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Příloha 1: Hodnocení rizika - práce s bateriemi na vozidle – údržba, demontáž, montáž; přeprava do nabíjecí stanice 

Hodnocení rizika  Zdroj rizika Popis nebezpečí 

P N R 
Riziková 
skupina 

Bezpečnostní opatření 

1. Podlaha OV (pohyb 
okolo bateriového 
boxu) 

Klopýtnutí, pád na nerovném 
povrchu, špatné došlápnutí, 
zakopnutí, zachycení o ležící 
předmět. 

2 2 4 R2 Podlahu OV udržovat v rovině, podsypávat  a 
vyrovnávat propadlé panely, odstraňovat 
prohlubně, provádět pravidelný úklid, odstraňovat 
odlétnuté kameny z kolejiště. Používanou kabeláž 
klást rovnoběžně s kolejnicí. Neukládat předměty 
na podlahu v blízkosti bateriového boxu. 
Důsledné používání OOPP – pracovní obuv. 

2. Ruční nástroje, nářadí Zhmoždění, přiražení, odření, 
tržné rány zranění obličeje, očí 
odlétnutou střepinou nebo částicí 
(vyklouznutí z násady), 
vyklouznutí nářadí z ruky – 
zasažení osoby uvolněným 
nástrojem, nevhodné pracovní 
polohy. 

2 2 4 R2 Používání vhodného druhu, typu a velikosti nářadí, 
zákaz používání poškozeného nářadí, praxe, zručnost 
popř. zácvik zaměstnance, používání OOPP, zákaz 
používání šroubováku jako páčidla, sekáče apod., 
zákaz používání roztažených poškozených klíčů k 
povolování a dotažení šroubů, používání nářadí bez 
trhlin a otřepů, udržování dostatečné vzdálenosti 
mezi zaměstnanci, vhodné uložení nářadí, vyloučení 
práce nad hlavou vhodným zvýšením místa práce, 
neukládání nářadí v blízkosti volných okrajů podlah, 
udržování čistých a suchých částí rukojetí, zajistit 
práci ve fyziologicky vhodných polohách a 
dostatečné osvětlení. 
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Příloha 1: Hodnocení rizika - práce s bateriemi na vozidle – údržba, demontáž, montáž; přeprava do nabíjecí stanice - pokračování 

Hodnocení rizika  Zdroj rizika Popis nebezpečí 

P N R 
Riziková 
skupina 

Bezpečnostní opatření 

3. Bateriový box Přiražení, přiskřípnutí, naražení, 
zhmoždění, rozmáčknutí, 
zlomeniny. 

2 2 4 R2 Dodržovat technologický postup manipulace 
s boxem, zacvičený pracovník, používání vhodného 
nářadí, při otevírání zaseklého krytu dbát zvýšené 
opatrnosti, při činnosti více osob stanovit postup. 

4. Přepravní vozík 
akumulátorový 
(přeprava baterií) 

Pád břemene, sesunutí 
přepravovaných jednotek a 
ohrožení osob v blízkosti,  
převrácení vozíku po ztrátě 
stability, najetí vozíkem na 
osobu, přejetí nohou, ohrožení 
pohybem a pracovní činností 
vozíku, střet vozíku s jiným 
silničním vozidlem, přiražení 
pohybujícím se vozíkem 
k pevné překážce, pád při 
sestupování z vozíku. 

2 3 6 R2 Dodržovat MPBP, odborná a zdravotní způsobilost 
řidiče motorového vozíku, používání přidělených 
OOPP, zákaz opouštět nastartovaný vozík nebo vozík 
s klíči, břemena ložit rovnoměrně, břemena nesmí 
přesahovat půdorys ložné plochy, břemena fixovat 
proti náhlému pohybu předepsanými prostředky, 
zákaz stohovat baterie při převozu, dodržovat 
maximální přepravovanou hmotnost, udržovat řádný 
technický stav vozíku podle návodu výrobce, 
pravidelná údržba a revize vozíku, vyloučení osob 
v dráze vozíku, zajištění prostoru před zahájením 
couvání, používání nášlapných prvků, přidržování se 
madel, zákaz seskakovat z vozíku, před použitím 
vozíku kontrola technického stavu, při odstavení jeho 
zajištění proti pohybu, při přejíždění přes koleje 
používat přechodů k tomu určených pro jízdu vozíku, 
používat stanovené komunikace, při nedostatečných 
rozhledových poměrech zajistit bezpečné přejíždění 
přes koleje pomocí dalšího zaměstnance, vedení 
provozního deníku. 
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Příloha 1: Hodnocení rizika - práce s bateriemi na vozidle – údržba, demontáž, montáž; přeprava do nabíjecí stanice - pokračování 

Hodnocení rizika  Zdroj rizika Popis nebezpečí 

P N R 
Riziková 
skupina 

Bezpečnostní opatření 

5. Tlakový vzduch 
(ofukování baterií) 

Švihnutí natlakovanou hadicí, 
poranění tlakovým vzduchem 
z poškozené hadice, poranění 
osob v blízkosti při neopatrné 
manipulaci. 

2 3 6 R2 Zatuhlé kohouty povolovat opatrně oběma rukama, 
nikoliv trhem; dodržování stanovených postupů, 
kontrola těsnosti, udržování čistoty, při práci na 
zařízení pracovat bez tlaku. Proškolení obsluhy  se 
zařízením na tlakový vzduch. Pravidelná údržba a 
revize zdrojů tlakového vzduchu (kompresory a 
tlakové nádoby), dodržovat návod od výrobce, 
používání a údržba pneumatického nářadí podle 
návodu od výrobce. Nepoužívat poškozené zařízení, 
dodržovat správnou montáž ve smyslu proudění 
vzduchu. Nemířit tlakovým vzduchem na ostatní 
osoby! 

6. Elektrická instalace a 
zařízení 

Úraz elektrickým proudem při 
údržbě a nabíjení baterií. 

2 4 8 R2 Odborná způsobilost dle vyhl. 50/78 Sb. a vyhl. 
100/95 Sb., používání OOPP, dodržování 
technologických postupů, návodů od výrobce, 
pravidelné školení, nespojovat a nerozpojovat pod 
napětím! Před zapojením pohledem zkontrolovat 
izolaci kabelů a neporušenost zásuvky a zástrčky, na 
ležící kabely nešlapat a nepřejíždět je! Zákaz práce 
pod napětím. Nedotýkat se živých částí s rozdílnou 
polaritou. 
Pravidelná údržba, revize. Dodržování předem 
stanovené organizace práce. 
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Příloha 1: Hodnocení rizika - práce s bateriemi na vozidle – údržba, demontáž, montáž; přeprava do nabíjecí stanice - pokračování 

Hodnocení rizika  Zdroj rizika Popis nebezpečí 

P N R 
Riziková
skupina 

Bezpečnostní opatření 

7. Akumulátorová baterie 
Ni-Cd v boxu 

Vznik elektrického zkratu v nedostatečně 
odvětraném prostoru, použití otevřeného 
ohně – výbuch nebo požár. 

2 3 6 R2 Dodržovat stanovené pracovní postupy, 
nekouřit při práci, vyloučit všechny zdroje 
iniciace! (např. dlouhé kovové předměty, 
zdroje hoření či jiskření, atp.) Používat 
vhodné oděvy bez nebezpečí vzniku 
elektrostatického náboje. Správný způsob 
kontroly elektrolytu, přípravy a manipulace, 
kontrolovat a udržovat volné větrací otvory 
(nezanášet barvou při nátěrech, čistit od 
nánosů prachu. 

8. Elektrolyt (roztok 
KOH) 

Zasažení pokožky, oka při úniku 
elektrolytu (nabíjení, doplňování, 
roztržení článku), zasažení trávícího 
ústrojí. 

2 3 6 R2 Dodržování hygienických pravidel 
schválených OOVZ, seznámení s 
bezpečnostními listy, zabránění přímého 
kontaktu s látkou, používání vhodných 
přidělených OOPP, dodržování zásad osobní 
hygieny, nejíst, nepít, nekouřit, používání 
ochranných krémů, v případě alergické 
reakce další zákaz práce, včasné poskytnutí 
první pomoci, výběr zaměstnanců, lékařské 
prohlídky, pravidelné proškolování 
zaměstnanců, používat OOPP - speciální 
rukavice, zástěry, ochrana očí popř. celého 
obličeje (brýle, obličejový štít apod). 
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Příloha 1: Hodnocení rizika - práce s bateriemi na vozidle – údržba, demontáž, montáž; přeprava do nabíjecí stanice - pokračování 

Hodnocení rizika  Zdroj rizika Popis nebezpečí 

P N R 
Riziková 
skupina 

Bezpečnostní opatření 

9. Prach, drobné úlomky 
(rez) 

Vniknutí cizího tělíska do oka. 2 2 4 R2 Při práci s tlakovým vzduchem, při práci 
uvnitř boxu na kabeláži používat ochranu 
zraku – ochranné brýle. 

