotouče hlavním setrvačníkem pootočit, což značí, že brzda je uvolněná.  

 

Nastavení/přestavení pomocného setrvačníku  

Nástrčkovým klíčem přes otvory v krytu spojky povolíme půlkulaté matice asi 

o 5 závitů. Pohybem páky směrem dolů až na doraz pastorek zasuneme do záběru s ozubením 

hlavního setrvačníku. Při zasunování pastorku je někdy potřeba buď hlavním, nebo 

pomocným setrvačníkem střídavě mírně pootáčet, aby zub pastorku zapadl do zubové mezery 

hlavního setrvačníku. Páku dotlačíme na doraz. Půlkulaté matice pevně dotáhneme do osazení 

drážek. 

Pohybem páky směrem nahoru až na doraz pastorek ze záběru vysuneme. 

Při zasunutém i vysunutém pastorku musí být páka na doraz, tj. v krajní poloze. Matice musí 

být vždy dotažené. 

Upozornění! Nastavení pomocného setrvačníku provádíme zásadně při 

vypnutém hlavním vypínači a zastaveném hlavním setrvačníku, aby nemohlo 

dojít k náhodnému zapnutí elektromotoru, a tím k možnému úrazu. 

 

B. Údržba a opravy 

Opravy smí být prováděny pouze při vypnutém zařízení a odpojení od elektrické sítě. 

Pohyblivé součásti je nutné zajistit proti nežádoucímu pohybu. Mazání se provádí podle 

mazacího plánu mazacím tukem. 

 

C. Kontroly 

Tabulka 5: Kontrolní seznam LEN 63 

Co Kdy 

Kontrola provozních náplní před započetím práce 

Kontrola stavu ovládacích prvků (tlačítka, přepínače, aj.) před započetím práce 

Kontrola stavu namazání kluzných ploch lisu průběžně 



 

 

Kontrola hadic a kabelů 1x měsíčně 

5.1.11.  Zakázané činnosti  

Při provozu je zakázáno přidržování materiálu třetí osobou. Lisování lze provádět 

výlučně v jedné osobě, mimo zaučování, kdy je povoleno vizuálně sledovat práci obsluhy. 

Třetí osoba nesmí do práce obsluhy zasahovat. V případě fyzického zaučování může školitel 

názorně předvádět operace zaškolovanému, lis však musí být v daný okamžik v klidu.  

 

Je zakázáno provádět jakékoliv zásahy na stroji, je-li v lis v chodu (mimo výrobcem 

stanovených údržeb). Je zakázáno demontovat nebo upravovat jakékoli prvky stroje bez 

souhlasu výrobce, resp. provozovatele, především pak odstraňování bezpečnostní prvků, 

krytů. Také je nepřípustné měnit nebo zasahovat do ovládacích prvků. Dále je zakázáno 

zasahovat do elektrického zařízení (mimo revizí, oprav a údržby).  

 

5.1.12.  Požadavky na bezpečný provoz 

Stroj smí obsluhovat pouze řádně zaškolený a poučený pracovník starší 18 let. Při 

provozu obsluha postupuje podle pracovního postupu. Je povinna používat příslušné OOPP. 

Dále je povinna pohybovat se pouze v místech pro obsluhu. Při údržbě je pracovník povinen 

zařízení odpojit od sítě. Při údržbě musí obsluha (údržba) zabezpečit beran bezpečnostními 

čepy proti samovolnému posunu beranu. V případě nebezpečí zastavit stroj nouzovým 

tlačítkem „central stop“. Zařízení musí být uzemněno. Veškeré popisky musí být v ČJ. 

 

5.1.13.  Vyhodnocená rizika  

Na pracovišti jsou následující významná rizika:  

 

Nebezpečí přimáčknutí rukou/prstů při lisování 

 

 

Hluk – 100 dB 

 

 

   Zásah elektrickým proudem 

 

    



 

 

Zvedání materiálu - nadlimitní manipulace 

 

 

Zvedání materiálu – nevhodný způsob manipulace 

 

 

Zvedání materiálu – přimáčknutí částí těla 

 

Kompletní soupis zhodnocených rizik uvádí příloha č. 2 
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5.2.  Strojní nůžky NTC 2500/4  

 

Obrázek 7: Strojní nůžky NTC 2500/4 

 

5.2.1. Účel použití  

Strojní tabulové nůžky jsou určeny pro práci s ruční obsluhou. Slouží k dělení kovového 

materiálu do tloušťky materiálu 4 mm. Stroj je provozován v jednosměnném provozu jedním 

pracovníkem. 

 

5.2.2. Popis pracovního prostředí 

Nůžky jsou umístěny ve výrobní hale. Podlaha je tvořena kamenným dlážděním 

s místním poškozením. Prostor pro obsluhu je dostatečný, více než 2 m
2
 a 15 m

3
 nezastavěného 

prostoru. Hladina ustáleného a proměnného hluku nepřekračuje 85 dB, je však možné šíření 

hluku z blízkého výstředníkového lisu. Teploty na pracovišti se pohybují v rozmezí 11 – 24 °C, 

práce na lisu je, dle NV č. 361/2006 Sb, přílohy 1, část A, tabulka č. 1, zařazena do kategorie 

III.a. 
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5.2.3. Používané energie 

Příkon     5 / 7,5 kW 

Napětí   Síť  380 V, 50 Hz 

   Ovládání 110 V, 50 Hz 

 

5.2.4. Používané chemické látky 

Pro potřebu mazání je používán mazací tuk.  

 

5.2.5. Popis pracovního prostředí 

Název stroje  Strojní nůžky NTC 2500/4  

Typové označení NTC 2500/4 

Výrobce   Zlatokop PM Trenčín 

Rok výroby  1983 

Výrobní číslo  5618/83 

 

Strojní nůžky jsou určeny pro dělení kovového materiálu do tloušťky materiálu 4 mm. 

Pracují na principu střihu, kdy se horní pohyblivá část pohybuje proti pevné spodní části. Rám 

tvoří kovová konstrukce, na které jsou umístěny krycí plechy.   

 

V levé části je umístěna skříň ovládání 

stroje. Je složena z ovládacího panelu a rozvaděče 

elektrické energie. Součástí ovládacího panelu je i 

tlačítko nouzového zastavení. Rozvaděč je umístěn 

přímo pod ovládacím panelem. Na rozvaděči je též 

umístěn hlavní vypínač elektrické energie. 

Provozní napětí je 3x 380/220 V, 50 Hz. Ovládací 

napětí 110 V, 50 Hz.  

                       

                Obrázek 8: NTC 2500 – ovládací panel 

 

V přední části stroje je umístěn pracovní stůl se 3 pomocnými odnímatelnými podpěrami. 

Odnímatelné podpěry jsou připevněny pomocí imbus šroubů. V krajních podpěrách je navíc 

vsunut pojistný plech, který má zabránit vypadnutí plechu ze stolu. 
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Obrázek 9: NTC 2500 – pracovní stůl a nožní spínač 

 

Součástí stroje je i počítadlo zdvihů, které je umístěno v levé horní části.  

 

Obrázek 10: NTC 2500 – počítadlo zdvihů 

Ovládat zařízení je možné prostřednictvím tlačítka na ovládacím panelu nebo přes nožní 

spínací mechanismus, který je obsluhou upřednostňován. Pracovní prostor je seřizován 

prostřednictvím stavěcích šroubů. Mezera mezi pracovním stolem a horním střižným 

mechanismem musí být max. 6 mm.  
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V zadní části stroje jsou lyžiny pojezdu a ruční mechanismus pro nastavení dorazu. Je zde 

prostor po umístění manipulační bedny, kam mohou odpadávat nastříhané kusy. Je možné je také 

zachytávat přímo na pojezdech dorazu.  

 

Obrázek 11: NTC 2500 – zadní pohled 

 

5.2.6. Konstrukční a ochranné prvky 

Nůžky jsou vybaveny mechanickými kryty. Před započetím práce musí obsluha 

zkontrolovat přítomnost a funkčnost všech krytů. Stroj je vybaven tlačítkem pro nouzové 

zastavení, které je umístěno na hlavním ovládacím panelu. 

 

5.2.7. Kolektivní ochrana 

Stroj je označen bezpečnostním značením. 
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5.2.8. Individuální ochrana 

Pracovník je povinen používat ochranné pracovní rukavice s odolností proti prořezu, 

pracovní obuv s vyztuženou špičkou. V případě chodu vedle stojícího výstředníkového lisu, 

doporučuji používat ochranu sluchu s útlumem do 20 dB. 

 

   

 

5.2.9. Požadavky na způsobilost  

A. Odborná 

Zvláštní odborná způsobilost není požadována. Postačující je zaškolení.  

B. Zdravotní 

Zvláštní zdravotní způsobilost není požadována. Pracovník musí být schopen práce 

ve vztahu ke kategorizaci prací organizace závodní preventivní péče. 

C. Školení 

Provozovatel zajistí prokazatelné seznámení s návodem na obsluhu nebo MPBP. Dále 

seznámí s riziky plynoucími z pracovní činnosti a s Kategorizací prací zpracovanou pro činnost 

obsluhy strojních nůžek.  

 

5.2.10.  Požadavky na údržbu  

A. Seřizování 

Střižný úhel 

Horní nůž je nastaven pod tzv. střižným úhlem 1
o
20´. Střižný úhel výrazně potlačuje 

deformace malým skluzem. Deformace úzkých pásků při stříhání na hydraulických nůžkách je 

větší než na nůžkách mechanických. Pro minimální deformaci úzkých pásků je třeba uplatnit 

pravidlo minimální šířky pásku odpovídající 30násobku tloušťky plechu. 

 

šmin = 30 x tplech 

 

Seřízení střižné vůle nožů 

Pro správné stříhání je velmi důležitá vůle (světlost) mezi horním a dolním nožem.  

Správná nebo nesprávná vůle má následující důsledky: 
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a) nedostatečná vůle – nepravidelný střih, 

b) správná střižná vůle – střih je čistý a kolmý, 

c) příliš velká vůle – střih není kolmý. 

 

Vůle nožů by měla být mezi 6 a 10 % tloušťky plechu určeného při stříhání oceli. 

Při stříhání nerezové oceli je nutné nastavit minimální vůli. Pro stříhání nerezových plechů 

do 1 mm můžete použít minimální nastavení střižné vůle. Pro stříhání nerezových plechů 

do 2 mm doporučujeme použít nastavení dráhy nastavovací páky střižné vůle. Při seřizování vůle 

nožů po výměně nožů (nebo jejich otočení) by vůle měla být nastavena na nejnižší hodnotu. 

Chcete-li ověřit správné seřízení nožů, vložte dvě vrstvy novin do stroje a proveďte střih. 

Jestliže bude horní vrstva prostřihlá a spodní vrstva pouze ohnutá, mají nože správnou světlost. 

Jestliže ne, světlost znovu seřiďte pomocí stavěcích šroubů a utáhněte fixačními šrouby. 

 

Výměna nožů 

Střižné nože je třeba vyměnit (otočit), pokud poloměr ostří je přibližně 1/10 tloušťky 

plechu určeného pro stříhání. 

Spodní nůž by měl být vyndán jako první. Doporučuji odšroubovat seřizovací šrouby (pro 

lokální seřízení nožů) u spodního nože tak, aby neměly žádný vliv na instalaci nového nože. Pak 

může být vyjmut horní nůž. Je vhodné otočit (vyměnit) jak horní tak spodní nůž současně, aby 

bylo dosaženo nejlepší kvality střihu. 

Po provedení otočení nožů by mělo být provedeno konečné seřízení. 

Při výměně (otáčení) nožů použijte bezpečnostní čepy proti samovolnému sjetí beranu! 

 

Zadní doraz 

Jak již bylo zmíněno, zadní doraz slouží k nastavení střihání plechu určité požadované 

velikosti. Nikdy netlačte na plech pod nebo přes doraz, můžete způsobit nepřesný rozměr střihu. 

 

Nastavení rovnoběžnosti zadního dorazu 

V případě nerovnoběžnosti zadního dorazu, tj. pokud vzdálenost od osy střihu k čelu 

zadního dorazu na levé straně je odlišná vzhledem k pravé straně, je nutné seřízení rovnoběžnosti 

zadního dorazu: 

1. proveďte střih pásků plechů doražených, vložených co nejvíce nalevo a napravo, 

2. odečtěte hodnoty (rozměry) ustřižených pásků, 

3. povolte šrouby spojky zadního dorazu, 
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4. jemně otočte hnanou částí zadního dorazu (levá – hnací část s motorem je vpravo 

– nehýbat) – pokud je rozdíl velký, potom je nutné šrouby zcela vyjmout, 

5. opět proveďte střih pásků plechů doražených, vložených co nejvíce nalevo a 

napravo, 

6. pokud hodnota (rozměr) ustřižených pásků je stejný (tolerance 0,2 mm), utáhněte 

šrouby spojky dorazu. Pokud ne, opakujte body 1, 2 a 4, 

7. nastavte počítadlo zadního dorazu. 

