
Příloha č. 1 

 

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPIS PRO ŠICÍ STROJ 10 

 

Povinnosti obsluhy stroje 

 

1. Při práci používat přidělené osobní ochranné pracovní prostředky, zejména ochranné 

brýle. Nenosit visící ozdoby (řetízky apod.), popř. si sepnout delší vlasy. Povinnost 

používat ochranné brýle se vztahuje i na pracovníky, kteří v šicí buňce vykonávají 

dočasně jinou pracovní činnost (mistr, auditor, mechanik, apod.). 

2. Před zahájením práce na stroji musí obsluha zkontrolovat funkčnost ovládání stroje. V 

případě závady tuto ohlásit mistrovi a práci zahájit až po jejím odstranění mechanikem. 

3. Na práci se plně soustředit a používat pouze předepsané pracovní a technologické 

postupy. 

4. Používat místní přisvětlování tak, aby šitý materiál byl přímo osvětlen a zároveň dbát na 

to, aby nebyl v jeho bezprostřední blízkosti. 

5. Každé poranění ohlásit mistrovi, nechat si je ošetřit a uvést okolnosti úrazu pro zápis do 

knihy zranění uložené u mistra. 

6. Při zjištění jakékoliv závady v el. instalaci a poruchy mechanických částí stroje toto 

nahlásit (přivolat mechanika). Práci zahájit až po odstranění závady. 

7. Výměnu jehly a nití provádět vždy po odstavení a vypnutí stroje. Při této činnosti 

dodržovat návod pro obsluhu stroje vydaný výrobcem. 

8. Na pracovišti musí být udržován pořádek. Materiál a polotovary musí být uloženy na 

určeném místě a nesmějí jimi být zastaveny vyznačené průchody (únikové cesty) a 

průjezdní profily. 

 

Obsluze je zakázáno 

 

1. dovolit zasahovat nepovolaným osobám do pracovního a manipulačního prostoru 

stroje 

2. provádět čištění a mazání stroje za chodu 

3. odstraňovat namontované kryty a manipulovat s nimi 

4. provádět jakékoliv zásahy do elektrické instalace stroje 

 



Příloha č. 2 

 

KOMPENZAČNÍ CVIKY PŘI PRÁCI OPERÁTORA ŠITÍ 10 

 

Horní končetiny 

 kroužení zápěstím na obě strany 

 levá ruka je předpažená a pravou dlaní tlačíme proti prstům levé ruky, opakujeme 

totéž na druhou stranu 

 střídavě zatínáme a uvolňujeme prsty 

 

Hlava, krk 

 kroužení rameny na obě strany 

 položíme pravou dlaň na levé ucho, druhou ruku dáme za záda, mírně tlačíme dlaní 

proti hlavě, snažíme se pravé ucho co nejvíce přiblížit k rameni; opakujeme totéž na 

druhou stranu 

 vsedě nebo ve stoji volně spustíme hlavu na hrudník a lopatky tlačíme k sobě, 

vydržíme 5 s 

 

Záda 

 ve stoji mírně rozkročném podsazujeme pánev za současného zpevnění břišních svalů, 

můžeme také kroužit pánví 

 ve stoji rozkročném se opřeme o kolena, s nádechem povolíme záda a podíváme se ke 

stropu, s výdechem přitáhneme bradu na hrudník a vyhrbíme záda 

 spojíme prsty rukou a současně předpažíme, vyhrbíme záda a uvolníme hlavu 

 

Dolní končetiny 

 výpony na špičky a na paty – během práce, o přestávkách 

 kroužení v kotníku – ve stoje při práci, doma vleže se zvednutýma nohama 

 ve stoje přitáhneme patu k hýždi, kolena jsou u sebe – vydržíme asi 10 s 

 přenášení váhy z jedné nohy na druhou 

 

 

 



Příloha č. 3 

 

DOPORUČENÁ DOMÁCÍ PÉČE PŘI PRÁCI OPERÁTORA ŠITÍ 10 

 

Vzhledem k typu práce je vhodné věnovat zvýšenou péči horním končetinám: 

 procvičujeme a uvolňujeme prsty – čínské kuličky do dlaně (můžeme použít např. 

velké korále, kaštany), 

 masírujeme a uvolňujeme předloktí, 

 cvičíme kompenzační cviky zaměřené na ruce. 

 

Celodenní práce ve stoji znamená zvýšenou zátěž pro klenbu nohy a zvýšené riziko vzniku 

křečových žil. 

Prevence křečových žil 

 střídavé koupele nohou – teplá a studená voda 

 odpočívat s nohama ve zvýšené poloze 

 zdravotní punčochy 

 při potížích vyšetření cévním lékařem 

Podpora nožní klenby 

 pasivní podpora – individuální ortopedické vložky do bot 

 masáž chodidla – chození naboso po kamínkách, koulení míčku (tzv. ježek) bosou 

nohou 

 

Vzhledem k typu práce je vhodné pěstovat kompenzační sporty pro zlepšení psychické a 

fyzické kondice a celkové spokojenosti: 

 plavání, 

 turistika, 

 cyklistika apod. 

 

 

 

 

 