10. Hluk Poškození sluchu při použití tlakového 
vzduchu pro očištění baterií a boxu. 

2 4 8 R2 Při práci s tlakovým vzduchem používat 
OOPP – chrániče sluchu, nepřibližovat 
zařízení s tlakovým vzduchem ke sluchu 
jiných zaměstnanců. Proškolení zaměstnanců 
o nebezpečí ohrožení zdraví nadměrným 
hlukem. Zajistit měření hluku akreditovanou 
laboratoří. 

11. Zátěž teplem a 
chladem 

Zvýšení tělesné zátěže při práci 
v nevytápěném prostředí OV. 

4 2 8 R2 Poskytování ochranných nápojů, používání 
OOPP, vytápění místností pro odpočinek 
dodržování pitného režimu, dodržování NV 
361/2007 Sb., proškolení zaměstnanců. 

12. Zvedání a manipulace s 
břemeny 

Poškození pohybového aparátu, 
přiražení, zhmoždění, zlomeniny, pád 
břemene. 

3 2 6 R2 Poučování o bezpečné práci a manipulaci 
s břemeny, zvedání břemen z podřepu 
nikoliv z předklonu, ukládání břemen do 
určených prostor, břemena těžší než 50 kg 
nezvedat jedním zaměstnancem, při zvadání 
více osobami zvolit vhodné dorozumívání, 
zákaz zdržování se v prostoru manipulace s 
břemeny, používání OOPP – pracovní oděv, 
obuv rukavice, dodržování NV 361/2007 Sb. 
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Příloha 1: Hodnocení rizika - práce s bateriemi na vozidle – údržba, demontáž, montáž; přeprava do nabíjecí stanice – pokračování 

Hodnocení rizika  Zdroj rizika Popis nebezpečí 

P N R 
Riziková 
skupina 

Bezpečnostní opatření 

13. Neodborná údržba a 
obsluha, neodborný 
zásah 

Riziko vyplývající z nedostatečné 
odborné kvalifikace, nedostatečné 
teoretické znalosti a praktické 
dovednosti. 

2 4 8 R2 Pověřovat určitou činností pouze 
zaměstnance s dostatečnou kvalifikací a 
zkušenostmi, zajistit přístup k technické 
dokumentaci a bezpečnostním listům, 
pravidelným proškolováním udržovat 
odborné znalosti, vyloučit z pracovního 
prostoru možnost pohybu nepovolaných 
osob bez dozoru. 

14. Osvětlení Zhoršení viditelnosti a rozlišovacích 
schopností. 

2 2 4 R2 Prosklené plochy pravidelně čistit, 
pracoviště dle potřeby malovat, při práci 
používat vhodné přenosné svítilny. 
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Příloha 2: Hodnocení rizik - práce s bateriemi v nabíjecí stanici 

Hodnocení rizika  Zdroj rizika Popis nebezpečí 

P N R Riziková 
skupina 

Bezpečnostní opatření 

1. Budova nabíjecí 
stanice  

Klopýtnutí, pád na rovině, špatné 
došlápnutí, zakopnutí, zachycení o 
ležící předmět, uklouznutí – naražení, 
pohmoždění, zlomenina, vykloubení, 
tržná rána. Zřícení částí budovy – 
zranění zaměstnance, zavalení. 

2 3 6 R2 Údržba podlahy v čistém stavu, zařízení a předměty 
ukládat mimo pochůzný a pracovní prostor, 
ohlašování závad bezprostředně nadřízenému 
zaměstnanci, řádný technický stav stavby, zajištění 
bezpečných přístupových cest; znalost místních 
podmínek; správné našlapování, vyloučení šikmého 
našlápnutí, zvýšená opatrnost při snížení adhezních 
podmínek za mokra, námrazy a vlivem zablácené 
obuvi apod., používání OOPP protismykové obuvi, 
dbát zvýšené pozornosti při tažení kabelů a hadic 
od používaných zařízení po podlaze. 

2. Přepravní vozík 
akumulátorový 
vysokozdvižný 
ručně vedený 
(přeprava a ukládání 
baterií) 

Pád břemene, sesunutí 
přepravovaných jednotek a ohrožení 
osob v blízkosti,  převrácení vozíku po 
ztrátě stability, najetí vozíkem na 
osobu, přejetí nohou, ohrožení 
pohybem a pracovní činností vozíku, 
střet vozíku s jiným vozidlem, 
přiražení pohybujícím se vozíkem, 
resp. vidlicemi k pevné překážce. 

2 3 6 R2 Dodržovat dopravní řád, odborná a zdravotní 
způsobilost řidiče motorového vozíku, používání 
přidělených OOPP, břemena ložit rovnoměrně, 
břemena nesmí přesahovat půdorys ložné plochy, 
břemena fixovat proti náhlému pohybu, zákaz 
stohovat baterie při převozu, dodržovat maximální 
přepravovanou hmotnost, udržovat řádný technický 
stav vozíku podle návodu výrobce, pravidelná 
údržba a revize vozíku, vyloučení osob v dráze 
vozíku, zajištění prostoru před zahájením přepravy,  
před použitím vozíku kontrola technického stavu, 
při odstavení jeho zajištění proti neoprávněnému 
použití. 
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Příloha 2: Hodnocení rizik - práce s bateriemi v nabíjecí stanici - pokračování 

Hodnocení rizika  Zdroj rizika Popis nebezpečí 

P N R Riziková 
skupina 

Bezpečnostní opatření 

3. Polohovací stůl, 
otáčecí stůl, 
válečková dráha s 
vozíkem 

Přiražení, přiskřípnutí, naražení, 
zhmoždění, rozmáčknutí, zlomeniny. 

2 2 4 R2 Dodržovat technologický postup manipulace se 
zařízením, zacvičený, pravidelně proškolovaný 
pracovník, při pohybu zařízení nepřibližovat a 
nepokládat ruce do pohybujících se částí, 
nezasahovat do elektrické a hydraulické části, 
nepoužívat zařízení zjevně poškozené, pokud se 
zařízení zasekne při pohybu neuvolňovat násilím 
a při zapnutém zařízení. Pravidelná údržba a 
čištění zařízení, revize elektrozařízení. 

4. Ruční nástroje, 
nářadí 

Zhmoždění, přiražení, odření, tržné rány 
zranění obličeje, očí odlétnutou 
střepinou nebo částicí (vyklouznutí 
z násady), vyklouznutí nářadí z ruky – 
zasažení osoby uvolněným nástrojem, 
nevhodné pracovní polohy. 

2 2 4 R2 Používání vhodného druhu, typu a velikosti 
nářadí, zákaz používání poškozeného nářadí, 
praxe, zručnost popř. zácvik zaměstnance, 
používání OOPP, zákaz používání šroubováku 
jako páčidla, sekáče apod., zákaz používání 
roztažených poškozených klíčů k povolování a 
dotažení šroubů, používání nářadí bez trhlin a 
otřepů, udržování dostatečné vzdálenosti mezi 
zaměstnanci, vhodné uložení nářadí, vyloučení 
práce nad hlavou vhodným zvýšením místa práce, 
neukládání nářadí v blízkosti volných okrajů 
stolu, udržování čistých a suchých částí rukojetí, 
zajistit práci ve fyziologicky vhodných polohách 
a dostatečné osvětlení. 
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Příloha 2: Hodnocení rizik - práce s bateriemi v nabíjecí stanici - pokračování 

Hodnocení rizika  Zdroj rizika Popis nebezpečí 

P N R Riziková 
skupina 

Bezpečnostní opatření 

5. Stolní vrtačka, 
kotoučová bruska 

Destrukce pracovního nástroje, 
zlomení nebo vytržení obrobku, 
zachycení obsluhy, vtažení horní 
končetiny, prašnost, vymrštění 
obrobku, zasažení kovovou nebo 
jinou třískou (oko, povrch těla), 
hlučnost. 

2 3 6 R2 Používání předepsaných pracovních pomůcek, 
používání určených OOPP – ochranné brýle, štít, 
pracovní oděv, obuv, zákaz práce s obvazem na 
ruce, zacvičený, pravidelně proškolovaný 
pracovník. Pravidelná údržba a čištění zařízení, 
revize elektrozařízení. 

6. Tlakový vzduch 
(ofukování baterií, 
pneumatické nářadí) 

Švihnutí natlakovanou hadicí, 
poranění tlakovým vzduchem 
z poškozené hadice, poranění osob 
v blízkosti při neopatrné manipulaci. 