 

Nastavení počítadla zadního dorazu 

V případě, že rozměr ustřiženého plechu nesouhlasí s údaji na počítadle (ukazateli 

vzdálenosti) zadního dorazu, proveďte následující postup: 

1. proveďte střih pásku plechu, 

2. odečtěte hodnotu (rozměr) ustřiženého pásku, 

3. uvolněte šroub na kole přesného nastavení zadního dorazu,  

4. vnější hřídelí ovládání mechanického počítadla nastavte odečtený rozměr 

ustřiženého pásku, 

5. utáhněte stavěcí šroub na kole přesného nastavení zadního dorazu. 

 

B. Údržba a opravy 

Mazání 

Tento stroj nevyžaduje větší údržbu a mazání. 

 

Kuličková a válečková ložiska a plochy, kde se ložiska dotýkají stejně jako pístnice, by 

měly být v pravidelných časových intervalech (cca 1x měsíčně) natřeny tukem (např. plastické 

mazivo). V případě, že jsou nůžky ponechány dlouhou dobu mimo provoz, namažte oba nože 

tukem. 
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C. Kontroly 

Tabulka 6: Kontrolní seznam NTC 2500 

 

5.2.11.  Zakázané činnosti při provozu, údržbě a opravách 

Odstraňovat ochranné kryty a rušit funkci ochranných zařízení. Ukládat nářadí a jiné 

předměty v nástrojovém prostoru stroje. Provozovat stroj, jehož bezpečnost je snížena nastalými 

změnami. Stříhat jiné druhy a tloušťky plechu, než pro které je stroj určen.  

 

5.2.12.  Požadavky na bezpečný provoz 

Stroj smí obsluhovat pouze řádně zaškolený a poučený pracovník starší 18 let. Při 

výměně (otáčení) nožů musí obsluha (údržba) zabezpečit beran bezpečnostními čepy proti 

samovolnému posunu beranu, v případě nebezpečí pak zastavit stroj nouzovým tlačítkem 

„central stop“ umístěným vlevo na ovládacím panelu. Zařízení musí být uzemněno. Veškeré 

popisky musí být v českém jazyce.  

 

5.2.13. Vyhodnocená rizika 

Na pracovišti jsou následující významná rizika:  

 

 

Pořezání o materiál 

  

Co Vizuální kontrola 
Funkční 

kontrola 

Kontrola media tlaku 1x za 6 měsíců  

Pracovní vůle před započetím směny  

Ostré hrany a drsné povrchy před započetím směny  

Odvzdušnění  1x za 6 měsíců 

Kontrola trubek, hadic a spojů 1x za 6 měsíců 1x za 2 roky 

Úniky, průsaky, úkapy před započetím směny  

Nouzové zastavení stroje před započetím směny 1x  ročně 

Celistvost a funkce ovládacích prvků (tlačítka, 

kontrolky, atd.) 

 1x  ročně 

Uzemnění  1x  ročně 

Kontrola el. zařízení – revize  1x  ročně 

Přítomnost ochranných krytů před započetím směny  

Kontrola/nastavení střižné mezery před započetím práce  

Kontrola bezpečnostního značení před započetím směny  
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Nebezpečí přimáčknutí rukou/prstů materiálem 

 

 

Pád dílce/materiálu na nohu 

 

 

Zásah elektrickým proudem 

  

 

Zvedání materiálu – nadlimitní manipulace 

 

 

Zvedání materiálu – nevhodný způsob manipulace 

 

 

Zvedání materiálu – přimáčknutí částí těla 

 

 

Kompletní soupis zhodnocených rizik uvádí příloha č. 3. 
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5.3.  Odmašťovací vana NOE 

 

Obrázek 12: Odmašťovací vana NOE 

 

5.3.1. Účel použití  

Odmašťovací vana je určena pro povrchovou úpravu materiálu, obrobků nebo výrobků 

v parách perchlorethylenu. Stroj je provozován v jednosměnném provozu jedním 

pracovníkem. 

 

5.3.2. Popis pracovního prostředí 

Zařízení je umístěno v samostatné místnosti s odsáváním. Podlaha je tvořena 

betonovou stěrkou s místním drobným poškozením. Prostor pro obsluhu je dostatečný, více 

než 2 m
2
 a 15 m

3
 nezastavěného prostoru. Obsluha se pohybuje po schůdcích a pracovní 

plošině. Hladina ustáleného a proměnného hluku je menší než 85 dB. Teploty na pracovišti 

se pohybují v rozmezí 11 – 24 °C, práce na lisu je, dle NV č. 361/2006 Sb, přílohy 1, část A, 

tabulka č. 1, zařazena do kategorie III.a.  
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Obrázek 13: NOE – schodiště s plošinou 

 

 

5.3.3. Používané energie 

Příkon     5 / 7,5 kW 

Napětí   Síť  380 V, 50 Hz 

   Ovládání 220 V, 50 Hz 

Přetlak   pracovní 0,5 MPa 

   zkušební 0,75 MPa 

Objem     374,4 l    

 

5.3.4. Používané chemické látky 

Pro vlastní povrchovou úpravu je používán perchlorethylen, resp. tetrachlorethylen.  

Perchlorethylen (systematický název tetrachlorethen; často se používá označení 

tetrachlorethylen) je chlorovaný uhlovodík s chemickým vzorcem Cl2C = CCl2. Jedná se 

o bezbarvou kapalinu široce používanou k chemickému čištění oděvů. Má sladkou vůni 

vnímanou většinou lidí již při koncentraci 1 ppm. 
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Přípustné limity: 

Přípustný expoziční limit PEL: 250 mg/m3 

Nejvyšší přípustná koncentrace NPK-P: 750 mg/m3 

Faktor přepočtu z mg/m3 na ppm (25 °C, 100 kPa): 0,147 

Věty o nebezpečnosti: 

H351 Podezření na vyvolání rakoviny 

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky 

Pokyny pro bezpečné zacházení: 

P281 Používejte požadované osobní ochranné pomůcky 

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí 

 

Popis první pomoci 

Při nadýchání výpary vyveďte postiženého na čerstvý vzduch, případně jej uložte do 

stabilizované polohy. Pokud dojde k zástavě dýchání, proveďte umělé dýchání (ne přímo z úst 

do úst). Ihned zabezpečte odbornou lékařskou pomoc. Dojde-li k potřísnění pokožky, 

odstraňte kontaminovaný oděv. Zasažené místo omývejte pitnou vodou po dobu alespoň 10 

minut. V případě alergické reakce vyhledejte lékařskou pomoc. Dojde-li k zasažení očí, ihned 

vyplachujte proudem studené pitné vody alespoň 15 minut. Poté postiženého převezte 

k lékařskému ošetření. Dojde-li k požití, vypláchněte ústa pitnou vodou a vypijte velké 

množství vody. Nikdy nevyvolávejte zvracení! Ihned převezte postiženého k lékaři.  

 

5.3.5. Popis strojního zařízení a předpokládané použití  

Název stroje   Odmašťovací vana NOE 

Typové označení  NOE 23/8,5 

Výrobce   KOVOFINIŠ Ledeč nad Sázavou 

Rok výroby   1988 

 

Zařízení pro odmašťování v parách chlorovaných uhlovodíků NOE se skládá z těchto 

hlavních částí: tlakové nádoby, pracovní vany, chladící části, zásobníkové nádrže, 

postřikovacího systému a elektroinstalace. 
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Tlaková nádoba 

Jedná se o tlakovou nádobu (dále jen TN) hranatého tvaru, konstruovanou z oceli 

tř. 17. V horní a dolní části stěny TN jsou rozpěrky kruhového průřezu. V boční stěně jsou 

instalována topná tělesa.  

TN je zdrojem syté páry pro ohřev rozpouštědla (trichlorethylen nebo 

perchlorethylen). Voda uvnitř TN je elektrickými topnými tělesy zahřívána na bod varu (bod 

varu se mění v závislosti na tlaku a teplotě). Tlak se nastavuje kontaktním manometrem. 

Tento manometr vypíná topení při dosažení nastaveného tlaku (tím dojde k omezení dalšího 

vzniku páry). Pára na horní vnitřní stěně TN kondenzuje a kondenzační teplo je předáno 

rozpouštědlu. 

 

Pracovní vana 

Pracovní vana je spojena s tlakovou vanou. Dno pracovní vany tvoří horní plochu 

tlakové nádoby. Pracovní vana je tepelně izolovaná. Izolace je k vaně upevněna pomocí 

krycích plechů. Dno pracovní vany je rovné s čistícím kruhovým otvorem v rohu vany. Tento 

otvor je vybaven víkem. U dna je umístěno čidlo dálkového kontaktního teploměru. Dosáhne-

li rozpouštědlo nasycení mazivy (olej, mazací tuk, atd.) nad cobj = 55 %, dojde k vzrůstu 

teploty pro trichlorethylen na 103 °C, pro perchlorethylen na 134 °C. Po dosažení této teploty 

dojde k vypnutí topných těles. V horní části je po okraji pracovní vany sběrný žlábek pro 

odvod zkondenzovaného rozpouštědla.  

Pracovní vana je svařena s chladící částí, kde je žlábek, a kondenzát tak může odtékat 

do odlučovače vody, kde se odloučí voda od rozpouštědla. Voda odtéká přepadem do odpadu 

a rozpouštědlo buď přepadá do zásobní nádrže, nebo, je-li uzavřen ventil, se vrací zpět 

do pracovní vany. 

Nad dnem je umístěn pozinkovaný rošt, na který se klade materiál k odmaštění, tento 

je buď v koši (drobné dílce), nebo se umísťuje jednotlivě (objemnější kusy). 
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Obrázek 14: NOE – vana s roštěm 

 

Chladící část 

Slouží pro kondenzaci par rozpouštědla. Jedná se o dvouplášťovou konstrukci. Zde 

je umístěn měděný chladící had, na kterém vytěkané páry ochlazením zkondenzují a 

v kapalné formě spadávají/stékají zpět dolů nebo do sběrného žlábku. Vnitřní plášť je v horní 

části opatřen odsávacím zařízením na všech stranách. Toto odsávání zabraňuje unikání výparů 

mimo vanu. Chladící část je vybavena odnímatelným víkem. Chladící voda musí mít 

maximální teplotu 20 °C. 

 
Obrázek 15: NOE – chladící část (vystupující horní část) 
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Zásobníková nádrž 

Zásobní nádrž je vyrobena z oceli a je uložena na rámu stroje. Slouží jako zásobník 

čistého rozpouštědla. Potrubím je spojena s odlučovačem vody a žlábkem pracovní vany. 

Horní část zásobní nádrže je pevně uzavřena, s instalovaným napouštěcím hrdlem. Nádrž 

slouží též jako základní plocha pro upevnění odsávacího ventilátoru a čerpacího soustrojí. 

Ve spodní části je instalován čistící a vypouštěcí otvor.  

 

Postřikovací systém 

Postřikovací systém je tvořen postřikovacím soustrojím, ventilem, hadicí a koncovkou 

opatřenou tryskou. Jednak slouží k přímému postřiku odmašťovaného materiálu čistým 

rozpouštědlem, dále pak k přečerpání rozpouštědla ze sudu do zásobní nádrže, resp. ze 

zásobní nádrže do pracovní vany. 

 

Obrázek 16: NOE – postřikovací systém 

 

Elektroinstalace 

Ovládání stroje je uloženo v ovládací skříňce, která je umístěna v pravé části stroje. 

Ochrana před nebezpečným dotykem je řešena nulováním. Hlavní přívod do stroje je veden 

přes hlavní pojistku, která je umístěna mimo vlastní strojní zařízení.  
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Obrázek 17: NOE – ovládací panel 

 

Zapnutím hlavního spínače připojíme stroj k síti. Toto je vizualizováno na řídícím 

panelu rozsvícením světelné signalizace. Ta upozorňuje, že je stroj pod napětím. Spínačem 

Q2 se ovládá ruční topení. Topení je rozděleno na dvě sekce. První sekce topení je dále 

blokována termostatem par. Po sepnutí topení je toto signalizováno na řídícím panelu. 

Čerpadlo a ventilátor jsou ovládány samostatně pomocí dvojtlačítek se signálkami. 

Při dosažení teploty nastavené na kontaktním teploměru, který měří teplotu 

odmašťovadla v pracovním prostoru, se rozsvítí signálka se žlutou čočkou upozorňující 

na nebezpečnou teplotu odmašťovadla a současně se vypnou obě sekce topení. 

Při poklesu hladiny v tlakové nádobě pod dolní sondu se rozsvítí signálka a současně 

dojde k vypnutí obou topných sekcí. Při doplňování vody do tlakové nádoby se rozsvítí 

signálka, která signalizuje konec doplňování, a dojde k zapnutí obou topných sekcí.  

 

Zakázané činnosti při provozu, údržbě a opravách 

Při provozu je zakázáno odpojovat odsávací zařízení a uzavírat přívod chladící vody. 

