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Anotace 

Cílem bakalářské práce je návrh Pravidel BOZP pro bezpečný provoz regálových 

zakladačů ve vybrané firmě. Součástí práce jsou mimo jiné základní povinnosti 

provozovatele regálových zakladačů a jeho kompetence. Bakalářská práce se zabývá 

rovněž školením BOZP vztahující se k provozu a obsluze regálových zakladačů, k revizím, 

kontrole, opravě a údržbě zdvihacího zařízení a dalším bezpečnostním požadavkům, 

vztahujícím se k danému technickému zařízení. Součástí práce je vyhodnocení pracovních 

rizik na pracovišti a technického zařízení, jejich identifikace, s návrhy na opatření k 

rizikům. 

Klíčová slova: regálový zakladač, pravidla BOZP, vyhodnocení stavu BOZP,  

Annotations 

The aim of the thesis is to design OSH Regulations for the safe operation of 

stowing the selected company, according to EN 528, CSN 26 7407 and other regulations. 

The work among other basic obligations of the operator and stowing his competence. This 

thesis deals with occupational health and safety training is also related to the operation and 

maintenance of shelf stackers, for revisions, inspection, repair and maintenance of lifting 

equipment and other security requirements relating to the relevant technical equipment. 

The work includes the evaluation of occupational hazards in the workplace and technical 

equipment, their identification, proposals for measures to risks. 

Keywords: stacker, occupational health and safety rules, evaluate the state of 

OSH,  
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Úvod 

V současné době jsou mnohé technologie v odvětvích průmyslu na velmi vysoké 

úrovni.  Zároveň nové technologie, i když jsou již z hlediska bezpečnosti na vyšší úrovni, 

než technologie staré, mohou přinést pro obsluhu nebezpečné situace, pokud nejsou 

dodržena všechna bezpečnostní opatření stanovená v bezpečnostních předpisech, případně 

v návodech pro obsluhu daných zařízení. Regálové zakladače jsou součástí mnoha provozů 

a pracovišť. 

Cílem bakalářské práce je návrh pravidel BOZP, ve kterých budou stanoveny 

bezpečnostní požadavky evropských a českých norem, které určují bezpečné pracovní 

postupy u regálových zakladačů, s cílem minimalizovat možné nebezpečné situace, nehody 

či úrazy, vznikající při provozu. Regálové zakladače jako zařízení se zvýšenou mírou 

nebezpečnosti mohou být zdrojem závažných pracovních úrazů, pokud nejsou dodržena 

určitá pravidla, způsobená jak technickými, tak i lidskými faktory.  

Regálový zakladač byl posuzován ve vybrané firmě, která si nepřeje být 

jmenována, proto není v bakalářské práci jméno firmy uváděno. Firma si rovněž nepřála 

zveřejňovat fotodokumentaci, která byla na pracovišti pořízena, proto byly pro účely 

bakalářské práce použity pouze fotografie z jiných provozů. Přesto jsem nejmenované 

firmě velice vděčen za možnost čerpat zkušenosti a informace z tohoto provozu. Pro takto 

náročný provoz je velice důležité vytvořit pravidla BOZP, která budou sloužit pro bližší 

seznámení pracovníků s bezpečným provozem regálového zakladače. 

Součástí práce je vyhodnocení pracovních rizik technického zařízení a pracoviště, 

kde se zařízení nachází, jejich identifikace s návrhy na opatření technického a 

organizačního charakteru. 
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1. Vybraná firma 

Vzhledem k tomu, že regálový zakladač je provozován ve firmě, která si nepřeje 

být v mé bakalářské práci jmenovaná, bude popsáno pouze zařízení, které se ve firmě 

provozuje. 

2. Popis vybraného regálového zakladače 

Regálový zakladač je kolejnicemi vedené zařízení s pojezdem a zdviháním pro 

uskladňování a vyskladňování nebo manipulaci s výrobkem. Řízení zakladače je 

automatické. Zakladač musí odpovídat použitým materiálem, druhem, provedením a 

vybavením příslušným předpisům. Je vybaven mechanickým nabíráním břemena – 

teleskopickou vidlicí. K přesunutí regálového zakladače z jedné manipulační uličky do jiné 

slouží přesuvny, které však nejsou součástí zakladače. Úkolem regálových zakladačů je 

bezporuchově a bezpečně uskladňovat a vyskladňovat všechny manipulační jednotky na 

libovolném skladovacím místě. Základem konstrukce regálového zakladače je sloup, po 

němž pojíždí hydraulický stůl. Hydraulický stůl má vysunovací vidlice, které zajišťují 

ukládání výrobku do obou stran. [14] 

2.1 Technické údaje regálového zakladače: 

Jedná se o regálový dvousloupový zakladač firmy MIAS München, Německo, 

vyrobený pod značkou 07/0130 sériové číslo 0162773 modelová řada transportní zařízení, 

vyrobený v roce 2010. [14] 

Regálový zakladač 

Rozměry (D x Š x V) 10 600 x 2150 x 14 260 mm 

Dráha zdvihu 10 430 mm 

Rozvor 7226 mm 

Průměr pojezdového kola 400 mm 

Průměr vodící kladky – horní traverza 200 mm 

Průměr vodící kladky – vozík 180 mm 
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Průměr vodící kladky zdvihací rám 180 mm 

Nosnost 800 kg 

Hmotnost zakladače 17 000 kg 

Rychlost pojezdu 11 km/hod 

Rychlost zdvihu 3,6 km/hod 

Zrychlení pojezdu 0,6 m/s2 

Teleskopický stůl  

Rozměry (D x Š x V) 2 150 x 3110 x 150 mm 

Dráha vyjíždění 2 360 mm 

Průhyb 26 mm 

Hmotnost zařízení 570 kg 

 Tabulka 1: Technické údaje zakladače [14] 

Obrázek 1:  Dvousloupový regálový zakladač 
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2.2 Regálové zakladače všeobecně 

Regálové zakladače se vyrábějí jednosloupové nebo dvousloupové. Pojízdný rám 

a zdvižný vozík se vyrábí ze svařované profilové oceli nebo jako plechová konstrukce. 

Pohon vozíku tvoří hnací motor a převodovka, které jsou upevněny ke spodní konstrukci. 

Vedení regálového zakladače na pojezdové kolejnici se děje dvojicí vodivých 

kladek. Čistič kolejnice a opěry pro případ prasknutí kola jako pojistka proti překlopení 

patří k vybavení vozíku. Horní vedení obstarávají vodící kladky na hlavě sloupu 

regálového zakladače, které se opírají o vodící kolejnice. 

Jako zdvihací ústrojí se používají speciálně konstruované vrátky nebo elektrické 

kladkostroje. Pohon je proveden jako násuvná jednotka na hřídeli lanového bubnu. 

Jako pohyblivý prostředek k uchopení břemena se používají teleskopické vidlice, 

které na obou stranách zajíždí do regálu. Pohon je převodovým motorem pomocí řetězů. 

Vypínaní a přepínání rychlosti se provádí pomocí řadicího ústrojí, koncových spínačů nebo 

spínačů otáček.[6] 

2.3 Podle provozní funkce 

Zakladače pro kusové zboží (ruční obsluha regálů) 

Tento typ zakladačů je konstruován na nosnost až 320 kg. Manipulant má zboží 

uloženo na plošině nebo na paletě, kterou zakladač nabírá na vidlice. Pro usnadnění je 

ložná plošina opatřena válečky nebo výsuvnou plošinou pro menší palety. 

 

  

Obrázek 2: Zakladač pro kusové zboží[8] 
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Zakladače pro celopaletovou manipulaci 

Jsou konstruovány pro standardní velikost palety 800 x 1200 mm i pro palety 

větších rozměrů. Zakladače ukládají palety do regálů na hloubku 1200 mm. 

 

Zakladače pro dlouhé rozměry 

Tento typ zakladačů je určen pro dlouhé materiály, který je ukládán bez palet 

(např. trubky, koberce, garnýže).[13] 

 

  

Obrázek 4: Zakladač pro dlouhé rozměry [8] 

Obrázek 3: Zakladač pro paletovou manipulaci [11] 
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2.4 Podle druhu pojezdu 

Zakladače s pojezdem po zemi 

Výhodou tohoto typu zakladače je pevný základ pojezdu, který nemá odchylky 

ani po dlouhodobém používání. 