2 3 6 R2 Zatuhlé kohouty povolovat opatrně oběma rukama, 
nikoliv trhem; dodržování stanovených postupů, 
kontrola těsnosti, udržování čistoty, při práci na 
zařízení pracovat bez tlaku. Proškolení obsluhy  se 
zařízením na tlakový vzduch. Pravidelná údržba a 
revize zdroje tlakového vzduchu (kompresor a 
tlaková nádoba), dodržovat návod od výrobce, 
používání a údržba pneumatického nářadí podle 
návodu od výrobce. Nepoužívat poškozené 
zařízení, dodržovat správnou montáž ve smyslu 
proudění vzduchu. Nemířit tlakovým vzduchem na 
ostatní osoby! 
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Příloha 2: Hodnocení rizik – práce s bateriemi v nabíjecí stanici - pokračování 

Hodnocení rizika  Zdroj rizika Popis nebezpečí 

P N R Riziková 
skupina 

Bezpečnostní opatření 

7. Elektrická instalace a 
zařízení 

Úraz elektrickým proudem při údržbě 
a nabíjení baterií, obsluha 
elektrických zařízení a instalace. 

Zkrat na instalaci nebo zařízení – 
nebezpečí požáru. 

2 4 8 R2 Odborná způsobilost dle vyhl. 50/78 Sb. a vyhl. 
100/95 Sb., používání OOPP, dodržování 
technologických postupů, návodů od výrobce, 
pravidelné školení, nespojovat a nerozpojovat 
pod napětím! Před zapojením pohledem 
zkontrolovat izolaci kabelů a neporušenost 
zásuvky a zástrčky, na ležící kabely nešlapat a 
nepřejíždět je! Zákaz práce pod napětím. 
Nedotýkat se živých částí baterie s rozdílnou 
polaritou. Pravidelná údržba, revize. 

8. Akumulátorová baterie 
při nabíjení (nabíjecí 
místnost) 

Baterie plynují – vzniká vodík a 
kyslík – po iniciaci nebezpečí 
výbuchu nebo požáru. 

Při nabíjení uniká z baterií aerosol 
KOH. 

 

1 

 

 

3 

4 

 

 

3 

4 

 

 

9 

R2 

 

 

R2 

Dodržovat stanovené pracovní postupy, nekouřit 
při práci, vyloučit všechny zdroje iniciace! (např. 
dlouhé kovové předměty, zdroje hoření či 
jiskření, atp.) Používat vhodné oděvy bez 
nebezpečí vzniku elektrostatického náboje. 
Správný způsob kontroly elektrolytu, přípravy a 
manipulace; kontrolovat a udržovat volné  otvory 
vzduchotechniky, čistit od nánosů vysrážených 
solí a prachu. Pravidelné měření obsahu škodlivin 
v ovzduší. Používání OOPP – ochrana dýchacího 
ústrojí, ochrana očí. 
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Příloha 2: Hodnocení rizik - práce s bateriemi v nabíjecí stanici - pokračování 

Hodnocení rizika  Zdroj rizika Popis nebezpečí 

P N R Riziková 
skupina 

Bezpečnostní opatření 

9. Elektrolyt (roztok 
KOH) 

Zasažení pokožky, oka při úniku 
elektrolytu (nabíjení, doplňování, 
roztržení článku), zasažení trávícího 
ústrojí. 

2 3 6 R2 Dodržování hygienických pravidel schválených 
OOVZ, seznámení s bezpečnostními listy, 
zabránění přímého kontaktu s látkou, dodržování 
zásad osobní hygieny, nejíst, nepít, nekouřit, 
používání ochranných krémů, v případě alergické 
reakce zákaz další práce, včasné poskytnutí první 
pomoci, výběr zaměstnanců, lékařské prohlídky, 
pravidelné proškolování zaměstnanců, používat 
OOPP – speciální rukavice, zástěry, ochrana očí 
popř. celého obličeje (brýle, obličejový štít apod). 
Vybavení lékárničkou první pomoci 
(neutralizační roztok), vybavení prostředky pro 
oplach – oční sprcha. 

10. Prach, drobné úlomky 
(rez) 

Vniknutí cizího tělíska do oka. 2 2 4 R2 Při práci s tlakovým vzduchem, s paročističem, 
na brusce nebo vrtačce používat OOPP – 
ochranné brýle nebo štít. 

11. Hluk (tlakový vzduch, 
paročistič) 

Poškození sluchu při použití 
tlakového vzduchu pro očištění 
baterií, používání pneumatického 
nářadí, používání paročističe. 

2 4 8 R2 Při práci s tlakovým vzduchem používat OOPP – 
chrániče sluchu, nepřibližovat zařízení 
s tlakovým vzduchem ke sluchu jiných 
zaměstnanců. Proškolení zaměstnanců o 
nebezpečí ohrožení zdraví nadměrným hlukem. 
Zajistit měření hluku akreditovanou laboratoří. 
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Příloha 2: Hodnocení rizik - práce s bateriemi v nabíjecí stanici - pokračování 

Hodnocení rizika  Zdroj rizika Popis nebezpečí 

P N R Riziková 
skupina 

Bezpečnostní opatření 

12. Horké povrchy 
(články, elektromotory, 
paročistič) 

Zahřívání baterií při výměně 
elektrolytu. Zahřívání 
elektromotorů, používání 
paročističe (teplota páry 120°C). 

3 2 6 R2 Používání OOPP – rukavice, ochranný oděv, 
ochranný štít. Proškolení zaměstnanců pro práci 
s paročističem, vyškolená obsluha pro nabíjení 
baterií. Revize, údržba elektromotorů. 

13. Zvedání a manipulace 
s břemeny 

Poškození pohybového aparátu, 
přiražení, zhmoždění, zlomeniny, 
pád břemene. 

3 2 6 R2 Poučování o bezpečné práci a manipulaci 
s břemeny, zvedání břemen z podřepu nikoliv 
z předklonu, ukládání břemen do určených prostor, 
břemena těžší než 50 kg nezvedat jedním 
zaměstnancem, při zvadání více osobami zvolit 
vhodné dorozumívání a koordinaci, zákaz 
zdržování se v prostoru manipulace s břemeny, 
používání OOPP – pracovní oděv, obuv rukavice, 
dodržování NV 361/2007 Sb. a vyhl. 288/2003 Sb.. 

14. Skladování Ukládání baterií na skidech do 
regálu, ukládání ostatního 
materiálu do regálu. 

2 3 6 R2 Dodržovat nosnost buňky a regálového sloupce, 
dodržovat únosnost podlahy, používání 
nepoškozených regálů, zachování volného prostoru 
před regálem, neopírat břemena a materiál o regály, 
při ukládání břemen do regálu vysokozdvižným 
vozíkem najíždět vždy kolmo na regál, udržovat 
pořádek v uložených předmětech, neukládat 
materiál na police, aby vyčníval s profilu regálu, 
roční kontrola stavu regálů. 
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Příloha 2: Hodnocení rizik - práce s bateriemi v nabíjecí stanici - pokračování 

Hodnocení rizika  Zdroj rizika Popis nebezpečí 

P N R Riziková 
skupina 

Bezpečnostní opatření 

15. Pracovní nábytek, 
vybavení pracoviště 

Přiražení, přiskřípnutí, naražení, odření, 
zhmoždění, rozmáčknutí, zlomeniny. 

3 2 6 R2 Zachovávat volný prostor okolo vybavení, 
nábytku, volné pochůzné prostory, úklid 
pracoviště, kontrola stavu vybavení – 
poškození hlásit nadřízenému. 

16. Neodborná údržba a 
obsluha, neodborný 
zásah 

Riziko vyplývající z nedostatečné 
odborné kvalifikace, nedostatečné 
teoretické znalosti a praktické 
dovednosti, vniknutí nepovolané osoby. 

2 4 8 R2 Pověřovat určitou činností pouze zaměstnance 
s dostatečnou kvalifikací a zkušenostmi, 
zajistit přístup k technické dokumentaci a 
bezpečnostním listům, pravidelným 
proškolováním udržovat odborné znalosti, 
vyloučit z pracovního prostoru možnost 
pohybu nepovolaných osob bez dozoru. 
Pokud je pracoviště neobsazené musí být 
uzamčené. 

17. Práce s výpočetní 
technikou 

Používání výpočetní techniky 
k nastavení nabíjecích programů, záznam 
požadovaných údajů, tisk protokolů. 

1 2 2 R1 Dodržovat NV 361/2007 Sb. – práce se 
zobrazovacími jednotkami (výška monitoru, 
výška klávesnice, nastavení výšky sedáku). 

18. Osvětlení Zhoršení viditelnosti a rozlišovacích 
schopností. 

2 2 4 R2 Prosklené plochy a osvětlovací tělesa 
pravidelně čistit, ohlásit nadřízenému 
nefunkční svítidla. 
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Příloha 3: Identifikace nebezpečí pro životní prostředí při práci s akumulátorovými bateriemi 

Zdroj rizika Popis nebezpečí Příčina Následek Opatření 

Únik elektrolytu z článků při 
provozu vozů. 