Dále je zakázáno ponechávat vanu otevřenou, tedy neuzavřenou víkem. Je zakázáno jíst a pít 

nebo ponechávat v místnosti potraviny nebo nádoby s pitím. Je zakázáno demontovat nebo 

upravovat jakékoliv prvky stroje bez souhlasu výrobce, resp. provozovatele. Nesmí se 

svévolně měnit nebo zasahovat do ovládacích prvků. Dále je zakázáno zasahovat do 

elektrického zařízení (mimo revizí, opravy a údržby). Je zakázáno používat otevřený oheň. 
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Požadavky na bezpečný provoz 

Při provozu obsluha postupuje podle pracovního postupu. Je povinna používat 

příslušné OOPP. Víka vany je možné snímat pouze na nezbytně nutnou dobu a pouze 

v případě, je-li to nutné. V případě stříkání odmašťovadla přímo na výrobek je nutné zapínat 

postřik až v místě vany. Pohybovat se je možné pouze v místech pro obsluhu.  

Při údržbě je pracovník povinen zařízení odpojit od sítě. Před započetím prací je nutné 

očistit nášlapná místa.  

Na zařízení nesmí pracovat mladiství, těhotné pracovnice, kojící matky a matky 

do konce 9. měsíce po porodu. 

Materiál se umisťuje do vany, kde je položen na roštu cca 5 cm nad hladinou 

perchloretylenu. 

Při manipulaci pomocí elektrické kladky je nutné postupovat v souladu se Systémem 

bezpečné práce zdvihacího zařízení.  

 

5.3.6. Konstrukční a ochranné prvky 

Zařízení je vybaveno stabilním chladícím systémem, odsávacím zařízením a 

ochranými kryty. Před započetím práce musí obsluha zkontrolovat funkčnost chlazení a 

odsávání. Po umístění obrobků do vany musí pracovník vanu uzavřít krytem. Pro manipulaci 

s obrobky/materiálem o hmotnosti nad 5 kg musí pracovník použít zdvihací zařízení. Před 

použitím musí provést kontrolu dle Systému bezpečné práce zdvihacího zařízení. 

 

5.3.7. Kolektivní ochrana 

Stroj je označen  bezpečnostním značením. 

 

5.3.8. Individuální ochrana 

Pracovník je povinen používat ochranou pracovní obuv, ochranou zástěru, ochranné 

brýle – uzavřené s chemickou odolností, ochranné rukavice – s chemickou odolností, materiál 

viton nebo butylkaučuk. V případě podezření na nedostatečnou funkci odsávání, kdy je 

v pracovním prostoru cítit nasládlá vůně, je nutné použít ochranou masku nebo polomasku 

s ochranným filtrem typ A.   
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5.3.9. Požadavky na způsobilost  

A. Odborná 

Zvláštní odborná způsobilost není požadována. Postačující je zaškolení.  

B. Zdravotní 

Zvláštní zdravotní způsobilost není požadována. Pracovník musí být schopen práce 

ve vztahu ke Kategorizaci prací. 

C. Školení 

Provozovatel zajistí prokazatelné seznámení s návodem na obsluhu nebo MPBP, dále 

s Pravidly pro nakládání s chemickými látkami, konkrétně pro perchlorethylen. Zajistí 

seznámení se s riziky plynoucími z pracovní činnosti a s Kategorizací prací zpracovanou pro 

činnost odmašťování.  

 

5.3.10.  Požadavky na údržbu  

A. Údržba 

Tento stroj nevyžaduje větší údržbu ani mazání. 

B. Kontroly 

 

Tabulka 7: Kontrolní seznam NOE 

Co Vizuální kontrola 
Funkční 

kontrola 

Kontrola schodiště a lávky – poškození, 

deformace 
před započetím směny 1x ročně 

Kontrola zdvihacího zařízení   viz příloha č. 1 

Kontrola medií před započetím směny  

Kontrola trubek, hadic a spojů 1x za 6 měsíců  

Těsnostní zkouška – 1,3násobek max. 

provozního tlaku po dobu 15 min 
 1x ročně 

Nouzové zastavení stroje před započetím směny 1x ročně 

Celistvost a funkce ovládacích prvků 

(tlačítka, kontrolky, atd.) 
 1x ročně 

Uzemnění  1x ročně 

Kontrola el. zařízení – revize  1x ročně 

Kontrola Zdvihacího zařízení viz příloha č. 1 

Kontrola tepelných pojistek – nastavit 

termostaty 10 K pod max. dovolenou teplotu. 

Zapnout topení a všechny zdroje tepla, počkat 

15 min, poté, až regulátor topení vypne, 

ponořit měřák do čistící kapaliny a změřit 

teplotu. Max. odchylka je  2 K. 

 1x za 2 roky 

Kontrola bezpečnostního značení před započetím směny  
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Kontrola vizuální/akustické signalizace před započetím směny  

Kontrola funkce kondenzátoru par – vizuálně 

pozorovat, zda dochází ke kondenzaci par na 

rozhraní pára/vzduch v místě kondenzátoru. 

 1x ročně 

Kontrola čidla pro hlídání koncentrace par – 

zastavit průtok chladiva do kondenzátoru. 

Počkat, zda čidlo zareaguje na koncentraci 

par a odstaví topení. 

 1x ročně 

Ostré hrany a drsné povrchy před započetím směny  

Úniky, průsaky, úkapy před započetím směny  

Přítomnost ochranných krytů před započetím směny  

Kontrola těsnění víka – měření koncentrace 

v těsné blízkosti uzavřeného víka 
 1x za 6 měsíců 

 

5.3.11.  Zakázané činnosti při provozu, údržbě a opravách 

Ponechávat odmašťovací vanu bez krytů odmašťovacího prostoru. Obsluhovat vanu, 

nebo provádět na ní údžbové práce bez příslušných OOPP. Provozovat zařízení bez zapnuté 

vzduchotechniky. Používat zdvihací zařízení bez příslušné odborné způsobilosti. 

 

5.3.12.  Požadavky na bezpečný provoz 

Stroj smí obsluhovat pouze řádně zaškolený a poučený pracovník starší 18 let. 

Zařízení lze používat vždy se zapnutým odsávacím zařízením, odsávat prostor pracoviště je 

nutné ještě min. 60 min po odstavení vany, nebo mít režim odsávání nastaven na měření 

koncentrace. Veškeré popisky musí být v ČJ. Při obsluze je nutné používat příslušné OOPP 

stanovené tímto MPBP. 

 

5.3.13.  Vyhodnocená rizika 

Na pracovišti jsou následující významná rizika:  

 

Úder zhoupnutým vázacím prostředkem 

 

 

Zasažení zhoupnutým břemenem 

 

 

Pád břemene ze zdvihacího zařízení 
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Zasažení částí vázacího prostředku nebo jeho úlomky při prasknutí 

prostředku 

 

Nadýchání výparů z chemických látek 

 

 

Přimáčknutí mezi koš a zařízení 

 

 

Zasažení oka chemickou látkou 

 

 

Zásah elektrickým proudem 

 

 

Zvedání materiálu – nevhodný způsob manipulace 

 

 

Zvedání materiálu – přimáčknutí částí těla 

 

Kompletní soupis zhodnocených rizik uvádí příloha č. 4. 
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5.4.  Svařovací lis BP 5-4 

 

Obrázek 18: Svařovací lis BP 5-4 

 

5.4.1. Účel použití  

Svařovací lis je určen pro práce s ruční obsluhou. Je určen k zalisování a následnému 

svaření materiálu. Zařízení pracuje na principu odporového svařování, kdy při dolisování 

dojde k propojení dvou elektrických obvodů různé polarity. Odporové svařování se používá 

pro spojení dvou materiálů. Při současném působení tlaku tak dojde k lokálnímu svaření. Stroj 

je provozován v jednosměnném provozu jedním pracovníkem. 

 

5.4.2. Popis pracovního prostředí 

Svařovací lis je umístěn ve výrobní hale. Podlaha je tvořena kamenným dlážděním. 

Prostor pro obsluhu je dostatečný, více než 2 m
2
 a 15 m

3
 nezastavěného prostoru. Obsluha má 
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k dispozici židli. Hladina ustáleného a proměnného hluku je menší než 85 dB. Při bodování 

mohou vznikat zplodiny, ty jsou odsávány místní odsávací vzduchotechnikou. Teploty na 

pracovišti se pohybují v rozmezí 11 – 24 °C, práce na lisu je dle NV č. 361/2006 Sb, přílohy 

1, část A, tabulka č. 1, zařazena do kategorie III.a. 

 

5.4.3. Používané energie 

Příkon     5 / 7,5 kW 

Napětí   Síť  380 V, 50 Hz 

   Ovládání 110 V, 50 Hz 

 

5.4.4. Používané chemické látky 

Pro potřebu mazání je používán mazací tuk. Jako chlazení je použit hydraulický olej.  

 

5.4.5. Popis strojního zařízení a předpokládané použití  

Název stroje   Svařovací lis BP 5-4 

Typové označení  BP 5-4 

Výrobce   NFW GmbH, Neustadt 

Rok výroby   1996 

Přítlačná síla se pohybuje v hodnotách 500 až 10 000 N, svařovací proud 1 až 100 kA při 

délce působení 0,04 až 2 s.
 

  

 

Obrázek 19: BP 5-4 - spouštění 
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Lis je konstruován na kovovém rámu. Ve střední části v čele lisu je obouručné 

ovládání a tlačítko nouzového zastavení. Za tímto ovládáním je pracovní stůl lisu, kde je 

možné upevňovat nástroj a přípravek na svařování. Uchycení se provádí do T-drážky 

prostřednictvím šroubů. V horní části je píst, který zalisovává obrobek, a je zde upevněna 

druhá část svářecího nástroje. Svařovací nástroj je vyroben ze slitin, převážně mosazi a mědi.  

 

 

Obrázek 20: BP 5-4 – detail svařovacího nástroje 

 

Svařovací nástroj je chlazený prostřednictvím 

oleje.  

 

V pravé části je umístěno odsávání splodin 

vzniklých při svařování. Ústí odsávání je řešeno 

sacím náustkem, který je z plechu a je napojen na 

odsávací ventilátor, který je celý zakrytovaný. 

Z ventilátoru postupuje odsátý vzduch přes plastvou 

hadici vyrobenou z PP o  průměru 150 mm do 

průchodky v obvodové zdi a dále do ovzduší.  

 

            Obrázek 21: BP 5-4 – odsávání 
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Na pravé části je též nastavovací zařízení pro pracovní tlak, přítlak elektrod a olejová 

měrka. Nastavování přítlaku elektrod se provádí otáčením kolečka dle potřeby. Otáčením 

ve směru hodinových ručiček přítlak zvyšujeme (je silný). Proti směru hodinových ručiček 

zeslabujeme. Duležité je také sledovat hladinu oleje v měrce. 

 

Obrázek 22: BP 5-4 – ovládací panel přítlaku 

 

Na levé straně je Tyristorová ochrana DTW 5Z1P. Jedná se o transistorované ovládací 

zařízení s 5 digitálními časy, impulsovým nastavením, proudovým nastavením, fázovým 

řezem a ovládáním magnetickými ventily. Zařízení pracuje ve čtyřech funkcích, a to 

jednotlivé bodové svařování, sériové bodové svařování,  svařování ve švu a  trvalé svařování. 

 

Uzavřením spouštěcího kontaktu začne po uplynutí doby předstihu a končí po uplynutí 

doby účinku. Při stisknutí tlačítka začne doba předstihu společně se spouštěcím kontaktem. 

Doba proudu začne po uplynutí doby předstihu a spojení tlačítkového kontaktu. 

Při jednotlivém bodovém svařování je pracovní takt po uplynutí doby účinku ukončen. 

Při sériovém bodovém svařování je až do uplynutí doby účinku proces identický jako 

při bodovém, poté však následuje prostoj během něhož dojde k přerušení napětí. Po uplynutí 

doby předstihu a uzamčení spouštěcího kontaktu zažíná nový pracovní takt s dobou předstihu. 

Při švovém svařování začíná po uplynutí doby předstihu, plynulé proměny doby proudu a 

pauzy. Probíhají tak dlouho, až se zapojí (otevře) spouštěcí kontakt. Poté začne doba účinku. 

Při impulsovém svařování se podobá průběh svařování švovému. Na rozdíl od švového 

je u impulsového předem definován počet proudových impulsů. Po uplynutí posledního 

proudového impulsu nastává doba účinku. Při dlouhodobém svařování běží po době předstihu 

doba proudu.   
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Obrázek 23: BP 5-4 – přepínač typů 

svárů a ovládání intenzity proudu

   Obrázek 24: BP 5-4 – panel Tyristorové  

                            ochrany

Pod nastavením hodnot svařování je přepínač druhů svárů a nastavení proudu a 

nárůstu proudu (obrázek 25). Vlastní svařování je řešeno nastavováním hodnot 6 tlačítky 

na nastavovatelných panelech (obrázek 24; ukázka detailu ovladače - obrázek 26). 