 

 

 

Zakladače s pojezdem po regále  

Tento druh regálového zakladače umožňuje současný provoz vozíků a regálového 

zakladače v dané uličce. Masivní konstrukce výškových regálů současně slouží jako nosný 

prvek pro střechu a opláštění skladu. [13] 

 

 

Obrázek 5: Zakladač s pojezdem po zemi[11] 

Obrázek 6: Zakladač s pojezdem po regále[12] 
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2.5 Podle konstrukce 

Jednosloupové zakladače 

Zakladač, u kterého se vozík zdvihu pohybuje po jednom sloupu. 

 

 

Dvousloupové zakladače 

Zakladač, u kterého se vozík zdvihu pohybuje po dvou sloupech. [13] 

 

 

Obrázek 7: Jednosloupový zakladač [10] 

Obrázek 8: Dvousloupový zakladač [9] 
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3. Vyhrazená technická zařízení 

Vyhrazenými technickými zařízeními jsou zařízení se zvýšenou mírou ohrožení 

zdraví a bezpečnosti osob a majetku, která podléhají státnímu odbornému dozoru podle 

zákona č. 174/1968 Sb. Jsou to technická zařízení tlaková, elektrická, plynová a zdvihací. 

Podle stupně nebezpečnosti se vyhrazená technická zařízení zařazují do tříd, popřípadě 

skupin, a stanoví se způsob prověřování odborné způsobilosti organizací, podnikajících 

fyzických osob a fyzických osob na těchto zařízeních. [5] 

3.1 Dozor nad bezpečností vyhrazeného technického zařízení 

Dozor nad bezpečností vyhrazeného technického zařízení vykonává Státní úřad 

inspekce práce, a jeho výkonné složky Oblastní úřady inspekce práce, zřízené 

Ministerstvem práce a sociálních věcí. Technická inspekce ČR, jako organizace státního 

odborného dozoru nad vyhrazenými technickými zařízeními vydává k těmto zařízením 

odborná a závazná stanoviska, zda jsou splněny požadavky bezpečnostních předpisů, které 

se těmito zařízeními zabývají. 

TIČR provádí: 

 podává odborná a závazná stanoviska o tom, zda jsou při projektování, konstrukci, 

výrobě, montáži, provozu, obsluze, opravách, údržbě a revizi VTZ splněny 

požadavky bezpečnosti technických zařízení, 

 provádí prohlídky, řídí a vyhodnocuje zkoušky, kterými osvědčí, zda VTZ a 

materiály použité k jejich zhotovení splňují požadavky předpisů o zajištění 

bezpečnosti technických zařízení, 

 prověřuje odbornou způsobilost organizací a podnikajících fyzických osob k 

výrobě, montáži, opravám, revizím, zkouškám VTZ, 

 prověřuje odbornou způsobilost fyzických osob ke zkouškám, revizím, opravám 

montážím nebo obsluze VTZ a vydávají jim o tom osvědčení. [5] 

3.2 Vyhrazená zdvihací zařízení 

Vyhrazená zdvihací zařízení jsou: 

 zdvihadla a pojízdná zdvihadla o nosnosti nad 5 000 kg (kladkostroje, kočky 

apod.), 
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 jeřáby o nosnosti nad 5 000 kg, 

 pohyblivé pracovní plošiny s výškou zdvihu nad 3 m, 

 stavební výtahy s výškou zdvihu nad 3 m, jimiž se dopravují také osoby, 

 výtahy, které jsou trvalou součástí staveb o nosnosti nad 100 kg a s výškou zdvihu 

nad 2m, 

 regálové zakladače se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy. [5] 
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4. Základní povinnosti provozovatele vyhrazených zdvihacích 

zařízení 

Za vyhrazené zdvihací zařízení se považuje regálový zakladač, se svisle 

pohyblivým stanovištěm obsluhy. Za provoz vyhrazených zdvihacích zařízení nese 

odpovědnost vždy provozovatel. Provozovatel může jmenovat osobu zodpovědnou 

za provoz tohoto zařízení. Pro výkon osoby zodpovědné a všech činností s ní spojených je 

samozřejmě nezbytné, aby tyto osoby měly příslušnou kvalifikaci a oprávnění daného 

rozsahu, vydané TIČR. Z toho vyplývá, vlastní-li provozovatel jakékoliv vyhrazené 

zdvihací zařízení a nemá odborné pracovníky s příslušným vzděláním v daném oboru, 

musí pověřit tímto úkolem externího kvalifikovaného revizního technika. [1] 

Ostatní regálové zakladače, které nejsou uvedeny ve vyhlášce č. 19/1979 Sb. 

nejsou považovány za vyhrazená zdvihací zařízení, proto se na ně nevztahují povinnosti, 

uvedené v této vyhlášce.  

4.1 Povinnosti provozovatele 

Provozovatel regálových zakladačů je povinen: 

 určit k obsluze regálového zakladače jen osoby, starší 18-ti let, řádně proškolené a 

písemně pověřené řízením stroje, 

 prokazatelně určit osoby odpovědné za technický stav a provoz regálových 

zakladačů, stanovit požadavky pro jejich kvalifikaci, jejich práva, povinnosti a 

odpovědnost, 

 zajistit bezpečný technický stav regálových zakladačů včetně odstranění poruch a 

závad, 

 zajistit prokazatelně seznámení obsluhy regálových zakladačů s bezpečným 

používáním vozíku a přídavných zařízení, které bude obsahovat, 

 zajistit 1x za 2 roky školení a přezkoušení obsluh regálových zakladačů, 

 provést analýzu rizik v místě plánovaného použití regálových zakladačů a na 

základě této analýzy přijmout opatření k jejich minimalizaci, 

 zajistit, aby u zakladačů s automatickým řízením byl k použití dostupný pouze 

jeden klíč. 
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 při provozu dvou zakladačů po jedné kolejnici provést opatření proti jejich 

případné srážce. Na zakládacím zařízení nesmí být žádná osoba, pokud není 

speciálně konstruováno a určeno pro tento účel, 

 dohled nad systémem zpracovávání revizí a odstraňování závad, 

 zajištění provádění příslušných prohlídek a údržby zařízení, 

 zajištění efektivního postupu při informování o závadách a mimořádných 

událostech včetně provedení potřebných nápravných opatření. [1] 

4.2 Kompetence provozovatele 

 zastavit provoz zdvihacího zařízení kdykoliv zjistí, že další provoz by mohl ohrozit 

bezpečnost, 

 provádět změny v místně provozních předpisech na základě sledování provozních 

podmínek, 

 zastupovat majitele zařízení při kontrolách státní správy na základě pověření. [1] 

  



12 

5. Školení, vztahující se k provozu a obsluze regálových 

zakladačů 

V této části práce bych se rád zabýval základními druhy školení a jejich intervaly 

a kvalitou školení. Obsluhy by se měly řídit bezpečnostními předpisy, s kterými by měly 

být prokazatelně seznámeny a dále s provozními předpisy a povinnostmi, obsaženými 

v bezpečnostně technickém provozním předpisu, vytvořeným provozovatelem zařízení, na 

základě zkušeností s provozu. Je proto velmi důležité, aby revizní technici či jiné odborně 

způsobilé osoby, školící obsluhy zařízení, používali ke školení také místní vnitropodnikové 

předpisy a standardy, které řeší konkrétní problematiku daného zařízení, pracoviště, nebo 

společnosti a jsou mnohdy přísnější a podrobnější, než obecně platné bezpečnostní 

předpisy. Velmi důležité je seznámit obsluhu zařízení rovněž s návodem výrobce pro 

zdvihací zařízení, kde jsou podrobně popsány požadavky na provoz, obsluhu, údržbu a 

opravy daného zařízení. Zaměstnavatel by měl vytvořit vzhledem na podmínky pracoviště, 

kde bude zařízení používáno, také bezpečná pravidla a bezpečné postupy, vztahující se 

k danému zařízení, s kterými musí seznámit nejen obsluhu, ale také pracovníky, kteří se 

v daném prostoru pohybují. Kromě jiného se nutno seznámit obsluhu, údržbu a pracovníky 

zabývající se opravou zařízení s plánem údržby a oprav, lhůtami pravidelných kontrol a 

revizí včetně lhůt středních a generálních oprav, které je nutno u zařízení provádět. 