Provozní/dopravní nehoda. Udržovat záchytnou vanu na ŽKV 
nepropustnou. 

Únik elektrolytu z článků při 
údržbě vozů.  

Poškozený článek, 
nesprávná manipulace při 
výměně článku. 

Udržovat záchytnou vanu 
nepropustnou, článek musí být při 
výměně uzavřený, školit zaměstnance o 
nebezpečnosti elektrolytu pro ŽP.  

Únik elektrolytu z článků při 
přepravě na dopravním 
vozíku. 

Přeprava poškozeného 
článku bez uložení v 
nádobě, pád akumulátoru 
z vozíku. 

Poškozené články přepravovat ve 
vhodné nádobě (pro zachycení 
elektrolytu), zajištění přepravovaných 
akumulátorů na ložné ploše, jízdu 
vozíku přizpůsobit stavu jízdní dráhy, 
odborně způsobilý řidič vozíku. 

Neoprávněná manipulace 
s akumulátorem. 

Nezajištěný box 

Kontaminace 
půdy/vody závadnou 
látkou. 

Řádné uzavření a zajištění boxu proti 
otevření neoprávněnou osobou. 

1. Akumulátor  
v boxu na 
ŽKV, 
akumulátorový 
box 

Prach při čištění boxů pro 
uložení akumulátorů. 

Použití tlakového vzduch 
pro čištění boxů. 

Znečištění ovzduší. Pro čištění boxů používat výhradně 
průmyslový vysavač. 
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Příloha 3: Identifikace nebezpečí pro životní prostředí při práci s akumulátorovými bateriemi - pokračování 

Zdroj rizika Popis nebezpečí Příčina Následek Opatření 

2. Vyřazený 
akumulátor, 
vyřazené nosiče 
znečištěné 
nebezpečnými 
látkami, čistící a 
sorpční materiál 
znečištěný 
nebezpečnými 
látkami  
(=nebezpečné 
odpady 

Nesprávné zacházení 
s nebezpečným 
odpadem. 

Neznalost správného 
zacházení, úmysl, 
nedbalost. 

Vnášení cizorodých 
nebezpečných látek 
do životního 
prostředí. 

Školení o odpadech, ukládání do určených 
nádob, na vyhrazeném místě (uzamčený, 
krytý prostor), evidence odpadů, identifikační 
listy nebezpečných odpadů, bezpečnostní 
tabulky, určení odpovědné osoby za vzniklý 
odpad, předávání odpadů oprávněné firmě, 
zpracování a proškolení hygienických 
pravidel schválených orgánem ochrany 
veřejného zdraví. 

Únik odpadního 
elektrolytu chemickou 
kanalizací,  ze sběrné 
jímky. 

Netěsná chemická 
kanalizace, netěsná 
sběrná jímka, přetečení 
sběrné jímky 

Pravidelná kontrola těsnosti kanalizace a 
sběrné jímky nejméně v termínu 1 x za 5 let, 
pravidelná kontrola stavu čidla pro naplnění 
jímky, včasný odvoz obsahu jímky.  

3. Odpadní 
elektrolyt 
(=nebezpečný 
odpad) 

Únik odpadního 
elektrolytu při 
přečerpávání z jímky. 

Nesprávná manipulace se 
sací hadicí, závada na 
sací hadici 

Kontaminace 
půdy/vody závadnou 
látkou. 

 

Při přečerpávání použít mezi odstavnou 
plochou a poklopem jímky záchytnou, např. 
plastovou, vanu nebo sorpční koberec pro 
zachycení úniků, označení místa s uložením 
nebezpečného odpadu ve sběrné jímce – 
identifikační list, předávání odpadu 
oprávněné firmě. Kontrolovat průběh 
odčerpávání jímky oprávněnou firmou. 
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Příloha 3: Identifikace nebezpečí pro životní prostředí při práci s akumulátorovými bateriemi - pokračování 

Zdroj rizika Popis nebezpečí Příčina Následek Opatření 

Odpadní 
elektrolyt 
(=nebezpečný 
odpad) 

Únik elektrolytu 
z vyřazených baterií. 

Poškozený článek, 
neuzavřený článek. 

Únik elektrolytu. Vyřazené akumulátory obsahující 
elektrolyt shromažďovat 
v nepropustném kontejneru v uzamčené 
místnosti, kontrolovat uzavření všech 
článků, při předávání oprávněné firmě 
k likvidaci kontrolovat způsob 
nakládání. Použít sorpční prostředky, 
úklid. 

Vodní pára s obsahem 
nebezpečných látek. 

Čištění baterií 
paročističem. 

Ovzduší v místnosti 
čištění baterií 
znečištěné aerosolem 
vodní páry s obsahem 
nebezpečných látek. 

Při čištění musí být v činnosti 
vzduchotechnika, zaměstnanec musí 
používat OOPP – respirátor, pravidelná 
údržba a čištění vzduchotechniky, 
pravidelný úklid místnosti. 

4. Prach, 
chemické 
výpary 

Výpary z baterií při nabíjení. Nabíjení baterií. Ovzduší v místnosti 
nabíjení baterií 
znečištěné výpary 
KOH, vodíkem. 

Nevstupovat zbytečně do místnosti při 
nabíjení baterií, používat OOPP – 
respirátor, nepoužívat iniciační zdroje – 
otevřený oheň, jiskřící nástroje, 
pravidelná údržba a čištění 
vzduchotechniky, pravidelný úklid 
místnosti. 
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Příloha 3: Identifikace nebezpečí pro životní prostředí při práci s akumulátorovými bateriemi - pokračování 

Zdroj rizika Popis nebezpečí Příčina Následek Opatření 

Únik ze zásobníku 
koncentrovaného KOH, únik 
z míchací nádoby, únik ze 
zásobníků namíchaného 
elektrolytu. 

Nesprávná, neopatrná 
manipulace – dojde 
k poškození nádoby, 
převržení nádoby. 

Únik nebezpečné 
látky mimo prostor 
nabíjecí stanice – 
kontaminace 
půdy/vody . 

Zvýšená opatrnost při jakékoliv 
manipulaci s nádobami a v jejich okolí, 
udržovat výšku prahu v dané výši, 
udržovat odpadní vpusti čisté neucpané, 
vpusti pravidelně kontrolovat a čistit, při 
úniku použít havarijní soupravu, 
proškolení obsluhy z použití havarijní 
soupravy. 

5. Elektrolyt 
(vodný roztok 
KOH) 

Únik (úkapy) při manipulaci 
s články a nabíjení. 

Poškozený článek, 
neopatrná manipulace 
převržení, technologický 
proces nabíjení – plynování 
baterií. 

Únik nebezpečné 
látky na podlahu 
nabíjecí stanice. 

Používání sběrných nádob pod 
válečkovou dráhou, pod nabíjecími 
lavicemi, použití sorpčních prostředků, 
úklid podlahy – oplach vodou. 

6. Nabíjecí 
stanice 

Vniknutí neoprávněné osoby. Neoprávněné zacházení – 
úmysl, neznalost správného 
zacházení, nedbalost. 

Poškození ŽP při 
manipulaci 
s akumulátory a 
zařízením nabíjecí 
stanice. 

Uzamykání nabíjecí stanice, označení 
„Nepovolaným vstup zakázán“, 
nepouštět do prostoru neoprávněné 
osoby bez dozoru. 
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Kontrolní seznam č. 1 – identifikace rizik: Práce s bateriemi na vozidle – údržba, 
demontáž, montáž; přeprava do nabíjecí stanice 
Poř. 
č. 

Nebezpečí Ano Ne 

1. Nerovné nebo kluzké povrchy (uklouznutí, klopýtnutí, pád atd.) X  

2. Vozidla a mobilní stroje X  

3. Pohyblivé části strojů  X 

4. Předměty a části s nebezpečnými povrchy (ostré, hrubé atd.) X  

5. Horké nebo studené povrchy nebo materiály atd.  X 

6. Pracoviště ve výšce a plošiny (které mohou způsobit pády z výšek)  X 

7. Ruční nástroje X  

8. Vysoký tlak X  

9. Elektrické instalace a zařízení X  

10. Požár X  

11. Výbuch X  

12. Chemické látky (včetně prachu v ovzduší) X  

13. Hluk X  

14. Vibrace přenášené na ruce  X 

15. Celkové vibrace přenášené na člověka  X 

16. Osvětlení X  

17. Ultrafialové záření, infračervené záření, laserové radiace, mikrovlny  X 

18. Elektromagnetické pole  X 

19. Zátěž teplem nebo chladem X  

20. Zvedání nebo přenášení břemen X  

21. Práce ve vnucených polohách  X 

22. Biologické činitele (viry, paraziti, plísně, bakterie)  X 

23. Stres, násilí, obtěžování (šikana)  X 

24. Nedostatečná odborná kvalifikace X  

25. Práce se zobrazovacími jednotkami  X 
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Kontrolní seznam č. 2 – identifikace rizik: Práce s bateriemi v nabíjecí stanici 
Poř. 
č. 