Požadovanou hodnotu pro svařování nastavíte stlačováním příslušného tlačítka nad nebo pod 

příslušným číslem. První číslo definuje desítky, druhé jednotky. Tlačítkem nad číslem 

hodnotu přidáváme, tlačítkem pod číslem ubíráme. Významy jednotlivých tlačítek uvádí 

tabulka 8. 

 

 
Obrázek 25: BP 5-4 – přepínání svárů 

 
Obrázek 26: BP 5-4 – detail 1 

1 

2 

3 
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Tabulka 8: Popis významů použitých symbolů. 

 

Doba předstihu 
 

Jednoduchý bod 

 
Doba účinku 

 
Řadové (sériové) bodování 

 

Doba klidu 
 

Švový svár 

 

Doba proudu 
 

Nepřetržitý svár 

 

Doba pauzy 

 

Připraveno 

 

Nárůst proudu 
 

Proud 

 
S proudem 

 
Bez proudu 

 
Impulsy 

 
Síť 

 
Ventil   

 

5.4.6. Konstrukční a ochranné prvky  

Pracoviště je vybaveno odsávacím zařízením. Mezi spouštěcími tlačítky je umístěno 

tlačítko nouzového zastavení. Zařízení je vybaveno chladicím systémem pro chlazení 

svářecího agregátu DTW. Zařízení je vybaveno místním odsávacím zařízením. 

 

5.4.7. Kolektivní ochrana 

Stroj je označen bezpečnostním značením. 
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5.4.8. Individuální ochrana 

Pracovník je povinen používat ochrannou zástěru, ochranné brýle s ochranným 

faktorem proti záření (svářecí brýle) a ochranné rukavice. V případě nefunkčnosti odsávání 

je nutné použít respirátor, ochranou masku nebo polomasku s ochranným filtrem typ P2.   

     

 

 

5.4.9. Požadavky na způsobilost  

A. Odborná 

Zvláštní odborná způsobilost není požadována. Postačující je zaškolení.  

B. Zdravotní 

Zvláštní zdravotní způsobilost není požadována. Pracovník musí být schopen práce 

ve vztahu ke Kategorizaci prací organizace. 

C. Školení 

Provozovatel zajistí prokazatelné seznámení s návodem na obsluhu nebo MPBP. Dále 

zajistí seznámení se s riziky plynoucími z pracovní činnosti a s Kategorizací prací 

zpracovanou pro činnost obsluhy svařovacího lisu.  

 

5.4.10.  Požadavky na údržbu  

A. Kontrola 

Tabulka 9: Kontrolní seznam BP 5-4 

 

5.4.11.  Zakázané činnosti při provozu, údržbě a opravách 

Odstraňovat ochranné kryty a rušit funkci ochranných zařízení, zejména upravovat 

obouruční spínání na jednoruční. Ukládat nářadí a jiné předměty v nástrojovém prostoru 

stroje. Provozovat stroj, jehož bezpečnost je snížena nastalými změnami.  

Co Kdy 

Kontrola provozních náplní před započetím práce 

Kontrola stavu ovládacích prvků (tlačítka, přepínače, aj.) před započetím práce 

Kontrola stavu namazání kluzných ploch lisu průběžně 

Kontrola hadic a kabelů 1x měsíčně 

Kontrola stavu židličky 1x ročně 

Kontrola funkčnosti odsávacího zařízení 1x ročně 
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5.4.12.  Požadavky na bezpečný provoz 

Při provozu obsluha postupuje podle pracovního postupu. Je povinna používat 

příslušné OOPP. Pohybovat se lze pouze v místech pro obsluhu. Při údržbě je pracovník 

povinen zařízení odpojit od sítě. Při údržbě je nutné postupovat podle návodu na údržbu, 

případně podle jiných, zaměstnavatelem stanovených, postupů. Pracoviště musí mít při práci 

v provozu odsávací zařízení.  

 

5.4.13.  Vyhodnocená rizika + mapa rizik 

Na pracovišti jsou následující významná rizika:  

 

Popálení o materiál 

 

 

Poškození očí záření vzniklým při svařování 

 

 

Nadýchání zplodin hoření 

 

 

Zásah elektrickým proudem 

 

Zvedání materiálu – nadlimitní manipulace 

 

 

Zvedání materiálu – nevhodný způsob manipulace 

 

 

Zvedání materiálu – přimáčknutí částí těla 

 

 

Kompletní soupis zhodnocených rizik uvádí příloha č. 5. 
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6.  Doporučení ke zlepšení úrovně bezpečnosti  

 
MPBP neslouží k předkládání doporučení. Jedná se o dokument, který má osobám 

pracujícím na daném zařízení sdělit, o jaké zařízení se jedná, jak ho mají obsluhovat, 

co kontrolovat, případně jak provádět údržbu. MPBP musí informovat, jaké jsou s obsluhou 

spojené povinnosti, např. co mají pracovníci používat za OOPP, jaké jsou specifické 

zdravotní, resp. odborné požadavky, jaké jsou zakázané činnosti. Zpracování MPBP 

nezaručuje veškerou eliminaci rizik spojených s provozem, proto se v této části diplomové 

práce budu zabývat doporučeními ke zvýšení úrovně bezpečnosti při provozování 

jednotlivých strojních zařízení. V praxi se mi osvědčilo zavedení procesu neustálého 

zlepšování, též známé jako focus improvement (viz kapitola 3.4). 

 

U vlastních strojních zařízení doporučuji provést rozsáhlejší opravy a doplnění 

bezpečnostních prvků. Vzhledem k finančním investicím s nimi spojeným, by bylo vhodné 

ke zvýšení úrovně BOZP provést alespoň základní opravy krytů, ovládacích prvků a 

bezpečnostního značení, dále přetěsnění hydraulického systému nebo instalaci záchytných 

sanačních prvků (sorbety, okapové vany, apod.), také rozsáhlejší kontrolu elektroinstalace – 

revizi, a kontrolu funkčnosti vzduchotechniky u NOE a PB4-5. 

 

6.1.1. Výstředníkový lis LEN 63 

Pracoviště 

Vzhledem k vyskytujícím se výmolům a nerovnostem je vhodné provést opravu 

podlahy, vyrovnání nerovností. Dále doporučuji provést změnu v uložení stroje, neboť 

v rámci provozu vznikají rázy, které se přenášejí na obsluhu. Toto lze zajistit antivibračními 

rohožemi pod stroj, které jsou ideálním řešením pro uložení těžkých strojních zařízení při 

kotvení a útlumu vibrací. Z hlediska přehlednosti a kvůli vytvoření bezpečného přístupu 

k pracovišti, stejně jako dostatečného pracovního prostoru pro obsluhu, doporučuji provést 

zakreslení layoutů (zón) na podlahu. Stav sedáku pro obsluhu nesplňuje ergonomické 

požadavky na pracovní polohu, proto doporučuji výměnu sedáku pro obsluhu tak, aby 

splňoval ergonomické požadavky dle Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. v platném znění, např. 

Průmyslový sedák od firmy Strima Czech s.r.o., Brno, typ  SYSTEM PRO BLACK 

1B+2A+4A+5A (k 17. 11. 2012 dostupné z http://cz.strima.com/zidle-pro-obchody-system-

pro-black/cat/k-2000370/).  
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Stroj  

Z důvodu netěsnosti hydraulického systému a následných úkapů provozní kapaliny 

doporučuji provést přetěsnění, resp. výměnu hadic, spojek a těsnění. Z důvodu poškozených 

krytů na setrvačníku, klínových řemenů a krytu zadního přístupu k beranu doporučuji provést 

jejich opravu a vyrovnání. Dále je nutné provést opravu dveří rozvaděče, které nyní nelze 

uzamknout. Z důvodu možného poranění obsluhy o krycí plech okolo obouručního spínacího 

ovládání doporučuji opatřit tento plech zakončovací ochranou (např. gumový návlek, 

přelepení páskou). Pro zvýšení úrovně bezpečnosti při použití automatického režimu, pro 

případ údržby a seřizování by bylo vhodné doplnit světelnou závoru k ochraně lisovacího 

prostoru. 

 

Značení 

Doporučuji provést celkovou rekonstrukci značení stroje, a to označení hran 

vyčnívajících částí stroje do prostoru obsluhy žluto-černým nebo červeno-bílým šrafováním. 

Dále je vhodné doplnit rozvaděč o výstrahu před elektrickým zařízením - symbol blesku 

(žluto-černé provedení) a také o označení hlavního vypínače el. proudu.  

Doporučuji označit místa s nutností používat OOPP následujícími symboly:  

    

Dále označit riziková místa následujícími symboly: 

 

 

 

6.1.2. Strojní nůžky NTC 2500 

Pracoviště 

Z důvodu vyskytujících se výmolů a nerovností doporučuji provést opravu podlahy, 

vyrovnání nerovností. Z hlediska přehlednosti a kvůli vytvoření bezpečného přístupu 

k pracovišti, stejně jako dostatečného pracovního prostoru pro obsluhu, doporučuji provést 

zakreslení layoutů (zón) na podlahu.  

 

Stroj 

Zadní a boční kryt skříně řízení je poškozen, doporučuji jeho opravu. Z důvodu 

možnosti zakopnutí o kabel nožního spínání ho doporučuji vést v ochranné liště.  
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Značení 

Doporučuji provést celkovou rekonstrukci značení stroje, a to označení hran 

vyčnívajících částí stroje do prostoru obsluhy žluto-černým nebo červeno-bílým šrafováním. 

Rozvaděč je vhodné přeznačit novým symbolem výstrahy na elektrické zařízení - symbol 

blesku.  

Doporučuji označit místa s nutností používat OOPP následujícími symboly:  

   

Dále označit riziková místa následujícími symboly: 

 

 

 

 

6.1.3. Odmašťovací vana NOE 

Pracoviště 

Z důvodu vyskytujících se výmolů a nerovností je nutné provést opravu podlahy, 

vyrovnání nerovností. Kvůli přehlednosti a pro vytvoření bezpečného přístupu k pracovišti, 

doporučuji provést kontrolu ocelových konstrukcí schodiště a pochozí lávky. Na základě 

kontroly konstrukce schodiště a lávky je vhodné provést opravy, alespoň ve formě povrchové 

úpravy. V případě rekonstrukce schůdků a plošiny musí být schůdky a pochozí lávka osazena 

zábradlím vysokým min. 900 mm. Výplň schodů a lávky musí umožnit odtok kapaliny 

(děrované) a být s protiskluzovou úpravou (např. rašplový plech, protiskluzový rošt, dřevěná 

výplň, apod.). U schodiště je min. šířka 600 mm, pro lávku pak min. 1 000 mm. Povrchová 

úprava použitých materiálů musí zajistit potřebnou odolnost proti použitým CHL a nesmí 

s nimi reagovat. Pro lepší přehlednost pracoviště doporučuji provést zakreslení layoutů (zón) 

na podlahu. Kvůli manipulaci s nebezpečnou chemickou látkou doporučuji doplnit měření 

koncentrace perchlorethylenu, nejlépe samostatně instalovaným přístrojem s výstupem pro 

světelně-akustickou signalizaci v případě překročení koncentrace.  

 

Stroj 

Ovladací panel obsluhy je vhodné doplnit o české popisky funkcí jednotlivých 

ovladacích prvků.  
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Značení 

Doporučuji provést celkovou rekonstrukci značení stroje, a to označení hran schodišť 

žluto-černým nebo červeno-bílým šrafováním. Rozvaděč je dobré přeznačit novým symbolem 

výstrahy na elektrické zařízení – symbol blesku (žluto-černé provedení).  

Doporučuji označit místa s nutností používat OOPP následujícími symboly:  

     

Dále označit riziková místa následujícími symboly: 

 

 

 

       

 

6.1.4. Svařovací lis BP 5-4 

Pracoviště 

Kvůli přehlednosti a pro vytvoření bezpečného přístupu k pracovišti, stejně jako 

dostatečného pracovního prostoru pro obsluhu, doporučuji provést zakreslení layoutů (zón) 

na podlahu. Stav sedáku pro obsluhu nesplňuje ergonomické požadavky na pracovní polohu, 

proto doporučuji výměnu sedáku pro obsluhu tak, aby splňoval ergonomické požadavky dle 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. v platném znění, např. průmyslový sedák od firmy Strima 

Czech s.r.o., Brno, typ  SYSTEM PRO BLACK 1B+2A+4A+5A (k 17. 11. 2012 dostupné z 

http://cz.strima.com/zidle-pro-obchody-system-pro-black/cat/k-2000370/). Pro ochranu osob 

na okolních pracovištích před zářením je vhodné pracoviště doplnit o zástěnu/paraván, např. 

Ochranná svařovací zástěna Omnium Triptych 375 CEPRO – lamely (k 17.11.2012 dostupné 

z http://www.cepro.eu/default/products/products-for-a-mobile-protection-against-welding-

light/robusto-welding-screen/triptych-screen-355-cm.html). 