Školení a přezkoušení obsluh regálových zakladačů zajistí provozovatel 1x za rok. 

Školené obsluhy by měly být seznámeny s konkrétní problematikou daného zařízení, kde 

jsou definovány přesně jejich povinnosti a pracovní činnosti, s doporučením závěrečného 

absolvování praktické ukázky, jak zařízení bezpečně obsluhovat. Na základě přezkoušení 

pracovníka, by si měl zaměstnavatel ověřit písemným testem nebo jinou formou, zda 

obsluha zařízení školenou problematiku pochopila a výsledek přezkoušení zaznamenat do 

školící dokumentace i s výsledkem, zda je nebo není pracovník schopen obsluhovat, 

opravovat, či udržovat příslušné zařízení.  

Z vlastní zkušenosti vím, že pokud školení probíhá na teoretické úrovni, odnesou 

si pracovníci z teoretického školení daleko méně, než když je jim předvedena praktická 

ukázka s poukázáním na chyby a nedostatky, které se mohou při provozu zařízení 

vyskytnout včetně ukázky řešení, jak tyto chyby či nedostatky odstranit. [1] 
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5.1 Základní povinnosti obsluhy regálového zakladače 

Obsluha regálových zakladačů je povinna: 

 před uvedením do provozu regálový zakladač vždy přezkoušet, 

 regálový zakladač používat pouze pro účel, pro který je určen, 

 uvedení do provozu provádět pomocí spínacího klíče, který musí být ve skříňce 

na místě, z kterého je zakladač ovládán. Možnost vytažení klíče je možné pouze 

v poloze „Vypnuto“, 

 při normálním provozu vstupovat na řídicí stanoviště nebo je opustit jen tehdy, 

pokud je stroj na místě určeném pro tento účel, 

 nepřesáhnout maximální počet osob, které jedou na stroji, specifikovaný 

výrobcem na výrobním štítku, 

 před vjetím do manipulační uličky se přesvědčit, že se žádné osoby ani 

překážky v uličce nevyskytují. Spadlé předměty musí neprodleně odstranit, 

 zboží v regálech skladovat tak, aby nevyčnívalo do prostoru pojezdu stroje, 

 nejméně jednou za den prověřit řádnou funkci brzd, koncových spínačů a 

výstražných zařízení; jestliže kterékoli z těchto zařízení nepracuje, nebo v 

případě jiných zřejmě rizikových vad, nesmí stroj do jejich odstranění používat. 

Jestliže se podobné závady vyskytnou v průběhu provozu, musí být provoz 

okamžitě přerušen, 

 v případě stavu nouze opustit okamžitě stroj za použití poskytnutých únikových 

prostředků, 

 všechny závady okamžitě ohlásit a druh závady zaznamenat do knihy závad 

nebo podobného dokumentu, 

 břemeno uspořádat na zakládacím zařízení tak, aby bylo stabilní a nemohlo se 

volně pohybovat, popř. spadnout nebo vyčnívat v průběhu běžného provozu do 

světlého prostoru; uspořádání břemene musí zajistit, že se žádná jeho část 

nevysune mimo vnější obrys profilu břemene, 

 při opuštění zakladače jej zajistit proti použití nepovolanými osobami, 
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 podrobit se lékařské preventivní prohlídce a to: 

 1x za dva roky – osoby do 50 let, 

 1x ročně – osoby nad 50 let, pokud lékař neurčí jinak. 

[14] 

5.2 Zakázané činnosti 

 vstupovat neoprávněným osobám do regálové uličky a jejích přístupových 

ploch. Vstup do těchto zón musí být omezen na oprávněné osoby, které byly 

řádně informovány o bezpečnostních opatřeních pro jejich bezpečnost a jejich 

použití, 

 překračovat maximální přípustné zatížení stroje, 

 přesahovat maximální počet osob povolený pro jízdu na stroji specifikovaný 

výrobcem na výrobním štítku, 

 manipulovat s poškozenými manipulačními jednotkami (paletami) nebo 

nesprávně tvarovanými manipulačními jednotkami. [14] 
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6. Zkoušky a revize regálových zakladačů 

Provozovatelé a zároveň objednatelé revizních činností se musí u revizních 

techniků přesvědčit, zda má revizní technik příslušné oprávnění, či osvědčení tj. zda je 

způsobilý provádět revize k příslušnému zařízení a zda splňuje veškeré legislativní 

požadavky a zda ověření jeho odborné způsobilosti je v době provádění revize platné. 

Platnost či správnost osvědčení revizního technika si můžeme ověřit dle jeho evidenčního 

čísla na každé pobočce TIČR (Technická inspekce České republiky). Platnost osvědčení 

revizního technika je 5 let. Revizní technik musí mít kromě osvědčení, také oprávnění 

k této činnosti. Oprávnění vydává stejně jako osvědčení  TIČR. V neposlední řadě má 

provozovatel možnost si ověřit, že má revizní technik k revizím vydané také živnostenské 

oprávnění a že ke své činnosti používá měřící zařízení s platným kalibračním protokolem. 

Měřicí přístroje se musí kalibrovat každé dva roky. 

Revize 

Činnost, kterou se ověřuje bezpečnost vyhrazených technických zařízení 

s ohledem na jejich další používání. Revize se provádějí v pravidelných intervalech, které 

určuje buď norma k danému vyhrazenému zařízení, nebo provozní předpis zařízení, 

vytvořený provozovatelem. 

Kontrola 

Činnost, kterou se kontrolují vyhrazená (i nevyhrazená) technická zařízení 

v průběhu jejich provozování a v mezidobí revizí. [1] 

6.1 Uvádění regálových zakladačů do provozu 

Předtím než je stroj poprvé uveden do provozu, musí být zkoušen kvalifikovanou 

osobou pro tuto činnost, nejčastěji samotným výrobcem zakladače. Zkouškou se ověřuje 

dodržení technických podmínek pro stavbu a zařízení. Zkouška se skládá, prověření 

konstrukce a přejímacího zkoušení. Ověření konstrukce se může provést u výrobce, 

zkouška instalovaného a připraveného zařízení k provozu musí být provedena u uživatele. 

V případě typově schváleného bezpečnostního záchytného ústrojí – zachycovače (včetně 

omezovače rychlosti) musí být provedena zkouška se záměrným uvedením omezovače 

rychlosti s užitnou nosností zvětšenou o hmotnost řidiče (75 kg) a hmotnost příslušných 

částí stroje. Jestliže zachycovače nejsou typově schválené, musí být provedena zkouška 

volným pádem, se shora uvedeným zatížením. 
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O výsledcích zkoušek musí být uchován písemný záznam, včetně: 

 jednoznačné identifikace stroje, 

 rozsahu zkoušení, 

 výsledku zkoušení s uvedením zjištěných závad, 

 posouzení, zda je možné uvedení zařízení do provozu, nebo zda je nutno jeho další 

provoz nepřipustit, 

 jména, data a podpisu zkoušející osoby. [14] 

6.1.1 Co obsahuje revizní zpráva 

 evidenční číslo osvědčení revizního technika a jeho platnost, 

 čísla norem, podle kterých revizní technik revidoval, 

 název zařízení či objektu a adresu jeho umístění, 

 platné kalibrační číslo protokolu od měřicího přístroje, použitého při revizi, 

 konstatování, zda je zařízení schopné či neschopné bezpečného provozu, 

 termín další pravidelné revize, 

 přesný popis revidovaného zařízení, 

 jasně určené vnější vlivy, podle kterých se reviduje a zároveň určuje další termín 

revize stroje, 

 uvést výrobní čísla, přesné názvy a další identifikátory zařízení, 

 pokud jsou při revizi objeveny závady. Musí být řádně popsané a identifikovatelné 

dle příslušné normy, aby bylo možné ty závady, které nejsou na pohled jasně 

viditelné, dohledat a následně opravit, ať už pomocí dodavatele nebo svépomocí. 

[1] 

6.2 Rozdělení typů kontrol a revizí vyhrazených zdvihacích zařízení 

Denní kontrola zdvihadla – provádí se před každým použitím zdvihadla. 