Nebezpečí Ano Ne 

1. Nerovné nebo kluzké povrchy (uklouznutí, klopýtnutí, pád atd.) X  

2. Vozidla a mobilní stroje X  

3. Pohyblivé části strojů X  

4. Předměty a části s nebezpečnými povrchy (ostré, hrubé atd.) X  

5. Horké nebo studené povrchy nebo materiály atd. X  

6. Pracoviště ve výšce a plošiny (které mohou způsobit pády z výšek)  X 

7. Ruční nástroje X  

8. Vysoký tlak X  

9. Elektrické instalace a zařízení X  

10. Požár X  

11. Výbuch X  

12. Chemické látky (včetně prachu v ovzduší) X  

13. Hluk X  

14. Vibrace přenášené na ruce  X 

15. Celkové vibrace přenášené na člověka  X 

16. Osvětlení X  

17. Ultrafialové záření, infračervené záření, laserové radiace, mikrovlny  X 

18. Elektromagnetické pole  X 

19. Zátěž teplem nebo chladem  X 

20. Zvedání nebo přenášení břemen X  

21. Práce ve vnucených polohách  X 

22. Biologické činitele (viry, paraziti, plísně, bakterie)  X 

23. Stres, násilí, obtěžování (šikana)  X 

24. Kvalifikace zaměstnanců X  

25. Práce se zobrazovacími jednotkami X  
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Kontrolní seznam č. 3 – identifikace nebezpečí pro životní prostředí 
Poř. 
č. 

Nebezpečí Ano Ne 

1. Únik NL do ovzduší X  

2. Únik NL do půdy, ohrožení spodní vody X  

3. Nesprávné nakládání s odpady X  
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1 Úvod 

Nabíjecí stanice je pracoviště, kde se provádí nabíjení, formování a oprava baterií. 
S provozním řádem nabíjecí stanice musí být prokazatelně seznámeni zaměstnanci její stálé 
obsluhy. V případě, kdy se jedná o nabíjecí stanici bez stálé obsluhy, musí být proškoleni 
všichni zaměstnanci, kteří zajišťují výměny, nabíjení baterií a ostatní činnosti dle níže 
uvedeného popisu. Záznam o proškolení zaměstnanců je uložen u vedoucího nabíjecí stanice.  
 
Umístění: Depo kolejových vozidel Olomouc 
 U podjezdu 1 
 772 00 Olomouc 
 
Nabíjecí stanice je zděný, jednopodlažní objekt s pultovou střechou dispozičně členěný na 
jednotlivé pracovní a sociální prostory (viz. příloha). 
 
Zaměstnanci odpovědní za provoz nabíjecí stanice: 
 
vedoucí oddělení oprav:  
 
vedoucí nabíjecí stanice:  
 
Odpovědný zaměstnanec ve směně:  
 Hnací vozidla:   
 Osobní vozy:   
 
Likvidace odpadu:  
 
Technické závady a poruchy:  
 
Telefonní spojení v případě vzniku havárie: 
Původce havárie se věnuje v rámci svých možností opatřením k zabránění šíření havárie a 
minimalizaci následků havárie. Musí učinit všechna možná opatření, která zabrání 
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kontaminaci zeminy závadnými látkami či jejich unikání do povrchových nebo podzemních 
vod. O vzniku havárie musí v nejbližší možné době informovat svého nadřízeného. V případě 
úniku většího množství látky je nutné bezodkladně vyrozumět Hasičský záchranný sbor 
SŽDC. 
 
JPO HZS SŽDC (hasičský záchranný sbor SŽDC)………………….. 34150  
Operační středisko JPO HZS SŽDC  v závislosti na rozsahu havarijního úniku, vyrozumí ostatní 
složky IZS (integrovaného záchranného systému) a ostatní zainteresované orgány. 
 
Následně je nutno havárii ohlásit: 
 

Vrchní přednosta DKV:  
Technický náměstek DKV:  
Vodohospodář DKV:  
 
Důležitá telefonní čísla  
 
Magistrát Města Olomouce   
Česká inspekce životního prostředí  
Povodí Moravy  
Povodí Moravy (závod Olomouc)  
 
Moravská vodárenská a.s.   
 
Tísňová volání v případě nebezpečí či úrazu: 
Rychlá záchranná služba 155 
Policie ČR 158 
 
 

2 Popis a obsluha strojní části nabíjecí stanice 

Strojní část technologického vybavení nabíjecí stanice slouží k manipulaci s akumulátory na 
jednotlivých pracovištích a dále slouží k manipulaci s akumulátory mezi těmito pracovišti. 
Základní princip manipulace s akumulátory na pracovištích spočívá v tom, že se baterie uloží 
na kovový svařovaný rošt nazývaný skid. Skid má rozměr 600mm x 800mm a má nosnost 300 
kg. Tento skid s bateriemi pojíždí po válečkových dopravnících. Pohyb skidu po dopravnících 
je ruční - obsluha tlačí skid s bateriemi. Válečkové dopravníky jsou vůči sobě navzájem 
rovnoběžné a zároveň stojí kolmo ke kolejové drážce, která prochází středem nabíjecí stanice, 
po této dráze se pohybuje vozík. Vzdálenost válečkových dopravníků od kolejiště je na všech 
pracovištích totožná a je taková, aby umožnila průjezd vozíku, který pojíždí po kolejišti. 
Tento vozík umožňuje manipulaci s akumulátory uložených na skidech mezi jednotlivými 
pracovišti. 

Strojní zařízení nabíjecí stanice sestává z (Příloha 1.): 
Nabíjecí lavice (místnost 1.04) 
Vykládací stůl (místnost 1.07) 
Sušící stůl (místnost 1.05)  
Mycí stůl (místnost 1.08)  
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Odklápěcí stůl (místnost 1.08)  
Otáčecí stůl (místnost 1.08)  
Stavitelný stůl (místnost 1.03)  
Vozík (místnost 1.04)  
Nabíjecí lavice Pb (místnost 1.19) 
Regály pro baterie (místnost 1.07) 

Nabíjecí lavice - je válečkový dopravník, který se skládá z horního šroubovaného rámu z 
ohýbaných a válcovaných ocelových profilů a z výškově stavitelných noh, které jsou k 
hornímu rámu přišroubovány a zavětrovány výztuhami. Nohy jsou vyrobeny jako svařence z 
ohýbaných a válcovaných ocelových profilů. Ohýbané U-profily horního rámu jsou osazeny 
ocelovými kladkami s nákolky. Po kladkách pojíždějí skidy a nákolky slouží k vedení skidů 
na dopravníku. Na konci nabíjecí lavice je uchycen pevný doraz, který zabraňuje vypadnutí 
skidu a akumulátorů z dopravníku. Válečkový dopravník je na straně nájezdu skidu vybaven 
otočnými mechanickými zarážkami, které svým odklopením umožňují nájezd skidů na 
dopravník a po zaplnění dopravníku skidy opětovným zaklopením zarážek zajistí dopravník 
proti vypadnutí skidů. 
Při manipulaci s akumulátory nebo při jejich nabíjení může dojít k úniku elektrolytu z baterií. 
Z toho důvodů je volný prostor pod skidy na dopravníku vyplněn polypropylenovými 
deskami. Desky jsou na dopravník přichyceny se sklonem 2%, mezi sebou jsou navzájem 
svařeny a v nejnižším místě je umístěn výpustní otvor, ze kterého se odvádí tento elektrolyt do 
sběrných nádob a následně do bezodtokové jímky. 

Vykládací stůl - konstrukce vykládacího stolu, způsob manipulace se skidy a akumulátory a 
zajišťovací prvky dopravníku proti vypadnutí skidu z dopravníku je totožný jako u nabíjecí 
lavice. Rozdíl spočívá pouze v konstrukci horního rámu, kde je umožněno vykládat skidy s 
akumulátory z dopravníku pomocí vysokozdvižného vozíku. 

Sušící stůl - konstrukce sušícího stolu, způsob manipulace se skidy a akumulátory a 
zajišťovací prvky dopravníku proti vypadnutí skidu z dopravníku je totožný jako u nabíjecí 
lavice. Rozdíl spočívá v tom, že spodní část dopravníku pod horním rámem je kolem celého 
obvodu oplechována až k zemi a je zde přiveden přes otvor v oplechování přívod vzduchu z 
ventilátoru, který stojí vedle dopravníku. Tím dochází k ofukování akumulátorů ze spodní 
části dopravníku. Aby mohlo docházet k ofoukávání akumulátorů je nahrazena 
polypropylenová deska děrovaným plechem. 

