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Anotace 

Schindler, Martin. Použití bezpečnostních prvků LOTO ve společnosti ArcelorMittal Ostrava 

a.s.Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního 

inţenýrství. Katedra bezpečnostního managementu, 2011. 45 s. Vedoucí bakalářské práce 

Ing. Jiří Serafín. 

Bakalářská práce se zabývá problematikou zajišťováním energetických zdrojů při 

odstávce zařízení nebo stroje, které se opravují. Zajišťovacím systémem Lockout/Tagout od 

firmy Brady Corporation. Praktickým vyzkoušením tohoto systému v podmínkách 

 ArcelorMittal Energy Ostrava provozu 46 – Teplárna. V práci blíţe popisuji jednotlivé 

zajišťovací prvky i další systém související s problematikou, právní předpisy a vlastní 

poznatky. 
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Anotation 

Schindler, Martin. The Usage of safety components LOTO in the company ArcelorMittal Inc. 

Ostrava : The Mining University – Technical University Ostrava. The faculty of safety 

engineering. The department of safety management, 2011.  45 s. The master of the bachelor 

work Ing. Jiří Serafín 

 The bachelor work is dealing with the problem of ensuring the energetic sources 

during the shutdown of a facility or a machine, which is being repaired, by the ensuring 

system Lockout/Tagout made by the firm  Brady Corporation. All the system has been 

examined in the conditions of ArcelorMittal Energy Ostrava operation 46 – Heating plant. In 

the work I describe the particular components as well as other systems connected with the 

issue more closely, the legal regulations and my own knowledge. 
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1  Úvod 
 

Neustále se setkáváme s pracovními úrazy, které končí mnohdy doţivotními problémy 

nebo i smrtí. Zvláště zde na Ostravsku sídlí mnoho velkých firem s různými pracovními 

riziky. Rizika můţeme do jisté úrovně ovlivňovat. Úroveň ovlivňování rizika se také liší podle 

toho, v jakém prostředí se nachází. Například u Ostravsko-karvinských dolů vlivem 

poddolování vznikají otřesy, které se ve větších mírách nedají nijak přesně předvídat naproti 

tomu ve firmách, jako jsou Třinecké ţelezárny a ArcelorMittal a.s. je většina úrazů způsobená 

nedodrţením pracovních předpisů, nepozorností zaměstnanců či nekontrolovaným přísunem 

energie a to vše i přesto, ţe v Evropě jsou stanovena opatření vyţadující vypnutí a zamknutí 

veškerých zdrojů při provádění oprav průmyslových strojů. 

Existuje celá řada různých zabezpečení či kontroly dodrţování pracovních postupů, 

pracovních řádů. Zaměstnanci mohou být pod neustálým fyzickým dozorem či pod 

kamerovým systémem, to však vyţaduje zvýšené náklady pro firmu, jako koupení 

kamerového systému a placení osob, které budou dohlíţet na zaměstnance. Jeden z mnoha 

způsobů a nejspíše ten nejrozšířenější k zabezpečení zdrojů energie, kvůli jejímu moţnému 

nekontrolovatelnému spuštění je systém na zabezpečení strojů a zařízení, který je ve světě uţ 

celkem běţný a u nás uţ se mu také pomalu otvírají dveře. Tento systém se nazývá LOTO 

(Lockout/Tag out), výrobou tohoto systému a jeho zavedení do provozu se zabývá firma 

Brady Corporation a.s. Při pouţití prvků systému LOTO se výrazně sniţuje riziko zasaţení 

exponovaných pracovníku energiemi, které jsou v době opravy odvedeny. Systém LOTO je 

jednoduchý, dostupný a cenově přijatelný. Je to malá daň za bezpečnost zaměstnanců při 

provozu.  

Systém LOTO vyhovuje všem evropským normám tykajícím se označení, odpojení, 

zabezpečení stroje či zařízení pří jeho odstávce. Systém je pouţíván uţ řadou předních 

výrobců v různých výrobních odvětvích.  
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2 Cíl práce 

 

Cílem práce je seznámení s firmou Brady Corporation a jejím zajišťovacím systémem 

LOTO, vysvětlení funkčnosti tohoto systému. Popsat jednotlivé funkce a pouţití 

zajišťovacích prvků tohoto systému a prakticky si je vyzkoušet na provoze při odstávce 

zařízení. Konkrétně otestovat tyto prvky ve společnosti ArcelorMittal Energy Ostrava na 

provozu 46 – Teplárna.  