Běžná kontrola zdvihadla – provádí se pro běžné posouzení stavu zdvihacího zařízení. 

Periodická revize zdvihadla – provádí se nejen prohlédnutí, ale také zkoušení celého 

zdvihadla. 

Důkladná revize zdvihadla – kromě stejných činností jako u periodické inspekce se 

provádí také zaměření na kolejnice a zátěžové zkoušky. 

Mimořádná revize zdvihadla – Provádí se po mimořádné události na zdvihadle. 
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Prohlídka po změnách – Provádí se po jakýchkoliv změnách, které se na zdvihadle 

provedou, a to jak po stránce zdvihací, tak i po stránce 

konstrukční. 

Zvláštní posouzení – Provádí se pro prodloužení životnosti zdvihadla a podílejí se na něm 

revizní technik zdvihacích zařízení, revizní technik elektrických  

zařízení a statik. [1] 
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Denní kontrola Obsluha ČSN ISO 9927-1 Denně 

Běžná kontrola 
Odborný 

technik 
ČSN ISO 9927-1 1x6 měsíců 

Periodická 

revize 
Revizní technik ČSN ISO 9927-1 1 x za rok 

Důkladná 

revize 
Revizní technik ČSN ISO 9927-1 1 x za 2 roky 

Mimořádná 

revize 
Revizní technik ČSN ISO 9927-1 

Po mimořádné 

události 

Prohlídka po 

změnách 
Revizní technik ČSN ISO 9927-1 

Po provedených 

změnách 

Zvláštní 

posouzení 
Znalec 

ČSN ISO 12482-

1 
Po 10 a 20 letech 

Tabulka 2: Lhůty typů kontrol a revizí [1] 
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7. Návrh Pravidel BOZP pro regálový zakladač, používaný ve 

firmě 

7.1 Požadavky na obsluhu 

Regálový zakladač smí obsluhovat jenom pověření pracovníci, kteří jsou pověřeni 

provozem a opravami zakladače a musí mít k dispozici provozní pokyny pro zakladače, 

kontrolní podklady a podklady pro údržbu a opravy.  

Zakladač smí být obsluhován pouze osobami staršími 18 let, oprávněnými 

k ovládání, které jsou vyškoleny provozovatelem nebo osobami jím pověřenými. 

Jízda dalších nepovolených osob je zakázána. Regálové zakladače nesmí být 

používány pro jiné účely, než ke kterým jsou určeny. 

Obsluha se před vjetím do manipulační uličky musí přesvědčit, že se žádná osoba 

v uličce nezdržuje a nevyskytuje se tam žádná překážka (např. spadlé předměty). 

Obsluha se musí denně přesvědčit o funkčnosti brzd, provozních koncových 

spínačů a blokování, či výskytu jiných nebezpečných závad. Poruchy vzniklé při provozu 

se musí ihned hlásit příslušným pracovníkům, druh poruchy se musí zaznamenat v knize 

závad. 

Bezpečnostní zařízení zakladačů a prostoru regálu musí být stále účinné. Nejvýše 

přípustné zatížení zakladače nesmí být překročeno. Břemeno musí být uloženo, tak aby se 

nemohlo posunout nebo spadnout. Zboží musí být v regálech uloženo tak, aby 

nezasahovalo do prostoru pojezdu zakladače. Poškozené přepravní jednotky se nesmí 

skladovat a musí být neprodleně odstraněny. 

Obsluha musí být v rámci pravidelných školení zacvičována také jak se chovat při 

nouzovém opuštění stanoviště obsluhy a v manipulační uličce a jak zacházet s přenosnými 

hasicími přístroji. 

V případě mimořádné události např. požáru, musí obsluha zakladač okamžitě 

opustit. [3] 
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7.2 Stanoviště obsluhy 

Regálové zakladače, s automatickým řízením nemusí být stanovištěm řidiče 

vybaveny. Musí být ale k dispozici zařízení, která umožňují nouzový provoz nebo provoz 

při údržbě provizorním ručním řízením z bezpečného stanoviště. [3] 

7.2.1 Ovládací zařízení 

Zakladač smí být uveden do provozu pouze zvláštním spínacím klíčem. Tento klíč 

musí být ve spínací skříňce na místě, z kterého je zakladač ovládán. Klíč může být vytažen 

jedině v poloze vypnuto. 

Na stanovišti řidiče musí být ovladače pro všechny motorické pohyby. Ovladače 

musí být provedeny a uspořádány tak, že jsou snadno a bezpečně ovladatelné z místa řidiče 

a je vyloučeno nechtěné zapnutí pohybu zakladače. Ovladače pro pohyby (pojezd a 

zdvihání) zakladače musí být provedeny tak, že jsou pro provedení všech pracovních 

pohybů zakladače zapotřebí trvale obě ruce obsluhy. Tyto ovladače musí po uvolnění 

pracovníkem samočinně vypnout. Na ovladačích musí být směry pohybu trvale a 

srozumitelně označeny značkami nebo nápisy v řeči uživatele zakladače. V prostoru 

ovladače musí být umístěn spínač nouzového vypnutí, kterým lze přímo všechny pohony 

zakladače vypnout, dokud se neresetuje zařízení pro nouzové zastavení. [3] 

7.2.2 Přístup a opuštění stanoviště obsluhy 

Přístup a opuštění stanoviště obsluhy musí být bezpečné s označením nouzového 

místa obsluhy v případě mimořádné situaci. [3] 

7.2.3 Provedení, dimenzování, stanoviště obsluhy 

Stanoviště obsluhy musí být uspořádáno a provedeno tak, aby obsluha měla 

přehled v bezprostředním pracovním prostoru, aby mohla bezpečně provádět uskladnění a 

vyskladnění. Na stanovišti obsluhy musí být zabráněno nebezpečí úrazu obsluhy a 

ostatních osob. Podlaha stanoviště obsluhy by měla být vytvořena z bezpečného a 

protiskluzového materiálu. [3] 
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7.2.4 Osvětlení místa obsluhy 

Místo ovládání zakladače musí být dostatečně osvětleno. Není-li v manipulační 

uličce dostatečné osvětlení, musí být na stanovišti obsluhy pevné nebo přenosné nouzové 

osvětlení. Přenosné osvětlení musí být zajištěno proti pádu a rozbití. [3] 

7.3 Zdvihací zařízení 

7.3.1 Brzda zdvihacího zařízení 

Všechna zdvihací zařízení musí být vybavena brzdami, které bezpečně zastaví 

pohyby zdvihacího zařízení s břemenem při jeho určité rychlosti a udržet je v zastavené 

poloze. Při přerušení dodávky energie musí brzdy automaticky zabrzdit všechny pohyby 

zakladače. [3] 

7.3.2 Ochrana před přetížením 

Zakladače musí být vybaveny systémem ochrany před přetížením, pokud je 

břemeno rovné nebo větší než 1000 kg. Pokud je zjištěno přetížení zakladače, musí být 

automaticky zastaveny všechny pohyby. [3] 

7.4 Jednotka pojezdu 

Obsluha se musí denně přesvědčit o funkčnosti brzd, koncových spínačů a 

výstražných zařízení. Pokud obsluha zjistí nedostatečné fungování brzdového systému, 

koncových spínačů a blokování, či jiné nebezpečné závady na zakladači, je to důvod 

k okamžitému zastavení provozu. [3] 

7.4.1 Brzdový systém 

Zakladač musí být schopen zpomalit nebo zastavit z určité rychlosti s břemenem a 

obsluhou bez nepřiměřeného rázu a v případě nouze (např. překročení rychlosti) 

následujícími prostředky: 

 Elektrickým nebo mechanickým brzdovým systémem pro normální 

provoz, 

 Mechanickým brzdovým systémem, který působí automaticky při 

přerušení energie. [3] 
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7.4.2 Omezování pojezdu a snížení rychlosti pojezdu 

Pro bezpečné zastavení stroje na konci pojezdové dráhy musí být instalovány 

nárazníky pro absorbování energie pojezdového pohybu, maximální zpomalení nesmí 

přesáhnout 10 m/s2. Pro omezení pojezdu musí být k dispozici předřazený spínač pro 

snížení rychlosti a provozní koncový spínač pro vypnutí pojezdu. [3] 

7.4.3 Zajištění proti vykolejení 

Regálový zakladač musí být vybaven zařízením pro zabránění vykolejení, např. 

tvarovaným profilem kolem hlavy kolejnice. Toto zařízení musí být účinné i při zlomení 

pojezdového kola. Dalším zařízením proti vykolejení je čistič kolejí, který musí být 

umístěn co nejníže před pojezdovými koly a v případě ležícího předmětu na koleji zabrání 

vykolejení. Další ochranou proti vykolejení je ochrana proti poklesu stroje o více než 10 

mm pokud se poruší pojezdové kolo nebo náprava. [3] 

7.5 Zařízení pro manipulaci s břemenem 

Zařízení pro manipulaci s břemenem (např. vidlice) musí být konstruovány tak, že 

při normálním provozu zůstane každá část břemena ve stabilní poloze. Všechny pohyby 

musí být omezeny koncovými zarážkami. 