Mycí stůl - konstrukce mycího stolu, způsob manipulace se skidy a akumulátory a zajišťovací 
prvky dopravníku proti vypadnutí skidu z dopravníku je totožný jako u nabíjecí lavice. 
Protože se tento stůl nachází na pracovišti s nejagresivnějším prostředím v prostoru nabíjecí 
stanice, jsou nahrazena standardní kuličková ložiska z pojezdových kladek dopravníku za 
nerezová. 

Odklápěcí stůl - konstrukce odklápěcího stolu, způsob manipulace se skidy a akumulátory a 
zajišťovací prvky dopravníku proti vypadnutí skidu z dopravníku je totožný jako u nabíjecí 
lavice. Horní rám dopravníku je rozdělený na pevnou část, která stojí na stavitelných nohách a 
část otočnou. Otočná část se otáčí na čepech uchycených na pevném rámu dopravníku a druhá 
strana otočné části se opírá o vedlejší dopravník, v tomto případě o mycí stůl. Kromě toho 
slouží odklápěcí stůl jako stůl vkládací, to značí, že se zde vkládají skidy s akumulátory na 
dopravník a tím se dostávají do celého systému. Proto je pevná část horního rámu upravena 
stejně jako rám u vykládacího stolu. Tím je zajištěna možnost vkládat skidy na dopravník 
pomocí vysokozdvižného vozíku. 
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Tento stůl se rovněž nachází na pracovišti s nejagresivnějším prostředím, proto jsou 
nahrazeny standardní kuličková ložiska z pojezdových kladek dopravníku za nerezová. 

Otáčecí stůl - slouží k vylévání starého elektrolytu z akumulátorů. Otáčecí stůl se skládá z 
pevného rámu ukotveného k podlaze a z otočné části stolu, která se otáčí na pevném rámu o 
180 0 a zpět pomocí řetězového převodu, který je poháněn převodovkovým motorem SEW. Je 
přísně zakázáno otáčet stolem jiným směrem, než je definovaný směr výrobcem zařízení. 
Pevný rám otáčecího stolu je sestaven jako svařenec z válcovaných a ohýbaných ocelových 
profilů. Je výškově stavitelný a ve spodní části stolu je přichycena plastová vana opatřená 
odtokovou trubkou. Do této vany se po otočení otočné části stolu vylévá elektrolyt z 
akumulátorů, který následně odteče hadicí napojenou na odtokovou trubku do připravené 
jímky nebo do odpadní kanalizace k tomu určené. Dále je na pevném rámu přichycen 
převodovkový motor, elektrická krabice a ovládací panel stolu. 
Otočná část stolu se skládá z rámu, na němž je v horní části přichyceno přítlačné zařízení 
akumulátorů. Rám je sestaven jako svařenec válcovaných a ohýbaných ocelových profilů. Ve 
spodní části je přichycena dráha válečkového dopravníku. Ocelové kladky s nákolkem 
zajišťují pojezd skidu s akumulátory po dopravníku. V kladkách jsou nalisovány nerezová 
ložiska z důvodu práce v agresivním prostředí. Na konci dráhy je mechanický doraz, který je 
stavitelný ve směru pojezdu skidu a ustavuje se podle rozměru momentálně používaných 
akumulátorů na otáčecím stole. Tento doraz slouží jako doraz pouze pro akumulátory, skidy 
zajistíme proti vypadnutí z dopravníku při otáčení pomocí upínky, umístěné na straně nájezdu 
skidu na otočný stůl. 
Přítlačné zařízení drží akumulátory na otáčecím stole při otočení otočného stolu o 180° a 
zabraňuje vypadnutí akumulátorů ze stolu. Přítlačné zařízení se skládá ze dvou hřídelí 
navzájem mezi sebou spřažených ozubenými koly. Tyto hřídele jsou otočně uloženy v horní 
části rámu a jsou osazeny čtyřmi rameny. Na konci ramen jsou na letmo navařených čepech 
nasazena ložiska. Tato ložiska slouží jako pojezdová kolečka ve vedeních přítlačného rámu a 
podle natočení ramen přítlačného zařízení je dána výška přítlačného rámu nad akumulátory. 
Otáčením hřídelí a tím i ramen dochází ke spouštění nebo zvedání přítlačného rámu, který je 
navíc vedený ve směru do stran v rámu otočné části stolu. Přítlačný rám je vyroben jako 
svařenec, do kterého jsou nasunuty přítlačné lišty. Tyto přítlačné lišty jsou posuvné, podle 
druhu používaných baterií se posunou do patřičné polohy a na rámu se zajistí pomocí čtyř 
kompaktních upínačů v rozích přítlačného rámu. 
Otáčením samosvorného šroubu s lichoběžníkovým závitem, jehož matice je součásti páky 
nasazené na jednu z hřídelí, dochází k otáčení obou hřídelí a tím ke spouštění nebo zvedání 
přítlačného rámu. 

Stavitelný stůl - je pracovní stůl s plynule stavitelnou pracovní výškou stolu. Stavitelný stůl 
se skládá ze spodního rámu stolu, nůžkového zvedáku a horního rámu stolu. Všechny tyto 
díly jsou zhotoveny jako svařence z válcovaných a ohýbaných ocelových profilů. Horní rám 
je osazen polyuretanovou pracovní deskou z důvodů dobré chemické odolnosti proti 
elektrolytu akumulátorů. Pomocí dvou přímočarých hydraulických motorů na každém stole je 
zajištěn pohon zdvihu stavitelného stolu. Každý stůl má svůj hydraulický agregát s 
hydraulickým rozvodem. 

Vozík - pojezdový vozík umožňuje manipulaci s akumulátory mezi jednotlivými pracovišti 
nabíjecí stanice. Vozík je zhotoven jako svařenec z válcovaných a ohýbaných ocelových 
profilů. Vozík je osazen ocelovými pojezdovými koly. Jeden pár kol má nákolky pro vedení 
vozíku na kolejišti, druhý pár kol bez nákolků je pouze pojezdový. Horní část vozíku je 
zhotovena z U-profilů osazených ocelovými kladkami i s nákolky a tím je vytvořen krátký 



Analýza a hodnocení rizik při práci s akumulátorovými bateriemi na železničních vozidlech 

Věra Boehmová 

Příloha 5: MPBP pro nabíjecí stanici 

 27 

válečkový dopravník pro jeden skid. Válečkový dopravník orientován kolmo k dráze kolejiště 
a je rovnoběžný s válečkovými dopravníky na ostatních pracovištích. Součásti válečkového 
dopravníku na vozíku jsou otočné mechanické zarážky na obou koncích vál. dopravníku pro 
zajištění skidu proti vypadnutí z vozíku a dále otočné zarážky , které zapadnou do západek na 
válečkových dopravnících jiných pracovišť. Tím se zafixuje vozík u pevného válečkového 
dopravníku a skid může bezpečně přejet na vozík nebo z vozíku na dopravník Pohyb vozíku 
po kolejišti je ruční. Vozík se tlačí za madla, umístěné na obou stranách vozíku. Tato madla 
jsou sklopná a po odjištění se můžou sklopit, jestliže chceme zjednodušit manipulaci při 
přejíždění skidu z vozíku na ostatní válečkové dopravníky a naopak. 
 

3 Bezpečnostní pokyny při manipulaci se strojní částí 

− Provádění obsluhy a údržby veškerého zařízení nabíjecí stanice je dovoleno jen 
osobám k tomu určeným, které musí být duševně a fyzicky způsobilé. 

− Při práci je nutné používat ochranné pomůcky (pracovní oděv, pracovní obuv, 
rukavice a ochranné brýle - zvláště při práci s elektrolytem) 

− V manipulačním prostoru skidu nebo dráhy vozíku se nesmí nacházet žádná 
nepovolaná osoba, která v tomto prostoru nemá vyhrazené pracoviště a nebo neprovádí 
údržbu. Nepovolaným osobám je zakázáno jakkoliv manipulovat s jakoukoliv částí 
technologického vybavení nabíjecí stanice. 

− Je zakázáno na vozíku a skidech přepravovat jiný náklad než baterie, pro které jsou 
určeny. 

− Je zakázáno používat dodavatelem neschválený typ skidů nebo pojezdového vozíku. 

− Zařízení musí být vždy v bezvadném technickém stavu. Je zakázáno provádět 
jakékoliv úpravy a přestavby zařízení v záruční i pozáruční době bez dohody s jeho 
výrobcem. 

− Skidy s bateriemi vkládat na válečkové dopravníky a vyjímat z válečkových 
dopravníků je možno pouze na místech k tomu určených, to je na vkládacím a 
vykládacím stole. 

− Při manipulaci se skidy nebo jinými pohybujícími se zařízeními se musí dbát maximálně 
zvýšené opatrnosti vzhledem k dílům, které rotují nebo se po pohybují. Je zakázáno 
dotýkat se pohybujících se a rotujících částí (např. pojezdová kolečka, hřídele, ozubená 
kola, řetězy a další) - nebezpečí úrazu! (nejčastější možný úraz je přejetí nebo vtažení 
do mechanismů částí horních končetin jako jsou prsty). 