Na provozu 46 - Teplárna srovnat jejich dosavadní zajišťovací systém se systémem 

LOTO, uvést výhody a nevýhody systému a pohled zaměstnanců, kteří pracují s dosavadním 

systémem. Pouţít a navrhnout prvky, které vyhovují danému provozu.   
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3 Historie Společnosti Brady Corporation 

 

Počátky této společnosti se datují k roku 1914. Will Brady začínal jako prodavač Ohio 

společnosti, vyrábějící kalendáře, metry a jiné propagační předměty. Ještě tentýţ rok, zaloţil 

svoji vlastní společnost ve městě Wisconsin. Začal vyrábět fotografické kalendáře a brzy 

vyřizoval komplikované barevné reklamy pro cukrárny, tištěné sklenice pro piva aţ po 

silniční billboardy. 

Jeden z klíčových roků byl 1929, v tomto roce došlo ke krachu burzy a mnoho zákazníků 

firmy Brady muselo ukončit své podnikání. Přibliţně ve středu této krize, vymyslel pan Brady 

neobvyklý reklamní trik, který zachránil firmu. Jednalo se o tzv. „push karty“, byly to 

vyhrávací tikety - Zákazník přidrţel prst na kruhu, na kterém se objevilo výherní číslo, a hned 

 zjistil, zda vyhrává. Od roku 1939 se firma Brady zapojuje do reklamy pro podniky všeho 

druhu. Přes válečné období byl Brady zbaven vedení společnosti a do čela se dostávají jeho 

dva synové Fred a Bill Jr. Válka přinesla nedostatek zisků, které kompenzoval náhradními 

zakázkami jako například tisknutí broţur pro Červený kříţ. V roce 1944 Bill Jr. vymyslel 

identifikaci elektrických vodičů, jednalo se o speciální drát a identifikační kartičku. Tento 

výrobek se rychle ujal a našel uplatnění i během války. Po válce začali vyrábět broţury 

k elektrickým výrobkům, dále hledají nové materiály, tvary pro zlepšení svých výrobků. 

V roce 1949 začali vyrábět bezpečnostní značky protiatomový kryt a označení radiační riziko, 

jednalo se o účelný prodej, protoţe hrozba jaderných a radiačních zbraní byla na vrcholu. Ve 

stejné době probíhal vývoj vlastního stroje, který by všechny jednotlivé operace (laminování, 

vysekávaní, ořezávaní, tisknutí) zvládl sám v jediné operaci a sníţil tím náklady na jeden 

výrobek. Od roku 1950 se Brady stal národním podnikem a vybral identifikační odborníky, 

jako cestu ke specializovaným produktům pro stále zvyšující se počet velkoodběratelů.  

Zavedení nového lepidla Blue Streak v roce 1953 se rapidně zvedl prodej produktů. 

Lepidlo bylo velice efektivní a bez ztráty přilnavosti, to byl další významný krok vpřed 

v identifikaci předmětů. To také vedlo do nové skupiny výrobků-nátěry. Nakonec tvořili 

klíčovou součást jejich produktové řady. Byly navrţeny a postaveny nové vlastní stroje. 

V roce 1955 zisk překročil 1 milión amerických dolarů a o dva roky později začali 

pronikávat do nové sféry výrobku-jmenovky, identifikace tisíců předmětů od elektrických 

předmětů aţ po pračky. 

 Ve stejném roce byla ještě další novinka, jednalo se o automatický stroj Markematic, 

který zpevnil pozici v expandujícím odvětví identifikaci produktů. Tento stroj dokázal, 

několik operací na jednou a vyrobit tisíce výrobků za hodinu. Firmu tento stroj vytáhl na 
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samý vrchol v jejich oboru. Následovaly úspěchy s dalším strojem Printematic  (automatická 

tiskárna etiket) a Wrapmatic (balicí stroj).  

Kolem roku 1960 začíná firma pronikat na světové trhy. V Torontu otvírá svoji první 

zahraniční pobočku, následuje výrobní operace a marketing v Mexiku a distribuční operace 

v Anglii. A jeho zahraniční operace tvoří téměř polovinu příjmů. Brady začal rozvíjet 

a zakládat svoje dceřiné společnosti. 