 

Stroj 

Ovladací panel obsluhy je vhodné doplnit o české popisky funkcí jednotlivých 

ovladacích prvků. Panel Tyristorové ochrany DTW je dobré doplnit o významy jednotlivých 

symbolů nebo na pracoviště doplnit významovou tabulku (lze použít tabulka 8). Z důvodu 
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možného poranění obsluhy o krycí plech okolo obouručního spínacího ovládání doporučuji 

opatřit tento plech zakončovací ochranou (např. gumový návlek, přelepení páskou). Veškeré 

popisky je nutné přeložit do ČJ.  

 

Značení 

Doporučuji provést celkovou rekonstrukci značení stroje, a to označení hran 

vyčnívajících částí stroje do prostoru obsluhy žluto-černým nebo červeno-bílým šrafováním. 

Dále doporučuji doplnit rozvaděč o výstrahu před elektrickým zařízením – symbol blesku 

(žluto-černé provedení) a označit hlavní vypínač el. proudu.  

Doporučuji označit místa s nutností používat OOPP následujícími symboly:  

     

Dále označit riziková místa následujícími symboly: 
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7. Závěr 
 

Cílem této práce bylo zpracovat místní provozní bezpečnostní předpisy pro strojní 

zařízení LEN 63C, NTC 2500, NOE, BP 5-4, ke kterým nebyla průvodní dokumentace, a 

v nich stanovit základní bezpečnostní pravidla.  

 

Po prostudování příslušných právních a technických předpisů jsem nejprve zpracoval 

obecnou osnovu MPBP. Poté jsem provedl fyzickou prohlídku vlastního provozu, v němž 

jsou provozovány posuzované stroje. Při obhlídce jsem získával podklady pro vlastní MPBP a 

identifikoval jsem nebezpečí pro pozdější hodnocení rizik. Poté jsem postupně tvořil MPBP 

pro jednotlivé stroje podle vzorové osnovy. Při popisu strojů jsem vycházel jednak 

z informací z návodů podobných zařízení, a jednak z informací poskytnutých vedoucím 

pracovníkem provozovatele stroje spojených s obhlídkou vlastního provozu, kde jsou stroje 

provozovány. Pro hodnocení rizik jsem si zvolil metodiku a vyhodnotil jsem rizika 

příslušných strojů. Nakonec jsem zpracoval základní pokyny pro kontroly, údržbu a 

sežizování jednotlivých strojů.  

 

Při prohlídce provozu, kde jsou stroje provozovány, jsem zjistil další skutečnosti, které 

mohou mít negativní vliv na úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci 

provozování posuzovaného zařízení. V mnoha případech jsou jednotlivé části strojů, zejména 

krytování a ovládací prvky, poškozené. Hydraulické a pneumatické systémy jsou netěsné. 

Také bezpečnostní značení je v mnoha případech poškozené nebo nečitelné. Zde jsem došel 

k závěru, že na zařízeních je prováděna nedostatečná pravidlená údržba. Z tohoto důvodu 

jsem se rozhodl doplnit tuto práci ještě o kapitolu směřující ke zvýšení úrovně bezpečnosti 

uvedených strojních zařízení. Diplomovou práci jsem ještě doplnil částí zabývající se 

technickými doporučeními ke zlepšení úrovně BOZP. Samotná technická opatření ale 

nemohou zaručit „100% bezpečnost“. K této hranici se lze přiblížit pouze za předpokladu 

dodržování pokynů ze strany pracovníků zajišťujících obsluhu, údržbu a seřizování, současně 

musí být dodrženy podmínky provozu dané právními a ostatními předpisy provozovatele. 

Samozřejmostí je pak dodržování elementárních pravidel BOZP, údržby a provádění 

potřebných revizí a kontrol. A právě tyto pokyny a bezpečnostní informace, včetně revizí a 

kontrol, jsem zakomponoval do MPBP. 
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Přínosem této práce jsou zpracované provozní předpisy, které lze ihned použít při 

provozu těchto strojních zařízení ve společnosti Zlatník. S drobnými úpravami je možné je 

využít i u jiných společností, kde se tyto stroje provozují. Osoby tvořící MPBP pro zařízení, 

které nedisponují návody na obsluhu, mohou použít obecnou osnovu MPBP, uvedenou 

v kapitole 5, pro tvorbu provozních předpisů pro další typy strojních zařízení.  

Ve společnosti Zlatník lze pak uplatnit doporučení z kapitoly 6, po jejichž 

implementaci dojde k celkovému zlepšení úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro 

obsluhu, údržbu a provoz vybraných strojních zařízení.  Též lze tato doporučení rozšířit na 

další strojní zařízení obdobného typu. 
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Příloha č. 1: Kontrola zdvihacího zařízení  

Odpovědné osoby jsou povinny zaznamenat provedenou kontrolu do deníku zdvihadla. 

Tabulka 10: Četnost a rozsah kontrol 

Typ kontroly Četnost Provádí 

Denní inspekce 

ZZ používané pravidelně – denně 

ZZ používané ojediněle – před 

použitím 

obsluha 

Běžná inspekce 

ČSN ISO 9927-1, čl.4, odst.4.2 
1x za 6 měsíců revizní technik 

Periodická inspekce 

ČSN ISO 9927-1, čl.4, odst.4.3 
1x ročně revizní technik 

Důkladná inspekce 

ČSN ISO 9927-1, čl.4, odst.4.4 
1x za 2 roky revizní technik 

Elektro Revize 1x za 3 roky revizní technik 

Revize 

ČSN 27 0142, část.II, odst.8 
1x za 4 roky revizní technik 

Revizní zkouška 

ČSN 27 0142, část.II, odst.8 
1x za 4 roky revizní technik 

Zvláštní posouzení 

ČSN ISO 12482-1 

mobilní jeřáby – po 10 letech od data 

výroby 

ostatní jeřáby – po 20 letech od data 

výroby 

revizní technik 

Mimořádná inspekce 

ČSN ISO 9927-1, čl.4, odst.4.5 

po mimořádných událostech 

v souvislosti s provozem ZZ 
revizní technik 

Inspekce po změnách po změnách na ZZ revizní technik 

Zaměření jeřábové dráhy 

ČSN 73 2611 a ČSN 73 5130 
po 9 letech provozu revizní technik 

Revize vázacích prostředků 1x za 6 měsíců revizní technik 

 

Denní inspekce  

Provede se vždy před zahájením provozu. Denní kontrolu provádí první jeřábník 

ve směně před zahájením práce v tomto sledu a rozsahu: 

1. zkontrolovat úplnost záznamů v deníku ZZ = zápisy inspekcí a kontrol, informace 

o stavu, apod., 

2. zkontrolovat přístupové a únikové cesty = všechny překážky (např. palety, vozíky, 

obalový materiál, apod.) odstranit, 

3. vizuálně zkontrolovat stav provozních náplní = zaměřit se především na hladiny 

náplní a jejich případné úniky, 

4. vizuálně zkontrolovat stav jeřábu, 
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5. vizuálně zkontrolovat jeřábovou dráhu,  

6. vizuálně zkontrolovat elektrické zařízení (znečištění ropnými produkty, kontaminace 

kapalinou, jinými nečistotami),  

7. vizuálně zkontrolovat uložení lan v kladkách a na bubnu, 

8. vizuálně zkontrolovat vedení lan (např. překřížení) a jejich poškození nebo deformace, 

9. před zahájením zkontrolovat funkčnost brzd a spojek,  

10. před zahájením provozu zkontrolovat dodatečné doplnění informací/tabulek, které 

informují o nových nebezpečích nebo omezeních funkcí ZZ, 

11. funkčně zkontrolovat všechna bezpečnostní zařízení a doplňky – vypínače, koncové 

spínače – najetím do koncových poloh. Toto je nutné provádět s maximální opatrností 

= možnost výskytu poruchy, 

12. funkčně zkontrolovat ovládací prvky jeřábu = bez zatížení, 

13. zkontrolovat akustickou, světelnou (je-li instalována) signalizaci, 

14. zkontrolovat přítomnost, dostupnost a stav hasicích přístrojů, 

15. důkladně zkontrolovat závěsné zařízení a provést funkční zkoušku v tomto rozsahu: 

a) vizuálně zkontrolovat stav zdvihového řetězu = zaměřit se na praskliny, zploštění, 

průtahy, deformace, korozi, nebo jiná opotřebení, 

b) zkontrolovat upevnění zdvihového řetězu na háku, otočných koncovek, čepů, 

svorek apod., 

c) zkontrolovat poškození, hybnost a opotřebení háku, popř. jiných závěsných 

zařízení, dále pojistek a otočných čepů; zkontrolovat závit na dříku háku a 

zajištění matice proti samovolnému uvolnění s důrazem na opotřebení nebo 

korozi, 

d) zkontrolovat stav konstrukce, např. viditelné deformace nosníku, vyboulení, vrypy 

a prasklé sváry, volné šrouby a ostatní součástí, 

e) zkontrolovat funkčnost a nastavení ovládacích prvků, 

f) zkontrolovat plynulost pohybů ve všech směrech a rychlostech pohybu = zdvih, 

jízda, mikrozdvih, apod. 

 

Týdenní inspekce  

1. zkontrolovat úplnost záznamů v deníku ZZ = zápisy inspekcí a kontrol, informace o 

stavu, apod., 

2. zkontrolovat stav uchycení převodovek a kladkostrojů, 

3. zkontrolovat stav kol jeřábů = zaměřit se na opotřebení, poškození, pohyblivost, apod., 
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4. zkontrolovat stav kladek a jejich uložení = zaměřit se na opotřebení, poškození, 

pohyblivost, apod.,  

5. zkontrolovat stav konstrukce = zaměřit se na chybějící, uvolněné nebo poškozené 

prvky, 

6. zkontrolovat poškození, uložení, hybnost háků, resp. ostatních závěsných prvků, dále 

kontrola čepů a pojistek, kontrola závitů a dříků háků a zajištění matic, 

7. zkontrolovat funkčnost a nastavení ovládacích prvků, 

8. vizuálně zkontrolovat lana, otočné koncovky, čepy, svorky, apod., 

Zjištěné závady zapíše do Deníku ZZ. 

 

Vázací a závěsné prostředky (VP) 

VP se pravidelně kontrolují 1x za 6 měsíců revizním technikem ZZ nebo výrobcem 

pověřenou osobou, není-li výrobcem stanovena lhůta jiná. Povinností vazače je provést 

vizuální kontrolu před každým použitím VP. Zjistí-li závadu na VP, je povinen ji zaznamenat 

do Deníku ZZ, dále poškozený VP označit a vyřadit z používání. 
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Příloha č. 2: Vyhodnocená rizika pro výstředníkový lis LEN 63 C 

Stroj Činnost P N R Technické Organizační Školení / způsobilost OOPP Vnitřní předpis 
(Směrnice, instruktáž, návodka, apod.)

P N R

LEN 63C přiskřípnutí rukou mezi upínací přípravek a materiál obrobek
jiné = 

přiskřípnutí
2 3 6

při usazování formy se při usměrňování formy dotýkat pouze 

v horní polovině formy; 
2 3 6

LEN 63C pád obrobku na nohu obrobek
jiné = 

přiskřípnutí
2 1 2

při usazování stát mimo usazovaná prostor; nenechávat nohu 

na usazovací ploše; 

pracovní obuv s uzavřenou a 

vyztuženou špičkou
2 1 2

LEN 63C přimáčknutí částí těla nástrojem nástroj
jiné = 

přiskřípnutí
1 3 3

nedotákat se pojezdového stolu; neopírat se o pojezdový stůl; 

před uvedením pojezdového stolu do pohybu zkontrolovat 

zda se o něj neopírá jiná osoba;

1 3 3

LEN 63C přimáčknutí ruky / prstů mezi pojezdový stůl a doraz pojezdový stůl
jiné = 

přiskřípnutí
1 3 3

nedotákat se pojezdového stolu; neopírat se o pojezdový stůl; 

před uvedením pojezdového stolu do pohybu zkontrolovat 

zda se o něj neopírá jiná osoba;

1 3 3

LEN 63C hluk na pracovišti zařízení

Jiné - ztráta 

sluchu, bolest 

hlavy

3 4 12
pravidelné lékařské prohlídky; pravidelné měření hlučnosti; 

střídání lidí na pracovišti - po max 4 hodinách;
ochrana sluchu 3 1 3

LEN 63C zakopnutí o kabelový můstek kabelový můstek naraženina 1 2 2
označit náběhové hrany výraznou barvou rozdílnou od okolní 

podlahy
při pohybu necouvat;

pracovní obuv s uzavřenou a 

vyztuženou špičkou
1 2 2

LEN 63C zakopnutí o patku lisu patka lisu naraženina 1 2 2 patky označit výraznou barvou rozdílnou od okolní podlahy;
pracovní obuv s uzavřenou a 

vyztuženou špičkou
1 2 2

LEN 63C naražení do hran lisu hrany stroje naraženina 1 2 2
výstupky označit výstražným značením; je-li to možné 

instalovat ochranou pěnovou výztuhu; 
1 2 2

LEN 63C špatné došlápnutí na nerovnosti podlaha naraženina 1 3 3
pravidelně kontrolovat stav podlahy; opravovat poškození a 

nerovnosti v podlaze;
harmonogram kontrol 1 3 3

LEN 63C pád ze židličky židlička
naražení, 

pohmoždění
1 2 2

při práci se nehoupat, nezklánět, neuklánět do boků, apod.); 

před použitím židličku řádně zkontrolovat (spoje, sedák, 

apod.); poškozené židličky nepoužívat;