− Před jakoukoliv manipulací se skidy nebo manipulačním vozíkem je nutné se 
přesvědčit, že se v prostoru dráhy skidů nebo vozíku nenachází žádná osoba, 
neprobíhá servisní nebo revizní činnost, ani se nevyskytují cizí předměty. Kontrolu 
provede pracovník, který bude manipulaci provádět. 

− Během přesunu skidu pomocí pojezdového vozíku je nutno pomocí sklopných zarážek 
na válečkovém dopravníku vozíku zamezit samovolnému pohybu skidů. 

− Po najetí skidů na válečkový dopravník kteréhokoliv pracoviště je obsluha povinna 
zajistit válečkový dopravník pomocí sklopných zarážek a tím zabránit vypadnutí 
skidu z dopravníku. 
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− Je zakázáno neoprávněným osobám zasahovat do elektrických a hydraulických 
rozvodů a mechanických částí. 

− Tlačítka na ovládání veškerých zařízení slouží výhradně k obsluze zařízení během 
pracovního cyklu a je zakázáno je používat bezdůvodně. 

− Obsluha pravidelně kontroluje chod všech elektricky a hydraulicky ovládaných zařízení 
a v případě zjištění jakékoliv závady nebo nebezpečí vypne zařízení pomocí STOP 
TLAČÍTKA. 

− Při čištění a údržbě zařízení nabíjecí stanice musí pověřená osoba dbát na 
elektrickou a hydraulickou výzbroj a nesmí ji porušit nebo jinak poškodit. 

− Případné poruchy elektrických zařízení odstraňovat vždy při vypnuté dodávce 
elektrické energie a pouze tehdy, je-li celé zařízení v klidu. Veškeré činnosti na 
zařízení (čištění, údržba, opravy apod.) provádět při vypnutém hlavním vypínači 

− Jakákoliv nestandardní činnost je během provozu zařízení striktně zakázána. 

− Nestandardní činností se rozumí jakékoliv používání všech zařízení nabíjecí stanice 
mimo činnost, pro kterou jsou tato zařízení určena. 

− Obsluha se před započetím technologického úkonu musí přesvědčit, zda tomu nebrání 
žádná okolnost, která by mohla ohrozit bezpečnost pracovníků pracujících na zařízení 
nebo by mohlo dojít k poškození zařízení či ekologické havárii. 

− Je přísně zakázáno dotýkat se elektrických kontaktů na elektrickém zařízení! 
 

4 Popis a obsluha technologické části nabíjecí stanice 

Z hlediska technologie je nabíjecí stanice vybavena plně automatickými, řízenými nabíječi a 
formovacím zařízením, vzduchotechnickým zařízením (odsávání, klimatizace). Dále je v nich 
instalován centrální rozvod demineralizované vody pro dolévání baterií, manipulační zařízení 
na provádění výměny a opravy baterií, hygienická zařízení. 
 
4.1 Obsluha  

Obsluhovat zařízení nabíjecí stanice smí jen osoba oprávněná a zaškolená. Při vlastní práci je 
pak nutné dodržovat pokyny a návody výrobce baterií, nabíjecích, formovacích, 
manipulačních a vzduchotechnických zařízení a bezpečnostní požadavky pro akumulátorové 
baterie ČSN EN 50272-1, ČSN EN 50272-2, ČSN EN 50272-3, navazující normy, předpisy 
Českých drah. 

Před zahájením směny musí pověřený pracovník obsluhy zkontrolovat zápisy v provozním 
deníku. Při neodstranění závad uvedených v deníku, které ohrožují chod nabíjecí stanice, či 
bezpečnost a zdraví zaměstnance, popř. životní prostředí se zařízení nesmí uvádět zařízení do 
provozu. 

Obsluha uvede do pracovního provozu nabíjecí stanici tak, že zapne chod vzduchotechniky na 
rozvaděči MaR ve strojovně vzduchotechniky. Tím je dán pokyn ke spuštění 
vzduchotechniky. Po krátké prodlevě je vzduchotechnika plně v provozu. Od tohoto okamžiku 
je možné začít vlastní nabíjení a formování baterií na příslušných zdrojích. 

Při provozu je nutno kontrolovat, zda se v pracovním prostoru obsluhy nevyskytují cizí 
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předměty. 

Je třeba vizuálně kontrolovat, zda zařízení nevykazuje závady, např. vytékání oleje z 
převodovky, povolené nebo vypadlé spojovací části (čepy, šrouby, matice apod.), poškozené 
rozvody elektro, hydraulické rozvody, znečištěné motory atd. Při zjištění závady, která 
ohrožuje bezpečnost a spolehlivost provozu je nutno ihned přerušit provoz na zařízení a u 
elektricky poháněných zařízení toto zařízení vypnout, závadu zapsat do provozního deníku, 
ohlásit ji na technické oddělení a vyžádat si opravu. Zařízení smí být uvedeno do dalšího 
provozu až po odstranění závady. 

Při provozuje nutno sledovat plynulost a spolehlivou funkcí všech zařízení. 

Do provozního deníku pověřený pracovník obsluhy zapíše veškeré nedostatky zjištěné při 
provozu, které je nutno odstranit. 
 
4.2 Zjednodušený technologický postup prací s bateriemi 

Baterie se do objektu nabíjecí stanice naváží plošinovými, nebo vysokozdvižnými 
manipulačními vozíky a to do místnosti 1.07 - Příjem baterií, nebo přímo do místnosti 1.08.  

V místnosti 1.08 se baterie omyjí paročističem VAP, osuší tlakovým vzduchem, doplní se 
demineralizovaná voda do článků baterie a pomocí vozíku na kolejové dráze se přemístí na 
nabíjecí lavici do místnosti 1.04, nebo pokud je to nutné, baterie obsluha přemístí na vysušení 
do sušárny 1.05. Po vysušení a nabití se baterie zkontrolují a vrátí do výdeje baterií 1.07. 

Pokud baterie vyžadují údržbu nebo repasi, obsluha je ručně pomocí válečkové lavice vsune 
do speciálního el. zařízení na vylévání elektrolytu, elektrolyt se z článků vylije do speciální 
chemické jímky a baterie se omyjí paročističem. Baterie se demontují na jednotlivé články a 
nosiče. Nosiče se usuší v sušárně. Články baterie se vypláchnou opakovaně dle předpisu 
výrobce baterií čistou vodou a naplní dávkovacím čerpadlem namíchaným elektrolytem. 
Články obsluha přemístí pomocí vozíku kolejové dráhy na lavici formovacího zařízení. Po 
nakontaktování přívodních kabelů k článkům obsluha provede formování článků. V té době se 
též po vysušení opraví nosiče článků. Po dokončení formování jsou články opět 
zkompletovány v místnosti 1.03 do nosičů. Sestavené a zkontrolované baterie obsluha 
převeze na skidu vysokozdvižným vozíkem do místnosti výdeje baterií 1.07 a po označení 
štítkem nebo popisem zasune skid do regálu. Tím jsou baterie připraveny k expedici. 

 
4.3 Postup při nabíjení: 

Zjistit druh baterie (olověná nebo Ni-Cd baterie) a typ dle údajů výrobce - napětí nabíjené 
baterie, nebo sestavu článků baterie, kapacitu baterie a umístit ji na příslušné nabíjecí 
stanoviště. 

Není možné na jednom pracovišti pracovat s oběma druhy baterií - olověné a NiCd 
baterie musí být v zásadě umístěny v oddělených prostorech. Pro olověné baterie je určena 
nabíjecí místnost 1.19. Pro Ni-Cd baterie jsou určeny místnosti 1.03, 1.04, 1.05, 1.0 7, 1.08 

Je důležité propojit propojkami baterie nebo články do požadované sestavy (PLUS na PLUS, 
MÍNUS a MÍNUS). 

Na výstupní svorky sestavy baterií připojit na správnou polaritu nabíjecí kabel přes 
propojovací konektor na zdi na příslušný nabíječ ve zdrojovně. U příslušného nabíječi (v 
režimu STANBY) zvolit na ovládacím panelu správný režim nabíjení.  
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Vlastní nabíjení baterie probíhá automaticky. Pokud proběhne celý nabíjecí cyklus, je pak 
nabíjení baterie automaticky ukončeno. 

Při nabíjení stoupne teplota elektrolytu o cca 10oC. Z toho důvodu smí být nabíjení zahájeno 
jen tehdy, když je teplota elektrolytu nižší než 45oC. Teplota elektrolytu baterií před nabíjením 
musí být alespoň +10oC, jinak se nedocílí řádného nabití. 

Nabíjení je ukončeno tehdy, když hustota elektrolytu a napětí baterie zůstávají při nabíjení po 
více než 2 hodiny konstantní. 