Břemeno musí být na manipulačním zařízení upořádáno tak, že není možné, aby 

se pohybovalo nebo dokonce spadlo během běžného provozu. Uspořádání břemena musí 

být zajištěno tak, že žádná část nebude vyčnívat a bude rovnoměrně uspořádáno na paletě. 

V regálech musí být zboží skladováno tak, že nevyčnívá do průjezdné dráhy zakladače. [3] 

7.5.1 Blokování 

Musí být zajištěno blokování, které umožní pouze boční pohyb zařízení pro 

manipulaci s břemenem po zastavení stroje. S vysunutým zařízením pro manipulaci 

s břemenem smí být možné zdvihací pohyby pouze při nízké rychlosti, aby se zabránilo 

náhodnému kontaktu břemena nebo zařízení pro manipulaci s břemenem s regály nebo 

jinými předměty. [3] 
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7.5.2 Monitorování polohy břemena 

U automatických strojů musí být kontrolována správná poloha břemena na 

zařízení pro manipulaci s břemenem. [3] 

7.6 Zabezpečení osob 

Osoby musí být chráněny proti poranění od pohybujícího se zakladače pomocí 

omezeného přístupu do provozních prostorů nebo zajištěním čidel. [3] 

7.6.1 Ohrazení, dveře 

Obvodové ohrazení musí být vysoké minimálně 2 m. V obvodovém ohrazení musí 

být pro přístup, provoz a opravy zajištěny dveře. Dveře se musí otevírat pouze směrem ven 

a musí být konstruovány tak, že je lze otevřít klíčem zvenku, ale zevnitř mohou být 

otevřeny bez klíče. Klíč ke dveřím musí být stejný jako klíč k vypínači celého zařízení. Při 

otevření dveří musí být zabráněno pohybu stroje v prostoru. [3] 

7.6.2 Snímací zařízení pro ochranu pracovního prostoru zakladačů 

Čidla mimo stroj jsou světelné závory a detektory pohybu po obvodu ohrazení, 

které při aktivaci zastaví všechny pohyby stroje a zabraní kolizi mezi člověkem a strojem. 

Pro zabránění přístupu osob musí být zajištěny minimálně dva paprsky ve výšce 0,4 m a 

0,9 m. 

Čidla na stroji slouží pro detekci osob (např. bezpečnostní zařízení citlivá na tlak 

nebo zařízení reagující na přiblížení. Stroje s čidly na stroji musí být vybaveny výstražným 

zařízením (např. blikajícím světlem), které se aktivuje při začátku pohybu stroje. [3] 

7.6.3 Prostory pro předávání břemen v paletových regálech 

Prostory pro předávání břemen musí být uspořádány tak, že je zabráněno poranění 

osob pohybem stroje. Je tu riziko stlačení nebo střihu mezi paletou a okraji otvoru. Prostor 

mezi dopravníkem a ochranným krytem musí být chráněn proti přístupu např. šikmými 

deskami označenými výstražnými barvami (černá/žlutá). Pro vzdálenosti větší než 0,5 m 

musí být zajištěny zábranné sítě, které odrazí osoby od chůze po podlaze mezi částmi 

dopravníku. [3] 
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7.6.4 Únik z nebezpečných prostorů 

Uličku musí být možné opustit na obou koncích. Pro nouzové účely musí být na 

koncích uliček zajištěna vůle 0,5 m dlouhá a 2 m vysoká pro přístup k nouzovým 

východům. Tam kde je na jednom konci uličky instalováno další zařízení, může být vůle 

menší, pokud je běžně vyžadován přístup pouze pro údržbu. [3] 

7.7 Přesuvny 

Přesuvna je zařízení, které se používá pro přesunutí regálového zakladače z jedné 

manipulační uličky do jiné. 

7.7.1 Zajištění bezpečnosti přesuven 

Jízda regálovým zakladačem na přesuvnu nebo vyjetí z přesuvny smí být možné 

pouze, pokud je přesuvna ve správné poloze. Pokud není přesuvna ve správné poloze pro 

přesunutí, musí být zajištěno blokováním zabránění vyjetí zakladače z uličky na přesuvnu. 

Přesuvna se může pohybovat, pouze pokud je stroj buď zcela na přesuvně, nebo zcela 

v uličce. 

Pokud se používá přesuvna pro více regálových zakladačů, musí být na koncích 

pojezdové dráhy zakladače pohyblivá omezení pro zabránění pojezdu zakladače. Tyto 

zábrany smí být uvolněny tehdy, jestliže se přesuvna nachází ve správné poloze. [3] 

7.8 Elektrická bezpečnost 

Regálový zakladač napájený přes trolej musí mít spínač připojení na elektrickou 

síť, kterým se trolej odpojí. Spínač připojení na elektrickou síť musí být v prostoru zařízení 

na snadno přístupném místě a zajištěn proti chybnému zapnutí. Troleje musí být uloženy a 

chráněny tak, aby se nebylo možné dotknout části pod napětím. Pokud máme více 

regálových zakladačů v jedné manipulační uličce musí být každý zakladač vybaven 

odpojovačem, který odpojí zakladač od napětí. 

Zapnutí automaticky řízeného zakladače smí být možné pouze zařízením, které je 

umístěno mimo nebezpečný prostor zakladače a musí být zajištěno proti zapnutí 

nepovolanou osobou. Přepnutí z automatického na ruční řízení musí být umístěno též 

mimo nebezpečný prostor 
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Nebezpečný prostor musí být ohrazen a při otevření přístupových dveří musí být 

zajištěno, že se zakladač okamžitě zastaví. [3] 

7.9 Návrh OOPP pro obsluhu regálového zakladače 

 pracovní oděv, 

 ochranná obuv, 

 ochranná přilba, 

 pracovní rukavice kožené. [14] 

7.10 Značení regálového zakladače 

7.10.1 Výrobní štítek 

Regálový zakladač musí mít čitelný výrobní štítek, který obsahuje tyto informace: 

 obchodní jméno a adresu výrobce, 

 označení strojního zařízení, 

 označení série nebo typu, 

 výrobní číslo, 

 rok výroby, 

 nosnost, 

 počet osob pro jízdu na zakladači. [4] 

7.10.2 Nosnost 

Nosnost a přípustný počet osob pro jízdu musí být uveden nejenom na výrobním 

štítku, ale také na stroji. Nosnost musí být uvedena tak, aby byla jasně viditelná na stroji a 

pro obsluhu zakladače. [14] 

7.10.3 Výstražné značky 

Regálový zakladač musí být označen výstražnými značkami, aby se upozornilo na 

rizika, která jsou spojená s jeho provozem. Výstražné značky musí být v podobě textů a 

piktogramů. [3] 

7.11 Denní kontrola zakladače 

Denní kontrola zahrnuje následující činnosti: 
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 zkontrolovat všechna bezpečnostní zařízení, 

 zkontrolovat zakladač jestli není poškozen, zjištěné nedostatky ihned odstranit. 

Stroj smí být používán jenom v bezvadném stavu, 

 zkontrolovat jestli se v pracovním prostoru zakladače nevyskytují osoby, které by 

mohli být ohroženy v důsledku uvedení stroje do pohybu, 

 zkontrolovat jestli nejsou v pracovním prostoru stroje předměty a jiné materiály. 