V roce 1966 otevřel Brady Europa (továrny v Belgii). Na začátku roku 1970 koupil 

australské distributorství a vytvořil Brady Austrálie. Brady zjistil, ţe dceřiné společnosti mu 

vydělají daleko víc neţ jen pobočky či obchodní zástupce. Brady proto otevřel kombinované 

prodeje (sklad, továrny, prodej) jako Brady ve Francii v roce 1980 nebo v Japonsku v roce 

1987. Dceřiné společnosti tvoří 20% ročního prodeje produktů společnosti. Před koncem 

šedesátých let zlomili roční trţby 10 miliónu dolarů.  

V letech 1970-1980 nastává firemní reorganizace, firma Brady vykazuje známky 

opotřebení a slabší prodejní sílu. Společnost zaznamenala poprvé pokles od válečných let, kdy 

se ve velkém prodávaly push-karty a morální broţůrky. Firma v podstatě fungovala tak, ţe 

jednotlivé divize, specializované na určitou část výroby či prodeje, byly samostatné jednotky 

tvořící celek firmy. V těchto letech bylo významným krokem postavení stroje pro korekci 

pásku a detekci začátku a konce zaznamenaných dat. V tomto období vznikají nové předpisy 

na bezpečnostní značení jak při uskladňování tak i pří převozu nebezpečných látek. Do roku 

1980 firma Brady vydělala na 80 miliónů dolarů na tomto značení. Ne všechno však 

vycházelo tak jak mělo. Firma měla velké potíţe s výrobou plošných desek, které měly malou 

trvanlivost, písmo na slunci bledlo a bylo nečitelné. Zakázku dostala konkurenční firma. To 

bylo nejdraţší selhaní v historii firmy. 

Od roku 1980 nastává obrovský růst. Firma skupuje menší či větší soukromé firmy 

s podobnou technologií jako ve vlastní firmě, například firmu Browncor International, 

(distributor poštovné a balné zásoby). Nejvýznamnějším nákupem byla firma Seton, 

zabývající se výrobou ukazatelů a tzv. přímým marketinkem. Díky ní firma získala dalších 

osm miliónů potenciálních zákazníků a další dceřiné společnosti v Anglii, v Kanadě a 

v Německu. Nyní provozuje šest domácích divizí a osm mezinárodních poboček, roční trţby 

vzrostly o 350 procent na 175 miliónů dolarů. V roce 1994 odešel poslední majitel se jménem 

Brady a firmu převzal dlouholetý zasvěcený přítel rodiny Paul Gengler. Najmul M. Hudsona 

jako víceprezidenta společnosti, aby společnost vedl do 21. století. Zvýšil zisk aţ na jednu 

miliardu dolarů a zajistil nové geografické expanze, jako je Itálie, Brazílie a Dálný východ. 

V roce 1997 firma získala firmu Varitronic Systems, amerického výrobce high-tech tiskových 
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systémů a dvě britské firmy: Tech print systems (tiskárny) a Hirol Company (výrobce 

tiskových systémů a die-cut dílů pro elektroniku. Mezi roky 1980-1996 byl zaveden čárový 

kód, nový software a plně automatizovaný stroj pro označování elektrických obvodů a první 

domácí tiskárna Bradywriter, kterou si zákazníci mohou koupit a tisknout doma. 

Od roku 1998 se firma připravovala na vstup do nového tisíciletí a změnila svůj název 

na Brady Corporation. Tento název spojoval jak jméno zakladatele, Williama H. Brady, tak 

i velikost firmy, která se od malé firmy zaloţené v roce 1914 mnohonásobně rozrostla. Dále 

pokračovala strategie rozrůstání po celém světě, i kdyţ trţby v Asii váhaly a firma musela 

vynaloţit hodně nákladů a přeţít asijskou finanční krizi. Nadále pokračovala v kupování 

firem, v srpnu 1998 skoupila brazilský label VEB Sistemas de Etiquetas Ltda.  