1 2 2

LEN 63C ostatní
zásah elektrickým proudem při poškození instalace nebo 

ovladacích prvků = probíjení
el. prvky jiné 1 4 4

pravidelně provádět kontroly ovladačů; provádět pravidelné 

revize el. zřízení a příslušenství
1 4 4

LEN 63C pád dílce na nohu dílec
naražení, tržná 

rána
3 2 6

Pracovní obuv s uzavřenou 

špičkou
3 1 3

LEN 63C Naražení rukou do části zařízení zařízení
naražení, 

pohmoždění
2 2 4 výstupky označit výstražným značením; 1 2 2

LEN 63C Naražení hlavou do přepravního boxu obalový materiál
naražení, 

pohmoždění
2 2 4

přepravní obaly neumisťovat pod zařízení nebo jejich 

vyčnívající části, popř. jiné doplňky pracovišť (poličky, držáky, 

rozvaděče, apod.);

1 2 2

LEN 63C Říznutí o hranu obalů - box, proložka, pořadače, apod. obalový materiál tržná rána 2 2 4 Poškozené přepravní obaly ihned vyřazovat z užívání; používat pracovní rukavice 1 2 2

LEN 63C Zvedání materiálu - nadlimitní hmotnosti břemeno namožení 1 3 3

při manipulaci s břemeny a jejich pokládání dbát zvýšené 

opatrnosti při pokládání; pokud to jde, upřednostnit při 

manipulaci mechanizaci; v případě potřeby zajisit výpomoc 

dalších pracovníků;

1 2 2

LEN 63C
Zvedání materiálu - nevhodným způsobem manilulace (viz. 

příručka Manipulace s materiálem)
břemeno namožení 1 3 3

při manipulaci s břemeny a jejich pokládání dbát zvýšené 

opatrnosti při pokládání; pokud to jde, upřednostnit při 

manipulaci mechanizaci; 

1 2 2

LEN 63C Zvedání materiálu - přimáčknutí částí těla břemeno pohmoždění 1 3 3

při manipulaci s břemeny a jejich pokládání dbát zvýšené 

opatrnosti při pokládání; pokud to jde, upřednostnit při 

manipulaci mechanizaci; 

pracovní rukavice s 

protiskluzovou úpravou; 

pracovní obuv s uzavřenou 

patou a vyztužnou špičkou

1 2 2

LEN 63C Naražení hlavou do přepravního boxu box
naražení, 

pohmoždění
2 2 4

přepravní obaly neumisťovat pod zařízení nebo jejich 

vyčnívající části, popř. jiné doplňky pracovišť (poličky, držáky, 

rozvaděče, apod.);

1 2 2

LEN 63C najetí paletovým vozíkem na nohu vozík
naražení, 

pohmoždění
2 2 4

dodržovat dostatečný odstup; dodržovat min. šířku cest, 

průchodů, apod.; vozíky netahat, ale tlačit; 
1 2 2

LEN 63C Naražení nohou do hrany vozíku vozík
naražení, 

pohmoždění
2 2 4

 vyznačovat layouty na podlahách; označovat hrany 

vástražným značením;

při pohybu okolo vozíků dbát zvýšené opatrnosti; dodržovat 

dostatečný odstup; dodržovat min. šířku cest, průchodů, 

apod.; 

1 2 2

LEN 63C
Přimáčknutí mezi přepravní vozík a zařízení (stůl, stojan, 

rozvadeč, apod.)
vozík

naražení, 

pohmoždění
3 2 6

vozíky k zařízení zatlačovat; nestát mezi vozíkem a 

zařízením/stěnou budovy

při pohybu okolo zařízení/stěn dbát zvýšené opatrnosti; 

dodržovat dostatečný odstup; dodržovat min. šířku cest, 

průchodů, apod.; 

pracovní rukavice s 

protiskluzovou úpravou; 

pracovní obuv s uzavřenou 

patou a vyztužnou špičkou

1 2 2

Aktuální zhodnocení rizik

Nebezpečí Zdroj rizika
Následek 

= úraz 

Zhodnocení rizik Opatření

manipulace s 

materiálem

manipulace s 

technikou

odebírání obrobku

uložení obrobku

lisování

pohyb na 

pracovišti

balení a expedice
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Příloha č. 3: Vyhodnocená rizika pro strojní nůžky NTC 2500/4 

Stroj Činnost P N R Technické Organizační Školení / způsobilost OOPP Vnitřní předpis 
(Směrnice, instruktáž, návodka, apod.)

P N R

NTC 2500 pořezání o materiál materiál tržná rána 3 3 9 používat manipulační prostředky (např. magnety)
protiřezné rukavice; 

ochranou koženou zástěru;
1 2 2

NTC 2500 přimáčknutí ruky / prstů materiálem materiál
jiné = 

přiskřípnutí
2 3 6

materiál pokládat na čistý pracovní stůl, případné kousky 

materiálu ihned odstraňovat; správně seřídit střížnou vůli 

nože a střižný úhel; 

protiřezné rukavice 1 3 3

NTC 2500 pád materiálu na nohu materiál

naražení, 

pohmožění, 

zlomenina

1 3 3
materiál pokládat na čistý pracovní stůl, případné kousky 

materiálu ihned odstraňovat; 

pracovní obuv s uzavřenou a 

vyztuženou špičkou; 

ochranou koženou zástěru;

1 2 2

NTC 2500 přimáčknutí prstů beranem (horní pohyblivá část nůžek) beran
jiné = 

přiskřípnutí
1 4 4 doplnit a kontrolovat bezpečnostní značení zkontrolovat přítomnost krytování; 1 3 3

NTC 2500 přimáčknutí ruky / prstů materiálem materiál
jiné = 

přiskřípnutí
2 3 6

materiál pokládat na čistý pracovní stůl, případné kousky 

materiálu ihned odstraňovat; správně seřídit střížnou vůli 

nože a střižný úhel; 

protiřezné rukavice MPBP NTC 2500 1 2 2

NTC 2500 pád materiálu na nohu materiál

naražení, 

pohmožění, 

zlomenina

1 3 3
materiál pokládat na čistý pracovní stůl, případné kousky 

materiálu ihned odstraňovat; 

pracovní obuv s uzavřenou a 

vyztuženou špičkou; 

ochranou koženou zástěru;

1 2 2

NTC 2500
hluk na pracovišti (nedosahuje limitů stanovených 

legislativou)
zařízení

Jiné - ztráta 

sluchu, bolest 

hlavy

1 2 2 ochrana sluchu - na vyžádání 1 1 1

NTC 2500 zakopnutí o kabely nožního spínání kabely naraženina 1 2 2
označit nožní spínání výstražnou barvou, rozdílnou od okolní 

podlahy
kontrolovat, zda nejsou kabely zamotané, zda neční do výšky

pracovní obuv s uzavřenou a 

vyztuženou špičkou
1 2 2

NTC 2500 zakopnutí o paletu, bednu box na materiál

obalový  

/manipulační 

materiál

naraženina 1 2 2 vymezit a zakreslit prostor pro materiál a obaly; 
pracovní obuv s uzavřenou a 

vyztuženou špičkou
1 2 2

NTC 2500
naražení do hran nůžek (podpery na pracovním stole, 

zadní vedení dorazu, apod.);
hrany stroje naraženina 1 2 2

výstupky označit výstražným značením; je-li to možné 

instalovat ochranou pěnovou výztuhu; 
1 2 2

NTC 2500 špatné došlápnutí na nerovnosti podlaha naraženina 1 3 3
pravidelně kontrolovat stav podlahy; opravovat poškození a 

nerovnosti v podlaze;
harmonogram kontrol 1 3 3

NTC 2500 ostatní
zásah elektrickým proudem při poškození instalace nebo 

ovladacích prvků = probíjení
el. prvky jiné 1 4 4

pravidelně provádět kontroly ovladačů; provádět pravidelné 

revize el. zřízení a příslušenství
1 4 4

NTC 2500 pád dílce na nohu dílec
naražení, tržná 

rána
3 2 6

Pracovní obuv s uzavřenou 

špičkou
3 1 3

NTC 2500 Naražení hlavou do přepravního stroje (při ohýbání stroj
naražení, 

pohmoždění
2 2 4

výstupky označit výstražným značením; je-li to možné 

instalovat ochranou pěnovou výztuhu; 
1 2 2

NTC 2500 Naražení rukou do části zařízení zařízení
naražení, 

pohmoždění
2 2 4 výstupky označit výstražným značením; 1 2 2

NTC 2500 Naražení hlavou do přepravního boxu obalový materiál
naražení, 

pohmoždění
2 2 4

přepravní obaly neumisťovat pod zařízení nebo jejich 

vyčnívající části, popř. jiné doplňky pracovišť (poličky, držáky, 

rozvaděče, apod.);

1 2 2

NTC 2500 Říznutí o hranu obalů - box, proložka, pořadače, apod. obalový materiál tržná rána 2 2 4 Poškozené přepravní obaly ihned vyřazovat z užívání; používat pracovní rukavice 1 2 2

NTC 2500 Zvedání materiálu - nadlimitní hmotnosti břemeno namožení 1 3 3

při manipulaci s břemeny a jejich pokládání dbát zvýšené 

opatrnosti při pokládání; pokud to jde, upřednostnit při 

manipulaci mechanizaci; v případě potřeby zajisit výpomoc 

dalších pracovníků;

1 2 2

NTC 2500
Zvedání materiálu - nevhodným způsobem manilulace (viz. 

příručka Manipulace s materiálem)
břemeno namožení 1 3 3

při manipulaci s břemeny a jejich pokládání dbát zvýšené 

opatrnosti při pokládání; pokud to jde, upřednostnit při 

manipulaci mechanizaci; 

1 2 2

NTC 2500 Zvedání materiálu - přimáčknutí částí těla břemeno pohmoždění 1 3 3

při manipulaci s břemeny a jejich pokládání dbát zvýšené 

opatrnosti při pokládání; pokud to jde, upřednostnit při 

manipulaci mechanizaci; 

pracovní rukavice s 

protiskluzovou úpravou; 

pracovní obuv s uzavřenou 

patou a vyztužnou špičkou

1 2 2

NTC 2500 Naražení hlavou do přepravního boxu box
naražení, 

pohmoždění
2 2 4

přepravní obaly neumisťovat pod zařízení nebo jejich 

vyčnívající části, popř. jiné doplňky pracovišť (poličky, držáky, 

rozvaděče, apod.);

1 2 2

NTC 2500 najetí paletovým vozíkem na nohu vozík
naražení, 

pohmoždění
2 2 4

dodržovat dostatečný odstup; dodržovat min. šířku cest, 

průchodů, apod.; vozíky netahat, ale tlačit; 
1 2 2

NTC 2500 Naražení nohou do hrany vozíku vozík
naražení, 

pohmoždění
2 2 4

 vyznačovat layouty na podlahách; označovat hrany 

vástražným značením;

při pohybu okolo vozíků dbát zvýšené opatrnosti; dodržovat 

dostatečný odstup; dodržovat min. šířku cest, průchodů, 

apod.; 

1 2 2

NTC 2500
Přimáčknutí mezi přepravní vozík a zařízení (stůl, stojan, 

rozvadeč, apod.)
vozík

naražení, 

pohmoždění
3 2 6

vozíky k zařízení zatlačovat; nestát mezi vozíkem a 

zařízením/stěnou budovy

při pohybu okolo zařízení/stěn dbát zvýšené opatrnosti; 

dodržovat dostatečný odstup; dodržovat min. šířku cest, 

průchodů, apod.; 

pracovní rukavice s 

protiskluzovou úpravou; 

pracovní obuv s uzavřenou 

patou a vyztužnou špičkou

1 2 2

manipulace s 

materiálem

manipulace s 

technikou

odebírání obrobku

manipulace s 

materiálem

Stříhání

pohyb na 

pracovišti

balení a expedice

Aktuální zhodnocení rizik

Nebezpečí Zdroj rizika
Následek 

= úraz 

Zhodnocení rizik Opatření
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Příloha č. 4: Vyhodnocená rizika pro odmašťovací vanu NOE 

Stroj Činnost P N R Technické Organizační Školení / způsobilost OOPP Vnitřní předpis 
(Směrnice, instruktáž, návodka, apod.)