[14] 

7.12 Revize 

 stroje musí být kontrolovány na provozní bezpečnost podle instrukční příručky, 

nejméně jedenkrát za rok. Tyto periodické kontroly musejí být prováděny osobami 

oprávněnými a vycvičenými pro tuto činnost, 

 periodická kontrola je vizuální a funkční zkouška s nosností a přídavnou hmotností; 

zahrnuje zkoušku stavu konstrukčních dílů a zařízení stroje a ověření úplnosti a 

správné funkce všech bezpečnostních zařízení., 

 funkce omezovače rychlosti musí být zkoušena ručním spuštěním. To může být 

provedeno při odpojeném zachycovači, 

 stroje musejí být též kontrolovány a zkoušeny po velkých opravách (např. opravy 

nosných dílů svařováním) a po přestavbě, 

 o výsledcích všech kontrol musí být uchovávány písemné doklady, 

 termín příští kontroly musí být jasně viditelným způsobem vyznačeno v ovládacím 

místě, 

 revizní zkouška regálových zakladačů se provádí 1x za rok. [14] 

7.13 Údržba 

Práce na čištění, mazání a údržbě musejí být prováděny v pravidelných 

intervalech v souladu s pokyny dodavatele. Musejí být plněny požadavky současně 

platných bezpečnostních předpisů a výrobcem stanovených bezpečnostních požadavků. 

Údržba musí být prováděna osobami, které jsou plně obeznámeny se strojem a zařízením 

skladu. O údržbě musejí být vedeny záznamy. 
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Před zahájením údržbových prací musí být vypnut a zajištěn proti uvedení do 

provozu nepovolanou osobou (spínač, síťové přípojky). Klíč musí být uložen na 

bezpečném místě.  

Je třeba přesně dodržovat všechny uvedené utahovací momenty šroubů. 

Samojistné šrouby a matice se musí vždy vyměnit za nové. 

Všechny provozní látky a maziva, která nelze znovu upotřebit je třeba likvidovat 

v souladu s předpisy pro ochranu životního prostředí. 

Nejsou-li prováděny práce ze zajištěných míst, musí být osoby chráněny proti 

spadnutí. Poruchy nebo poškození zjištěná v průběhu údržbových prací musejí být 

okamžitě opraveny nebo nahlášeny k opravě. V případě zřejmého nebezpečí pro obsluhu 

nebo stroj musí být zařízení okamžitě odstaveno. Stroj smí být do chodu uveden, až když 

je závada opravena. 

V případě dvou nebo více strojů pracujících na stejné koleji musí být zajištěno, že 

osoby provádějící údržbu nebudou vystaveny jakémukoli nebezpečí od jiných strojů, které 

jsou v činnosti. Kde je to proveditelné, musí být stroj, který je prohlížen, přesunut na 

oddělenou bezpečnou plochu. Jestliže stroj nemůže být přesunut, musí být provedena 

opatření, chránící opraváře, od nebezpečí vznikajících při činnosti ostatních pracujících 

strojů (např. dočasné nárazníky) a zabránit nebezpečím od dodávky elektrické energie. 

Zakladače vyšší než 5 m musí být vybaveny žebříkem pro přístup údržby na stožár. Nad 

výškou 5 m musí být žebřík vybaven ochranným košem nebo systémem zachycovače pádu 

a kotevními místy. 

Musí být zajištěno dorozumívání (např. přímo hlasem, telefonem, obousměrným 

radiovým spojením pokud je údržba v údržbovém místě nebo pokud je stroj ovládán 

z neseného místa obsluhy. [14] [4] 
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7.13.1 Plán údržby regálového zakladače 

Položka 
Konstrukční 

díl 

Provozní 

hodiny (h) 
Kontrola Pokyny 

1 
Převodový 

motor 
2 300 

 Stav oleje 
 Výměna oleje 

 Pracovní vůle Als 

 Nastavit 

0,3 < Als < 1,2 

mm 

2 Brzdy 2 300  Brzdové obložení 
 ≤ 10 mm výměna 

3 
Pojezdové 

kolo 
4 600 

 Poškození 
 Výměna 

 Opotřebení 
 Výměna 

4 
Válečkový 

řetěz 
3000 

 Znečištění 
 Vyčistit řetěz 

 Opotřebení 
 Vyměnit řetěz 

 Napnutí řetězu 
 Napnout řetěz 

5 
Řetězové 

kolo 
4 600 

 Poškození  Vyměnit řetězová 

kola 
 Hlučnost chodu 

 Lehkost chodu 
 Vyčistit řetězová 

kola 

6 
Naklápěcí 

valivé ložisko 
3000 

 Poškození 
 Vyměnit 

naklápěcí valivé 

ložisko  Hlučnost chodu 

 Lehkost chodu 

 Namazat 

naklápěcí valivé 

ložisko 

7 Hnací hřídel 4 600 

 Poškození 

 Vyměnit hřídel 
 Hlučnost chodu 

 Lehkost chodu 

 Opotřebení 

8 
Škrabák 

kolejnice 
2 300 

 Poškození  Vyměnit škrabák 

kolejnice 
 Opotřebení 

  

Tabulka 3: Plán údržby 
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7.13.2 Protokol o údržbě regálového zakladače 

Společnost, sídlo:  

PROTOKOL O ÚDRŽBĚ 

Regálového zakladače 

Ev. číslo:  

Perioda: 
12 měsíců 

(nebo dle instrukční příručky) 

Předpis: ČSN EN 528 

Způsob údržby: dle instrukční příručky Provádí: Pověřená osoba 

Údržba musí být prováděna pověřenou osobou (podle Místního provozního předpisu) 

proškolenou a seznámenou. 

 

Datum 
Označení, 

umístění zařízení 
Výsledek údržby 

Údržbu 

provedl 

/ podpis 

Poznámky 

(např. zjištění a 

odstranění závad) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  
Tabulka 4: Protokol o údržbě 
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8. Vyhodnocení pracovních rizik pro regálové zakladače 

Vyhodnocení rizik je preventivní činnost v zajištění bezpečnosti práce, která 

mapuje rizika možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců. Po zjištění rizik stanovuje 

opatření pro předcházení rizikům, jejich odstranění nebo minimalizaci  

8.1 Účel 

Tato směrnice popisuje v přehledných tabulkách všechna riziková místa a činnosti 

s regálovým zakladačem. 

Omezování rizik ohrožujících zdraví a životy zaměstnanců spočívá v identifikaci 

všech závažných nebezpečí vztahujících se k prováděným činnostem a stanovení zdrojů 

rizik spojených s každým nebezpečím. 

Systém posuzování a hodnocení rizik jako součást optimálního řešení bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci přináší optimalizaci pracovního procesu, nižší nehodovost a 

nemocnost a zvýšení kvality a produktivity práce. Z pohledu chodu společnosti přináší 

optimalizaci bezpečného prostředí pro zaměstnance. 

Vypracování posouzení a zhodnocení rizik patří k základním kritériím pro splnění 

požadavků k vytvoření podmínek k zajištění bezpečnosti práce v souladu s předpisy 

uvedenými v osnově školení, se kterými musí být pracovníci seznámeni.  

Informovanost zaměstnanců o nevyhnutelných rizicích jejich práce a opatření na 

ochranu před jejich působením je významným faktorem v prevenci úrazů a jiných 

poškození z práce a životní prostředí, kterých se může činnost při obsluze regálového 

zakladače dotýkat. Zaměstnancům samotným pak umožňuje a ukládá účinně se zapojit a 

provádět úrazovou prevenci. 

Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních 

předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, 

která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení 

neodstranitelných rizik. 
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Existují základní způsoby, jak rizika řídit, minimalizovat, případně odstranit. 

Jedná se o: 

 technická opatření - změny prostředí vedoucí ke snížení nebezpečí expozice 

(např. na-hrazení nebezpečných výrobků bezpečnějšími), 

 administrativní kontrola - postupy určené zaměstnavatelem (např. přesně zadaný 

pracovní úkol, školení ve specifických pracovních postupech), 

 dodržování doporučených a osvědčených pracovních postupů (např. aplikace 

standardní bezpečnostní opatření), 

 osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) - oblečení nebo vybavení, které 

slouží k ochraně pracovníka (např. rukavice, pracovní obuv), 

 dodržování diagnostických a léčebných postupů (hygienické předpisy, odborné 

postupy a podmínky, dodržování standardů). 