Proces nabíjení baterie je možné kdykoliv přerušit, nebo ukončit ovladačem na panelu 
nabíječe. 

Po ukončení nabíjení vypnout nabíječ a odpojit nabité baterie od nabíjecích kabelů 
příslušného nabíjecího místa. 

Zkontrolovat po nabití hladinu elektrolytu v článcích baterie a případně doplnit na správnou 
hladinu elektrolytu demineralizovanou vodou.  

Tím je baterie připravena pro běžné užívání. 

4.4 Postup při ukončení práce v nabíjecí stanici: 

Především je nutné se řídit se aktuálními pokyny nadřízeného. Následně je nutné před 
ukončením poslední směny a před odstávkou nabíjecí stanice vypnout všechny nabíječe a 
formovací zařízení ovladači. Dále vypněte chod vzduchotechniky na ovládacím panelu 
rozvaděče MaR. Vzduchotechnika však zůstane ještě 60 minut v provozu a potom se 
automaticky vypne. Automaticky se zapne pouze v tom případě, když jsou překročeny 
nastavené limitní hodnoty pro provoz nabíjecí stanice v době odstávky. 
Dále je nutné: 

zavřít centrální uzávěr vody 
zavřít okna 
vypnout osvětlení 
klíče od nabíjecí stanice uložit u mistrů oprav ŽKV. 

 
 
5 Provozní deník  

Provozní deník vede obsluha nabíjecí stanice. Evidují se v něm záznamy o průběhu provozu 
NS, vzniklých problémech, závadách, způsobu zajištění opravy, datum a kdo opravu provedl. 
 

6 Pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v nabíjecí stanici 

Zařízení smí obsluhovat pouze pracovník tím pověřený, odborně a zdravotně způsobilý.  

Při obsluze a práci je nutné dodržovat pokyny výrobce akumulátorů, zkontrolovat zda je na 
nabíječi správně zvolena kapacita podle hodnoty uvedené na akumulátoru. Nabíjet se smí jen 
stejnosměrným proudem.  

Všechna zvedací zařízení nesmí být přetěžována ani namáhána šikmým tahem. 

Musí být zachován dostatečný průchod pro obsluhu baterií a ovládání zařízení. 

Baterie smí být připojovány jen k určeným nabíječům, přípustným pro danou velikost baterie 
– jen tak je možné zabránit přetížení elektrických vodičů a kontaktů, nepřípustnému tvoření 
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plynu a vytékání elektrolytu z článků baterie. 

Při nabíjení a formování je nutno zajistit dokonalý odvod vznikajících plynů zapnutím 
vzduchotechniky. 

Baterie musí být k nabíjecímu a formovacímu zařízení připojena se správnou polaritou (plus 
na plus, minus na minus). Zařízení musí být při tom vypnuto popř. v režimu STANBY, teprve 
potom obsluha zařízení zapne. 

Baterie musí být udržovány v čistotě a v suchu, aby nedocházelo ke vzniku povrchových 
proudů.  

Je nutné dbát na řádné větrání nabíjecí stanice po stanovenou dobu. V případě výpadku 
větracího systému je celý chod NS odstaven z provozu. 

Připojovací svorky na připojení baterií (článků) musí být udržovány v řádné čistotě. 
Připojovací svorky kabelů na formovacím zařízení je nutné před připojením očistit (omýt 
vodou). 

Je zakázáno kouřit, pít a jíst v prostoru nabíjecí stanice. Konzumace jídla a pití je povolena 
pouze v kuchyňce a kanceláři NS. 

Manipulace s otevřeným ohněm v prostoru nabíjecí stanice je zakázána. 

Při práci musí obsluha používat předepsané osobní ochranné pracovní prostředky a pomůcky: 
antistatický oděv a obuv, gumové rukavice, ochranné brýle nebo štít, chránič sluchu. 
Poškozené nebo jinak nefunkční OOPP musí být vyměněny.  

Obsluha musí dodržovat osobní hygienu. I drobná poranění je nutné bezodkladně ošetřit. 

Při obsluze všech manipulačních zařízení je nutné dbát na bezpečnost práce a soustředit se na 
prováděnou činnost. Přístroje a pomůcky umístěné v nabíjecí stanici je možné používat pouze 
k účelu, ke kterému jsou určeny. 

Je nutné udržovat pořádek v nabíjecí stanici. Neodkládat zde věci, které sem nepatří. Průchozí 
a manipulační prostor musí zůstat vždy volný včetně přístupu k hlavnímu vypínači a hasicím 
přístrojům 

Zjistí-li se na nabíjecím zařízení nebo na strojním zařízení závada, je nutné ihned uvědomit 
vedoucího NS. Ten zajistí opravu přes technický odbor.  

Víčka článků, přetlakové ventily a spojky baterie se očistí vlhkým hadrem za použití OOPP. 
Použité čistící hadry se ukládají do určené nádoby pro tento druh odpadu. 

Pro čištění je možno používat parní čistič. Tento přístroj může používat pouze osoba 
seznámená s návodem k používání tohoto přístroje. 

 

7 Vznik, likvidace odpadních vod (úkapů), nebezpečného odpadu: 

Akumulátorový článek je za normálních podmínek uzavřen. Má uspořádání, které umožňuje 
unikání plynu, překročí-li tlak předem definovanou hodnotu. Tyto články jsou vloženy a 
přepravovány v nosičích. Je nutné pevnost těchto nosičů kontrolovat a udržovat je dle 
předpisu výrobce. 

Podlaha v nabíjecí stanici je nepropustná, zhotovená z kyselinovzdorného materiálu, 
v exponovaných místech vyspádovaná do bezodtokové jímky.  
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Články N-iCd baterií se vylévají na speciálním vylévacím zařízení do venkovní bezodtokové 
jímky o objemu 10 m3. Jímka je vybavena zařízením pro hlídání výšky hladiny. Chemická 
kanalizace a sběrná jímka podléhá pravidelným kontrolám těsnosti. 

V případě rozlití elektrolytu obsluha tekutinu odstraní absorbující látkou. Dává se přednost 
látce, která neutralizuje - nabíjecí stanice je pro tento účel vybavena havarijní soupravou. 

Dalším opatřením proti úkapům jsou záchytné plastové nádoby pod nabíjecími lavicemi. 
Budou sloužit jako havarijní s tím, že uniklá kapalina bude z nádob odstraněna bezprostředně 
(v průběhu směny, kdy došlo k úniku) do chemické kanalizace ústící do bezodtokové jímky.  

Jelikož akumulátory obsahují látky klasifikované jako závadné vůči životnímu prostředí 
(zákon č. 254/2001 Sb.), je třeba nakládat s nimi i jednotlivými částmi a náplněmi v souladu 
s citovaným zákonem a dodržovat veškerá opatření k zabránění kontaminace vod a půdy.  

Především je: 

− nutné provádět veškerou údržbu, opravy, čištění, nabíjení a jiné operace s bateriemi na 
k tomu určených pracovních místech, 

− zakázané vylévat elektrolyt, vody z čištění baterií a připravované roztoky mimo vpusti 
zaústěné do bezodtokové jímky na jímání použitého elektrolytu, 

− zakázané provádět jakékoliv operace mimo určená pracovní místa a skladovat, či 
ukládat baterie mimo místa k tomu určená (sklad v nabíjecí stanici, regálový systém 
v místnosti příjmu akumulátorů). 

Baterie a jejich náplně, které již nemohou sloužit svému účelu se stávají odpadem, který je 
klasifikovaný jako nebezpečný (zákon č. 185/2001 Sb.) a jako s nebezpečným odpadem je 
třeba s ním nakládat. 

Především: 

− je nutné ukládat odpadní baterie (články) ve staré nabíjecí stanici na místě k tomu 
určeném, označeném identifikačním listem nebezpečného odpadu, 

− dřevěný odpad znečištěný nebezpečnými látkami ukládat do kontejneru umístěnému 
v prostoru před garážemi, označeném identifikačním listem nebezpečného odpadu, 

− užitý elektrolyt shromažďovat k tomu určené bezodtokové jímce, označené 
identifikačním listem nebezpečného odpadu, 

− je zakázáno předávat odpad jiné než oprávněné osobě (firma, která má povolení 
k nakládání s nebezpečnými odpady) a to pouze prostřednictvím ekologa DKV 
Olomouc, 

− je zakázáno prodávat baterie jako druhotnou surovinu. 
 

8 Údržba zařízení: 

Údržbu, případně opravy závad vzniklých na elektrozařízení, vodě, kanalizaci, výrobě a 
rozvodu stlačeného vzduchu zajišťuje technické oddělení DKV včetně závad na stavbě 
nabíjecí stanice. Pravidelná údržba a revize zařízení probíhají podle stanoveného plánu 
údržby a revizí. 
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Přílohy :  
 
Dispozice a rozmístění zařízení nabíjecí stanice akumulátorů 
 
 
 
 

 