P N R

NOE poranění o poškozený vázací prostředek výzazí prostředek tržná rána 2 2 4

pravidelně kontrolovat stav vázacích prostředků, poškozené 

ihned vyřadit z používání a označit "VYŘAZENÝ VÁZACÍ 

PROSTŘEDEK"

školení vazačů pracovní rukavice
Systém bezpečné práce se 

zdvihacím zařízením
1 1 1

NOE úder zhoupnutým vazacím prostředkem vazací prostředek

naražení, 

pohmožění, 

zlomenina

2 3 6 označit místa, kde je nutné vaz. prostředky držet; 

 je-li možné, že do trasy ZZ může vstoupit osoba nebo vjet jíný 

dopr. prostředek, musí být trasa ohrazena vytyčovací páskou 

červeno-bílé barvy, nebo zajistit řízení provozu náležitě 

poučenou osobou, příp. vazací prostředky z jeřábu sundat; 

zamezit výskytu osob v trase a prostoru manipulace se ZZ 

(jeřáb); při odpojování vazacích prostředků tyto držet v ruce 

do dokud je obsluha v jejich blízkosti; vždy stát čelem k 

vazacímu prostředku, neotáčet se; nemanipulovat břemenem 

proti osobě;

ochranná přilba
Systém bezpečné práce se 

zdvihacím zařízením
1 3 3

NOE
přimáčknutí vazacím prostředkem nebo mezi jeho části 

(skřípnutí)
vazací prostředek pohmoždění 2 2 4 pracovní rukavice

Systém bezpečné práce se 

zdvihacím zařízením
2 1 2

NOE zasažení zhoupnutým břemenem břemeno

naražení, 

pohmožění, 

zlomenina

2 3 6

zamezit výskytu osob v trase a prostoru manipulace se ZZ 

(jeřáb); je-li možné, že do trasy ZZ může vstoupit osoba nebo 

vjet jíný dopr. prostředek, musí být trasa ohrazena vytyčovací 

páskou červeno-bílé barvy, nebo zajistit řízení provozu 

náležitě poučenou osobou; nemanipulovat břemenem proti 

osobě;

ochranná přilba
Systém bezpečné práce se 

zdvihacím zařízením
2 3 6

NOE pád břemene ze ZZ břemeno

naražení, 

pohmožění, 

zlomenina

1 4 4

před použitím zkontrolovat nepoškozenost vazacího 

prostředku a úchotových míst na břemenu; mastné části na 

břemenu, přes ktré se uvazuje vazací prosotředek musí být 

očištěny nebo použit doplněk pod vazací prostředek, tak aby 

nedošlo k vyklouznutí břemene z vazacího prostředku;

ochranná přilba
Systém bezpečné práce se 

zdvihacím zařízením
1 4 4

NOE
zasažení částí vazacího prostředku nebo jeho úlomky při 

prasknutí vaz. prostředku
vazací prostředek

naražení, 

pohmožění, 

tržná rána, 

zasažení očí

1 4 4

před použitím zkontrolovat nepoškozenost vazacího 

prostředku a úchotových míst na břemenu; poškozené vazací 

prosotředky stejně tak ty, o kterých si obsluha (vazač) není 

jistý, musí být ihned vyřazeny;

ochranná přilba
Systém bezpečné práce se 

zdvihacím zařízením
1 4 4

NOE naražení břemenem do osoby břemeno

naražení, 

pohmožění, 

zlomenina

1 4 4

zamezit výskytu osob v trase a prostoru manipulace se ZZ 

(jeřáb); je-li možné, že do trasy ZZ může vstoupit osoba nebo 

vjet jíný dopr. prostředek, musí být trasa ohrazena vytyčovací 

páskou červeno-bílé barvy, nebo zajistit řízení provozu 

náležitě poučenou osobou; nemanipulovat břemenem proti 

osobě;

Systém bezpečné práce se 

zdvihacím zařízením
1 4 4

NOE přimáčknutí břemenem jinou osobu břemeno

naražení, 

pohmožění, 

zlomenina

1 3 3

zamezit výskytu osob v trase a prostoru manipulace se ZZ 

(jeřáb); je-li možné, že do trasy ZZ může vstoupit osoba nebo 

vjet jíný dopr. prostředek, musí být trasa ohrazena vytyčovací 

páskou červeno-bílé barvy, nebo zajistit řízení provozu 

náležitě poučenou osobou; nemanipulovat břemenem proti 

osobě;

Systém bezpečné práce se 

zdvihacím zařízením
1 3 3

NOE
přimáčknutí vazacím prostředkem nebo mezi jeho části 

(skřípnutí)
vazací prostředek pohmoždění 2 2 4 pracovní rukavice

Systém bezpečné práce se 

zdvihacím zařízením
1 1 1

NOE zakopnutí o hadice / kabely hadice / kabely
naražení, 

pohmoždění
3 2 6

hadice / kabely smotat a zavěšovat na háčky, popř. používat 

spirálové kabely / hadice; 

hadice / kabely táhnout mimo podlahový prostor - hadice / 

kabely nesmí ležet volna na zemi;
3 2 6

NOE zakopnutí o poškozenou podlahu / krytinu podlaha / krytina
pohmoždění, 

naražení
2 2 4

hrany linolea přelepit lepící páskou - lepící páska, nebo 

instalovat přechodovou lištu;
poškozenou podlahu ihned opravovat; 2 2 4

NOE ukouznutí po kapalině kapalina
pohmoždění, 

naražení
2 2 4

kapalinu ihned utřít; na pracoviště nenosti kapalinu v 

neuzavřených nádobách (mimo pomůcek púro úklid); kapaliny 

skladovat pouze v uzavřených obalech;

2 2 4

NOE
zakopnutí o nepořádek 

(materiál/trubky/hadice/palety/apod.) při tlačení formy
nepořádek

naražení, 

pohmožění, 

zlomenina

2 3 6

pracovní a manipulační prostor uklidit; kabely a hadice smotat 

popř. odstranit mimo manipulační trasu, nebo je umístit do 

přechodové lišty; odstranit palet a jiný obalový a manipulační 

materiál (vozíky, palety, bedýnky, apod.); břemeno netlačit; 

při manipulaci stát, je-li nutná změna pozice, zastavit jeřáb, 

přejít a poté pokračovat v manipulaci s břemenem; 

nemanipulovat břemenem proti osobě;

ochranná přilba
Systém bezpečné práce se 

zdvihacím zařízením
2 3 6

Opatření Aktuální zhodnocení rizik

vázání břemen

manipulace se 

zdvihacím 

zařízením

Nebezpečí Zdroj rizika
Následek 

= úraz 

Zhodnocení rizik

pohyb při 

manipulaci se 

zdvihacím 

zařízením
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Stroj Činnost P N R Technické Organizační Školení / způsobilost OOPP Vnitřní předpis 
(Směrnice, instruktáž, návodka, apod.)

P N R

NOE zásah el. proudem při poškozených spínačích spínací prvky jiné 1 4 4
pravidelně kontrolovat stav spínacích prvků, poškozené ihned 

vyměňovat;
1 3 3

NOE poranění o ostré hrany vyčnívajících částí ostré hrany tržná rána 2 2 4 ostré hrany odstranit nebo zakrytovat 2 2 4

NOE poranění o hrany krytů zařízení tržná rána 1 2 2 1 2 2

NOE Poranění o koš koš tržná rána 1 2 2
pravidelně kontrolovat stav koše; ostré a poškozené místa 

ihned opravovat;
1 2 2

NOE nadýchání výparů z CHL CHL
Jiné - poškození 

dych. Cest
1 2 2 dodržovat pokyny v návodce na CHL návodky 1 2 2

NOE potřísnění CHL/CHP CHL
jiné - potřísnění 

pokožky
1 2 2

při manipulaci dodržovat podmínky stanovené v návodkách 

CHL; 

pracovní rukavice - gumové 

(Solvex); používat dlouhé 

rukávy nebo ochranné 

rukávce;

1 2 2

NOE pád výrobků na ruku obrobek naraženina 2 2 4
obrobky ukládat s dostatečnými mezerami; objemnné 

obrobky ukládat za pomocí jeřábu;

pracovní rukavice - gumové 

(Solvex); používat dlouhé 

rukávy nebo ochranné 

rukávce;

2 1 2

NOE přimáčknutí rukou mezi koš a zařízení koš pohmoždění 2 3 6

při manipulaci s košem použít jeřáb; mista držení koše volit 

tak, aby nebyla v místech, která jsou u stěn nebo ostrých 

hran;

pracovní rukavice - gumové 

(Solvex); používat dlouhé 

rukávy nebo ochranné 

rukávce;

2 1 2

NOE poranění o poškozenou zkrápěcí hlavici zařízení tržná rána 1 2 2 pravidelně kontrolovat stav zkrápěcího zařázení harmonogram kontrol 1 2 2

NOE zasažení oka CHL zařízení
jiné - zasažení 

oka
1 4 4 pravidelně kontrolovat stav zkrápěcího zařázení a stav hadic;

celoobličejová maska nebo 

polomaska s uzavřenými, 

chemickyodolnými brálemi;

harmonogram kontrol 1 1 1

NOE potřísnění CHL/CHP CHL
jiné - potřísnění 

pokožky
1 2 2

při manipulaci dodržovat podmínky stanovené v návodkách 

CHL; 

pracovní rukavice - gumové 

(Solvex); používat dlouhé 

rukávy nebo ochranné 

rukávce;

1 2 2

NOE nadýchání výparů z CHL CHL
Jiné - poškození 

dych. Cest
1 2 2 dodržovat pokyny v návodce na CHL návodky 1 2 2

NOE poranění o hrany krytů zařízení tržná rána 1 2 2 1 2 2

NOE Poranění o koš koš tržná rána 1 2 2
pravidelně kontrolovat stav koše; ostré a poškozené místa 

ihned opravovat;
1 2 2

NOE nadýchání výparů z CHL CHL
Jiné - poškození 

dych. Cest
1 2 2 dodržovat pokyny v návodce na CHL návodky 1 2 2

NOE potřísnění CHL/CHP CHL
jiné - potřísnění 

pokožky
1 2 2

při manipulaci dodržovat podmínky stanovené v návodkách 

CHL; 

pracovní rukavice - gumové 

(Solvex); používat dlouhé 

rukávy nebo ochranné 

rukávce;

1 2 2

NOE pád výrobků na ruku obrobek naraženina 2 2 4
obrobky ukládat s dostatečnými mezerami; objemnné 

obrobky ukládat za pomocí jeřábu;

pracovní rukavice - gumové 

(Solvex); používat dlouhé 

rukávy nebo ochranné 

rukávce;

2 1 2

NOE přimáčknutí rukou mezi koš a zařízení koš pohmoždění 2 3 6

při manipulaci s košem použít jeřáb; mista držení koše volit 

tak, aby nebyla v místech, která jsou u stěn nebo ostrých 

hran;

pracovní rukavice - gumové 

(Solvex); používat dlouhé 

rukávy nebo ochranné 

rukávce;

2 1 2

NOE Naražení hlavou do přepravního boxu obalový materiál
naražení, 

pohmoždění
2 2 4

přepravní obaly neumisťovat pod zařízení nebo jejich 

vyčnívající části, popř. jiné doplňky pracovišť (poličky, držáky, 

rozvaděče, apod.);

1 2 2

NOE Říznutí o hranu obalů - box, proložka, pořadače, apod. obalový materiál tržná rána 2 2 4 Poškozené přepravní obaly ihned vyřazovat z užívání; používat pracovní rukavice 1 2 2

NOE přimáčknutí nohy mezi balení a paletu obalový materiál pohmoždění 2 3 6 při usazování nestít na paletě;
pracovní obuv s uzavřenou a 

vyztuženou špičkou
2 1 2

Zhodnocení rizik

balení a expedice

usazování do vany

odmašťování

vyjímání z vany

ostatní při ZZ

Opatření Aktuální zhodnocení rizik

Nebezpečí Zdroj rizika
Následek 

= úraz 
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Stroj Činnost P N R Technické Organizační Školení / způsobilost OOPP Vnitřní předpis 
(Směrnice, instruktáž, návodka, apod.)