8.2 Vyhodnocení rizik se provádí 

 při prvotním zjištění stavu a stanovení opatření, 

 průběžně: 

1. při instalaci nových technických zařízení, výrobních a pracovních 

prostředků, 

2. při zavádění nových materiálů, 

3. při změně na pracovištích, 

4. při změně pracovního postupu a průběhu činnosti, 

5. při změně organizace práce a zdravotní péče, 

6. při změně předpisů, 

7. při havárii nebo provozní nehodě, 

8. při pracovním úrazu, nemoci z povolání a jiných onemocnění. 

 pravidelně - nejméně 1x ročně. 
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Riziko Nebezpečí Opatření ke snížení nebezpečí 
N

eb
ez

p
eč

n
á 

m
an

ip
u
la

ce
 s

 b
ře

m
en

em
 

 Nedodržení hmotnosti 

převáženého břemene 

 Provádět pravidelné kontroly hmotnosti 

převáženého břemene 

 Neprovádění kontrol RZ  Pravidelná kontrola technického stavu 

 Pád břemene 

 Zajistit stabilitu při přesunu 

 Nepřetěžovat zakladač, břemeno ukládat 

rovnoměrně a vyváženě 

 Žádný přesah břemene do uličky 

 Žádná manipulace s poškozenými paletami 

 Monitorování pozice břemena 

 Vtažení zachycení 

 Zajistit dorozumívání mezi zaměstnanci např. 

telefonem, hlasem, obousměrným radiovým 

spojením 

 Náraz 

 Podlaha musí být bez nerovností  

 Omezit přístup osob do nebezpečných míst 

(zábrany, ohrazení), informovat o nebezpečí 

(tabulkami). 

 Neodstraňovat zábrany, ohrazení zamezující 

kontakt se zakladačem 

 Před jízdou v regálové uličce se musí obsluha 

ujistit, že v uličce nejsou osoby nebo 

překážky 

 Nepohybovat se v nebezpečném pracovním 

prostoru stroje 

 Používat OOPP tam, kde hrozí nebezpečí 

pádu předmětu shora (přilby) 
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N
eb

ez
p

eč
n

á 
m

an
ip

u
la

ce
 s

 b
ře

m
en

em
 

 Nebezpečná manipulace 

se zakladačem 

 Obsluhovat stroj tak, aby nedošlo k poranění 

osob 

 Poučit a vybavit ohrožené osoby v okolí 

příslušnými OOPP, příp. ohradit stroj zástěno 

 Před spuštěním stroje se přesvědčit, že 

v manipulačním prostoru nevyskytuje osoba 

 Vyvěsit výstražné a bezpečnostní tabulky 

 

  
Tabulka 5: Nebezpečná manipulace s břemenem 
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Riziko Nebezpečí Opatření ke snížení nebezpečí 
Š

p
at

n
ý
 t

ec
h
n
ic

k
ý
 s

ta
v

 

 Vykolejení zakladače 

 Pravidelná kontrola a údržba zařízení proti 

vykolejení 

 Před předními pojezdovými koly musí být 

zajištěny shrnovače nečistot z kolejnic 

 Zařízení proti vykolejení musí být účinné i 

v případě poruchy pojezdových kol 

 Chybějící nebo 

nesprávně umístěné 

bezpečnostní informace 

 Čitelný výrobní štítek, poškození nutno 

obnovit 

 Nosnost musí být na zakladači čitelně 

uvedena 

 Umístění výstražných značek např. Pouze 

oprávněné osoby mohou obsluhovat nebo 

jezdit na tomto stroji 

 V místě obsluhy umístit důležité instrukce 

týkající se provozu 

 Stlačení 

 Všechny pohyby musí být zajištěny 

koncovými zarážkami 

 Zajištění blokování, které umožní pouze 

boční pohyb zařízení po zastavení stroje 

 Zařízení umístit tak, aby nedošlo ke kolizím 

s jiným zakladačem, přesuvnou nebo 

břemenem 

 Zajistit správnou funkci hydraulického 

systému 

 Používání poškozeného 

zařízení 

 

 Pokud vznikne porucha na zařízení, musí 

obsluha stroj zastavit 

 Při narušení plynulého chodu zakladače, stroj 

okamžitě zastavit 
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p
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ý
 t

ec
h
n
ic

k
ý
 s

ta
v

 

 Nefunkční ochranná 

zařízení 

 Provádět kontroly a revize na zařízení 

 Nevyřazovat ochranná zařízení z provozu 

 Překlopení stroje 

 Ochrana proti přetížení zastavením stroje 

 Blokování manipulace s břemenem 

 Blokování stroje při přesunutí po přesuvně 

 Chybné bezpečnostní 

zařízení 

 Kontrola bezpečnostních zařízení před 

uvedením do provozu 

 Zkouška bezpečnostních komponent 

 

  

Tabulka 6: Špatný technický stav 
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Riziko Nebezpečí Opatření ke snížení nebezpečí 
N

eo
d
b
o
rn

á 
o
b
sl

u
h
a 

a 
ú
d
rž

b
a 

za
k
la

d
ač

e
 

 Nezpůsobilost obsluhy 

 Obsluhovat smí písemně pověření pracovníci, 

starší 18 let, odborně způsobilý 

 Odborný zácvik obsluhy než začnou se 

zakladačem pracovat 

 Nepřipustit, aby zakladač obsluhoval, 

opravoval, kontroloval nebo revidoval 

zaměstnanec bez kvalifikace 

 Seznámit obsluhu s návodem od výrobce 

 Zneužití nepovolanou 

osobou 

 Provést opatření, která znemožní spuštění 

nepovolanou osobou (zákazová tabulka) 

 Možnost uzamčení hlavního vypínače 

 Nedodržování zákazů a 

příkazů 

 Používat zakladač jenom k účelům, ke kterým 

je určen 

 Nepřetěžovat zakladač na nosnost danou 

výrobcem 

 Dodržovat návody na obsluhu 

 Nepřesáhnout povolený počet osob na stroji 

 Převrácení zakladače 

 Zajistit, aby podlaha pro zakladač byla rovná 

 Zajistit stabilitu stroje 

 Kontrolovat správné upevnění břemena 

 Uklouznutí, zakopnutí, 

pád 

 Podlaha musí mít sklon do 5° a musí být 

protiskluzová 

 Neprovádění 

předepsaných kontrol a 

revizí 

 Provádět předepsané kontroly a revize 

 Zajistit včasné revize elektrické instalace a 

zařízení 
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a 
ú
d
rž

b
a 
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k
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d
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 Neovládané pohyby 

 Ovládací zařízení musí být volně přístupné 

 Stroj musí být chráněn vůči 

elektromagnetickému rušení 

 Poranění elektrickým 

proudem 

 Údržbu provádět jen tehdy je-li odpojen od 

proudu 

 K údržbě a opravám elektrického zařízení 

musí dát souhlas vedoucí pracovník 

 Při údržbě používat izolované nářadí 

 Učinit opatření, aby nedošlo k jeho 

náhodnému zapojení 

 Práce na el. zařízení provádět jenom 

s příslušnou elektrickou kvalifikací 

 Provádět pravidelné revize elektrického 

zařízení 

 Označit hlavní vypínače a rozvodná zařízení 

el. proudu bezpečnostními tabulkami 

 Ochranný vodič přívodu el. proudu musí být 

připojen 

 Zranění při údržbě a 

opravě stroje 

 Údržba se smí provádět podle návodu od 

výrobce 

 Při opravě stroje umístit na viditelné místo 

tabulku ,,NEZAPÍNAT – NA STROJI SE 

PRACUJE“, případně použít zajišťovací 

prvky LOCKOUT – TAGOUT 

 Všechny práce na elektrickém zařízení smí 

provádět pouze pracovníci s příslušnou 

elektrotechnickou kvalifikací. 