P N R

NOE Zvedání materiálu - nadlimitní hmotnosti břemeno namožení 1 3 3

při manipulaci s břemeny a jejich pokládání dbát zvýšené 

opatrnosti při pokládání; pokud to jde, upřednostnit při 

manipulaci mechanizaci; v případě potřeby zajisit výpomoc 

dalších pracovníků;

1 2 2

NOE
Zvedání materiálu - nevhodným způsobem manilulace (viz. 

příručka Manipulace s materiálem)
břemeno namožení 1 3 3

při manipulaci s břemeny a jejich pokládání dbát zvýšené 

opatrnosti při pokládání; pokud to jde, upřednostnit při 

manipulaci mechanizaci; 

1 2 2

NOE Zvedání materiálu - přimáčknutí částí těla břemeno pohmoždění 1 3 3

při manipulaci s břemeny a jejich pokládání dbát zvýšené 

opatrnosti při pokládání; pokud to jde, upřednostnit při 

manipulaci mechanizaci; 

pracovní rukavice s 

protiskluzovou úpravou; 

pracovní obuv s uzavřenou 

patou a vyztužnou špičkou

1 2 2

NOE Naražení hlavou do přepravního boxu box
naražení, 

pohmoždění
2 2 4

přepravní obaly neumisťovat pod zařízení nebo jejich 

vyčnívající části, popř. jiné doplňky pracovišť (poličky, držáky, 

rozvaděče, apod.);

1 2 2

NOE najetí paletovým vozíkem na nohu vozík
naražení, 

pohmoždění
2 2 4

dodržovat dostatečný odstup; dodržovat min. šířku cest, 

průchodů, apod.; vozíky netahat, ale tlačit; 
1 2 2

NOE Naražení nohou do hrany vozíku vozík
naražení, 

pohmoždění
2 2 4

 vyznačovat layouty na podlahách; označovat hrany 

vástražným značením;

při pohybu okolo vozíků dbát zvýšené opatrnosti; dodržovat 

dostatečný odstup; dodržovat min. šířku cest, průchodů, 

apod.; 

1 2 2

NOE
Přimáčknutí mezi přepravní vozík a zařízení (stůl, stojan, 

rozvadeč, apod.)
vozík

naražení, 

pohmoždění
3 2 6

vozíky k zařízení zatlačovat; nestát mezi vozíkem a 

zařízením/stěnou budovy

při pohybu okolo zařízení/stěn dbát zvýšené opatrnosti; 

dodržovat dostatečný odstup; dodržovat min. šířku cest, 

průchodů, apod.; 

pracovní rukavice s 

protiskluzovou úpravou; 

pracovní obuv s uzavřenou 

patou a vyztužnou špičkou

1 2 2

0

Opatření Aktuální zhodnocení rizik

Nebezpečí Zdroj rizika
Následek 

= úraz 

Zhodnocení rizik

manipulace s 

technikou

manipulace s 

materiálem
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Příloha č. 5: Vyhodnocená rizika pro svařovací lis BP 5-4 

Stroj Činnost P N R Technické Organizační Školení / způsobilost OOPP Vnitřní předpis 
(Směrnice, instruktáž, návodka, apod.)

P N R

BP 5-4 poranění o otřepy otřepy tržná rána 2 2 4
nepřejíždět rukou po vyvrtaných dírách; OOPP používat pouze 

je-li stroj v klidu;
pracovní rukavice 2 2 4

BP 5-4 poranění o ostré hrany materiál tržná rána 2 2 4 používat OOPP = pouze je-li stroj v klidu; pracovní rukavice 2 2 4

BP 5-4 popálení o materiál materiál popálení 3 3 9

stanovit a viditelně označit místo pro ukládání svařených dílců 

= označit symboly a nápisem "Nesahat horký povrch, 

nebezpečí popálení!" + ohraničit;

nedotýkat se svařovaných míst; používat OOPP = pouze je-li 

stroj v klidu; s materiálem manipulovat pouze v rukavicích s 

tepelnou odolností; nesahat na sváry; materiál umisťovat na 

stanovené místo;

teplotněodolná rukavice 3 1 3

BP 5-4 pád materiálu na nohu materiál naraženina 2 3 6
pracovní obuv s uzavřenou 

špičkou
2 1 2

BP 5-4 pád materiálu na ruku materiál naraženina 2 2 4
používat OOPP = pouze je-li stroj v klidu; padající materiál 

nechytat do rukou = nachat spadnout na zem;
pracovní rukavice 2 1 2

BP 5-4 poškození oší zářením vzniklým při svařování svařovací proces
jiné = poškození 

oka
3 3 9 používat ochranný závěs;

při svařování používat ochrannou kuklu s adekvátním filtrem 

zorníku
svářečská kukla 3 1 3

BP 5-4 přimáčknutí rukou při zalisovávání svařovací proces pohmo

BP 5-4 nadýchání splodin svařování svařovací proces
jiné = poškození 

dýchacích cest
3 3 9

při svařování používat odsávání (centrální nebo do mobilní 

filtrační jednotky)
2 2 4

BP 5-4
zásah elektrickým proudem při dotyku obou pólů (obou 

kleští, resp. držáku elektrody a uzemnění) 

poškozený držák 

elektrody / dotyk 

holou rukou 

odkrytých částí

jiné 2 4 8
pravidelně kontrolovat stav izolace držáku elektrod; při práci a 

před uchopením kleští používat ochranné rukavice;
tepelněodolné rukavice 2 1 2

BP 5-4
uklouznutí po nečistotách na podlaze = např. struska, 

elektrody, apod.
nečistoty naraženina 2 2 4

zbytky elektrod vhazovat do speciální nádoby = nehořlavá 

úprava;
pracovní obuv 2 2 4

BP 5-4 naražení do svařovacího stolu strojní zařízení naraženina 2 2 4 hrany barevně zvýraznit ke stolu přistupovat opatrně 2 2 4

BP 5-4 poranění o poškozené ovladací prvky strojní zařízení tržná rána 1 2 2
kontrolovat stav strojního zařízení, nastavit harmonogram 

kontrol
harmonogram kontrol 1 2 2

BP 5-4 Poranění o hrany storje nebo krytování strojní zařízení tržná rána 1 2 2
kontrolovat stav strojního zařízení, nastavit harmonogram 

kontrol
harmonogram kontrol 1 2 2

BP 5-4 zakopnutí o tažené el. a jiné kabely kabely naraženina 2 2 4

el. kabely nebo hadice táhnout mimo pracovní prostor 

obsluhy a přichytit je k rámu stahovací páskou nebo použít 

přechodovou lištu;

svařovací kabely odkládat mimo komunikaci; po ukončení 

svařování všechny kabely smotat;
2 2 4

BP 5-4 ostatní
zásah elektrickým proudem při poškození instalace nebo 

ovladacích prvků = probíjení
el. prvky jiné 1 4 4

pravidelně provádět kontroly ovladačů; provádět pravidelné 

revize el. zřízení a příslušenství
1 4 4

BP 5-4 Zvedání materiálu - nadlimitní hmotnosti břemeno namožení 1 3 3

při manipulaci s břemeny a jejich pokládání dbát zvýšené 

opatrnosti při pokládání; pokud to jde, upřednostnit při 

manipulaci mechanizaci; v případě potřeby zajisit výpomoc 

dalších pracovníků;

1 2 2

BP 5-4
Zvedání materiálu - nevhodným způsobem manilulace (viz. 

příručka Manipulace s materiálem)
břemeno namožení 1 3 3

při manipulaci s břemeny a jejich pokládání dbát zvýšené 

opatrnosti při pokládání; pokud to jde, upřednostnit při 

manipulaci mechanizaci; 

1 2 2

BP 5-4 Zvedání materiálu - přimáčknutí částí těla břemeno pohmoždění 1 3 3

při manipulaci s břemeny a jejich pokládání dbát zvýšené 

opatrnosti při pokládání; pokud to jde, upřednostnit při 

manipulaci mechanizaci; 

pracovní rukavice s 

protiskluzovou úpravou; 

pracovní obuv s uzavřenou 

patou a vyztužnou špičkou

1 2 2

BP 5-4 Naražení hlavou do přepravního boxu box
naražení, 

pohmoždění
2 2 4

přepravní obaly neumisťovat pod zařízení nebo jejich 

vyčnívající části, popř. jiné doplňky pracovišť (poličky, držáky, 

rozvaděče, apod.);

1 2 2

BP 5-4 najetí paletovým vozíkem na nohu vozík
naražení, 

pohmoždění
2 2 4

dodržovat dostatečný odstup; dodržovat min. šířku cest, 

průchodů, apod.; vozíky netahat, ale tlačit; 
1 2 2

BP 5-4 Naražení nohou do hrany vozíku vozík
naražení, 

pohmoždění
2 2 4

 vyznačovat layouty na podlahách; označovat hrany 

vástražným značením;

při pohybu okolo vozíků dbát zvýšené opatrnosti; dodržovat 

dostatečný odstup; dodržovat min. šířku cest, průchodů, 

apod.; 

1 2 2

BP 5-4
Přimáčknutí mezi přepravní vozík a zařízení (stůl, stojan, 

rozvadeč, apod.)
vozík

naražení, 

pohmoždění
3 2 6

vozíky k zařízení zatlačovat; nestát mezi vozíkem a 

zařízením/stěnou budovy

při pohybu okolo zařízení/stěn dbát zvýšené opatrnosti; 

dodržovat dostatečný odstup; dodržovat min. šířku cest, 

průchodů, apod.; 

pracovní rukavice s 

protiskluzovou úpravou; 

pracovní obuv s uzavřenou 

patou a vyztužnou špičkou

1 2 2

Aktuální zhodnocení rizik

Nebezpečí Zdroj rizika
Následek 

= úraz 

Zhodnocení rizik Opatření

manipulace s 

materiálem

manipulace s 

technikou

manipulace s 

materiálem

svařování

Ostatní
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Příloha č. 6: Přehled značení 

Soupis a význam bezpečnostní značek a symbolů 

Soupis bezpečnostních značek a symbolů, výstražného a barevného značení   

Číslo Význam Upřesňující informace Ukázka 

1 Použij ochranné brýle    

2 Použij ochranné rukavice    

6 Použij bezpečnostní obuv; Používej 

pracovní obuv 

Symbol může být doplněn 

doplňujícím textem 
 

7 Použij obličejovou masku nebo 

polomasku 

Symbol může být doplněn o 

informaci o látce, proti které je 

nutné se chránit; nebo typ filtru, 

který je nutné použít 

 

9 Použij ochranu sluchu Symbol může být doplněn o 

informaci o hladině hluku v 

prostoru 

 

12 Použij ochrannou zástěru    

29 Nebezpečí úrazu el. proudem    

31 Nebezpečí popálení; Pozor, horký 

povrch 

   

36 Nebezpečí přimáčknutí rukou    
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Soupis a význam bezpečnostní značek a symbolů 

Soupis bezpečnostních značek a symbolů, výstražného a barevného značení   

Číslo Význam Upřesňující informace Ukázka 

41 Pád zavěšeného břemene; Úder 

zhoupnutým přemenem; 

Úder zhoupnutým vázacím 

prostředkem 
 

42 Přimáčknutí těla   

43 Jiné nebezpečí Pozor  

44 Nebezpečí zasažení dýchacích cest Nadýchání se nebezp. výparů, 

zplodin, apod. 
 

47 Nebezpečí pádů předmětu na nohu    

48 Nebezpečí přimáčknutí ruky 

svrchu 

Nebezpečí pádu předmětu na 

ruku  
 

50 Nebezpečí pořezání  Pozor ostré hrany   

51 Zasažení těla letícím předmětem; 

Zasažení těla chemickou látkou 

Zasažení těla uvolněným 

zařízením nebo předmětem  
 

52 Zasažení obličeje letícím 

předmětem; 

Zasažení obličeje chemickou 

látkou; 

Zasažení očí 

Poškození očí zářením   

78 Chemická látka - zdraví škodlivá Výstražný symbol chemické 

látky nebo přípravku 

 - nový typ značení 

 

82 Chemická látka - nebezpečná pro 

životní prostředí 

Výstražný symbol chemické 

látky nebo přípravku 

 - nový typ značení 
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Příloha č. 7: Akční plán BOZP – vzor + ukázka zápisu 

OK běží po termínu

1 1 0

Středisko
Linka / 

proces
Datum

Definováno 

(např. č. 

auditu)

Zjištění Příčina Opatření Nápravné opatření

Osoba 

odpovědná 

za zavedení 

opatření

Termín 

opatření
Nový termín Stav  opatření 

Skutečný 

termín 

zavedení 

opatření

Ověřil Opatření rozšířit Komentář

Výroba LEN 63C 20.10.2012 Rizika lis má poškozené krytování pohonu setrvačníku neprovedená údržba oprava krycích plechů nastavení systému kontrol a údržby p. Veselý 31.10.2012 OK 29.10.2012 p. Korda nelze aplikovat jinde

kryty opraveny; 

nastaven systém kontrol a frekvencí 1 x 6 

měsíce;

Výroba B-P 4-5 20.10.2012 Rizika poškozená židle obsluhy
neplnění povinnosti zaměstnance - nenahlášení 

závad na pracovišti
výměna židle

nastavení systému kontrol pracovišť z hlediska 

BOZP
p. Hrazda 10.11.2012 31.12.2012 běží p. Korda Svařovna; zámečnocká dílna; LEN 63;

finanční prostředky pro nákup jsou 

vyčleněny na prosinec 2012;

nastaven systém kontrol a frekvencí 1 x 6 

měsíce;

! v tabulce uvedeny pouze příklady, jak by zápisy mohly být prováděny !

Příloha č. 7: Akční plán BOZP - vzor + ukázka zápisu

Datum 

aktualizace:

Akční plán BOZP
Provedeno auditů:
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Příloha č. 8: Identifikace nebezpečí 
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