 Dorozumívací prostředky při údržbě 

 Před údržbou odpojit od dodávky energie 
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b
a 
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d
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 Nepoužívání OOPP 

 Vybavit prokazatelně zaměstnance 

předepsanými OOPP 

 Seznámit obsluhu s používáním přidělených 

OOPP 

 Při práci používat přidělené OOPP 

 Provádět kontrolu používání OOPP 

 Přimáčknutí, střih 

 Neodstraňovat bezpečnostní kryty, udržovat 

je funkční 

 Instalovat obouruční ovladač 

 Zajistit na stroji nebo mimo stroj dočasné 

nebo trvalé údržbové místo 

 Nesahat do nebezpečných míst dokud se 

zakladač nezastaví 

 Pořezání 

 Rozbité sklo neprodleně vyměnit 

 Osvětlení musí být chráněno před nárazy a 

rizikem pádu 

 Kolize mezi osobou a 

strojem 

 Zabezpečení nebezpečného pracovního 

prostoru zakladače 

 Omezení pojezdu 

 Systém snižující rychlost 

 Dobrý výhled do pracovního prostoru 

 Hluk 

 Ochrana proti ztrátě sluchu 

 Dorozumívací prostředky při obsluze a 

údržbě 

 Špatné polohy při práci  Dodržovat ergonomické zásady 

 Nevhodné osvětlení 
 Vhodné osvětlení pracovního prostoru 

 Vhodné osvětlení pracovního prostoru 

 Nedostatečné evakuační 

prostředky 

 Bezpečné a průchozí nouzové východy 

 Nouzové osvětlení pro únik 

  Tabulka 7: Neodborná obsluha a údržba zakladače 
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9. Vyhodnocení stavu BOZP a plnění technických požadavků a 

předpisů 

9.1 Technická úroveň a vybavenost pracoviště 

1. Přijatelný stav podlah a komunikací Ano Ne 

2. Funkčnost brzd Ano Ne 

3. Funkčnost koncových spínačů a blokování Ano Ne 

4. Pořádek v manipulačním prostoru zakladače Ano Ne 

5. Správné uložení zboží v regálech Ano Ne 

6. Odstranění poškozených přepravních jednotek (palet) Ano Ne 

7. Označení nouzového místa obsluhy Ano Ne 

8. Protiskluzová podlaha Ano Ne 

9. 
Vytažení klíče z polohy vypnuto proti zneužití neoprávněnou 

osobou 
Ano Ne 

10. Instalování nárazníků na koncích pojezdové dráhy Ano Ne 

11. Funkční spínač pro vypnutí pojezdu Ano Ne 

12. Účinné zařízení proti vykolejení Ano Ne 

13. Umístění čističe koleje Ano Ne 

14. Funkční koncové zarážky pro manipulaci s břemenem Ano Ne 

15. Monitorování polohy břemena Ano Ne 

16. Obvodové ohrazení kolem nebezpečného prostoru zakladače Ano Ne 
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17. Dveře v ohrazení se otevírají směrem ven Ano Ne 

18. Otevřením dveří v ohrazení se zastaví všechny pohyby zakladače Ano Ne 

19. 
Prostor pro předávání břemen není chráněn proti vstupu osob do 

nebezpečného prostoru ohrazením 
 Ne 

20. 
Možnost opuštění uličky v manipulačním prostoru po obou 

koncích 
Ano Ne 

21. Funkční blokování při pojezdu na přesuvnu Ano Ne 

22. Funkční spínač pro odpojení troleje Ano Ne 

23. 
Spínač zapnutí automaticky řízeného zakladače umístěno mimo 

nebezpečný manipulační prostor zakladače 
Ano Ne 

24. Označení čitelným výrobním štítkem Ano Ne 

25. Označení nosnosti zakladače Ano Ne 

26. Označení přípustného počtu osob pro obsluhu Ano Ne 

27. Označení výstražnými značkami Ano Ne 

9.2 Poskytování OOPP jejich používání, udržování, čištění a hospodaření 

s nimi, včetně mycích a čisticích prostředků. 

1. Zaměstnanci při práci užívají přidělené OOPP Ano Ne 

2. Přidělováni OOPP je prováděno v souladu s návrhem Ano Ne 

3. OOPP jsou udržovány v dobrém stavu Ano Ne 

4. Mycí a čisticí prostředky jsou přidělovány Ano Ne 

Tabulka 8: Technická úroveň pracoviště 

Tabulka 9: Poskytování OOPP  
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9.3 Plnění odborné způsobilosti obsluhy a organizační opatření 

1. Provádění vstupního a periodického školení Ano Ne 

2. Provádění školení obsluhy o BOZP  Ano Ne 

3. Provádění školení obsluhy o PO Ano Ne 

4. Dokumentace o prováděném školení vedena Ano Ne 

5. Provádění pracovnělékařských prohlídek Ano Ne 

6. Seznámení obsluhy s návodem na použití Ano Ne 

7. 
Seznámení obsluhy s plánem údržby a oprav, lhůtami 

pravidelných kontrol a revizí 
Ano Ne 

8. 
Seznámení obsluhy s bezpečnostně technickým provozním 

předpisem 
Ano Ne 

 

9.4 Návrh opatření 

Z výše uvedených kontrolních seznamů vyplývá porušení shody s technickými 

požadavky předpisů ve třech případech a týká se porušení, kdy zaměstnanci nepoužívali při 

obsluze regálového zakladače ochranné přilby. Klíč při vypnutém chodu zakladače nebyl 

zajištěn proti zneužití neoprávněnou osobou. Prostor pro předávání břemen nebyl chráněn 

proti vstupu osob do nebezpečného prostoru ohrazením. 

Návrh technických opatření 

 Navrhuji technické opatření, související s ohrazením prostoru v místě předávání 

břemene proti vstupu osob. 

Návrh organizačního opatření 

 Navrhuji častěji provádět kontroly, týkající se zabezpečení provozu regálového 

zakladače proti zneužití cizí osobou. 

 Navrhuji častější kontroly pracovníků o používání OOPP. 

Tabulka 10: Plnění odborné způsobilosti obsluhy 
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Závěr 

Cílem bakalářské práce byl návrh pravidel BOZP, týkající se provozu regálového 

zakladače ve vybrané firmě. Zavedení systémového řízení a ochrany zdraví v organizacích 

je rozhodně správným krokem nejen z důvodu zlepšení ochrany zdraví zaměstnanců, ale i 

produktivity práce, jakosti výrobků a samozřejmě i image organizace. Minimalizovat 

možné nebezpečné situace, nehody či úrazy vznikající při provozu, je určitě nemalým 

cílem všech organizací. 

Regálové zakladače jako zařízení se zvýšenou mírou nebezpečnosti mohou být 

zdrojem závažných pracovních úrazů, pokud nejsou dodržena určitá pravidla, způsobená 

jak technickými, tak i lidskými faktory. 

Regálový zakladač, který byl vybrán v rámci mé bakalářské práce k posuzování 

z hlediska jeho bezpečného provozu, je provozován ve vybrané firmě, která si nepřeje být 

jmenována. Na základě posouzení samotného zařízení v provozu, byla vypracována pro 

tuto nejmenovanou firmu bezpečnostní pravidla pro obsluhu regálových zakladačů. Tato 

pravidla obsahují bezpečnostní požadavky evropských a českých norem a požadavků 

stanovených v návodu pro obsluhu regálového zakladače. Byl rovněž zpracován plán 

údržby a oprav, stanovený výrobcem dle počtu provozních hodin zakladače a nároků na 

údržbu, které jsou uvedeny rovněž v návodu pro obsluhu výrobce. Pravidla BOZP budou 

sloužit jako školící materiál pro školení zaměstnanců, kteří s regálovým zakladačem 

pracují, případně se zdržují na pracovišti, kde je regálový zakladač používán. Navrhovaná 

bezpečnostní pravidla jsou součástí této bakalářské práce. 

Zároveň je ale nutné hledat možnosti neustálého zlepšování k zajištění 

bezpečnějšího pracoviště. Je nutné přesně identifikovat nebezpečí, eliminovat nebo 

minimalizovat rizika u identifikovaných nebezpečí a následně pak kontrolovat účinnost 

zavedeného opatření. 

Zaměstnanci musí porozumět nebezpečím, kterým jsou na pracovišti vystaveni už 

jen proto, že pracovní úrazy a poškození zdraví jsou často způsobeny selháním nebo 

nedostatky v systému řízení BOZP. 
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