Pohyb v zahraničí pokračoval v letech 2000 a 2001 firmou Brady a dalšími 

zakoupenými společností v Austrálii a v Německu. O rok později byl zaloţen nový závod 

v Malajsii (ve městě Penang). Celkově společnosti dělaly čtyři akvizice v roce 2003, včetně 

TISCOR Inc., která byla zaloţena v San Diegu v Kalifornii, Etimark GmbH z Německa, a dva 

Brady distributory se sídlem ve Spojeném království.  

V roce 2003 odstoupil M. Hudson a nahradil ho Frank M. Jaehnert. Růst pokračoval 

pod jeho vedením. V roce 2004 Brady dělal největší akvizici, kdy koupil EMED Co v New 

Yorku, ID Technologies Ltd v Singaporu. Společnost také rozšířila své působení v Číně, 

v Austrálii konkrétně v Sydney, a v Brazílii. Trţby ve fiskálním roce 2005 zvýšil o 21,6 

procenta na 816,4 miliónů dolarů, čistý zisk vzrostl na 81,9 miliónů dolarů, coţ představuje 

nárůst o 61 procent. Přibliţně polovina zisků byla z operací v Severní a Jiţní Americe, třetina 

z Evropy, 15 procent z Asie a Tichomoří. 

Spolu s růstovým aktivizačním plánem a vývojem výrobků podle očí společnosti, byl 

je a bude zásadní význam pro budoucí úspěch firmy. Některé z jejích nových produktů 

zahrnutých laboratoří LabXpert na označování a tiskový systém, který nabízí více neţ 140 

laboratorních-specifických symbolů na označení a šablon pro lahvičky a zkumavky, to také 

představilo BradyGlo fotoluminiscenční výrobky a AquAlert štítky, které mění barvu, kdyţ 

přišly do styku s vodou nebo tekutinou na bázi vody. Silný seznam produktů nechal dobrou 

pozici pro budoucí růst. Brady se zdá být na dobré cestě k úspěchu v nadcházejících letech. 
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4 Společnost Brady Corporation 

 

Od doby kdy, Brady působí na trhu, to je od 1914, je jejím posláním poskytovat 

inovativní a identifikační řešení, které  zákazníkům na celém světě přinesou zvýšení úrovně 

bezpečnosti, ochrany, produktivity a výkonů. 

 

 

 

 

 

 

 

Společnost nabízí více neţ 15 000 standardních typů výrobků určených pro 

bezpečnostní značení, identifikaci výrobků a osob, poskytuje zdaleka nejširší nabídku, která je 

na světovém trhu k dispozici. 9000 zaměstnanců Brady na všech kontinentech světa se stará o 

nejvyšší kvalitu dodávaných produktů a sluţeb a obsluhuje více neţ půl miliónu zákazníků. 

Rozsáhlá síť distributorů navíc zajišťuje rychlé dodání a vysoce kvalifikované poradenství pro 

kaţdou specifickou potřebu jednotlivých zákazníků. Společnost Brady Corporation je od roku 

1999 akciová společnost na burze v New Yorku pod titulem BRC. Hlavní centrála společnosti 

Brady Corporation se nachází v Milwaukee (USA). Desítky výrobních závodů Brady jsou 

umístěny ve všech hlavních průmyslových oblastech USA, Evropy i Asie. V roce 2005 

otevřela korporace svou dceřinou společnost pro region Střední a Východní Evropy v 

Bratislavě. Lokální kvalifikované zákaznické oddělení je připraveno poskytnout veškerou 

pomoc při objednávkách, nabídkách a informacích o produktech a odborníci servisního centra 

zajišťují plnou technickou podporu pro zákazníky z celého regionu. Od ledna 2009 provozuje 

divize SETON společnosti Brady s.r.o. v České republice zásilkový obchod se zboţím pro 

bezpečnost. 

 

Obrázek 1 Budova Firmy  
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5 Produkty 

 

5.1 Tiskárny  

 

Firma nabízí široký výběr hardwaru k identifikaci a označování. Pouţívá technologii 

tisku s tepelným přenosem v kombinaci s vynikajícími špičkovými materiály, která je zárukou 

kvalitních a spolehlivých štítků pro veškerou identifikaci v podnicích a organizacích. Firma 

poskytuje široký sortiment tiskáren od nejmenších příručních štítkovačů aţ po vysoce 

výkonnách zařízení pro tisk a aplikaci štítků.  

 

5.2 Přenosné  štítkovače 

 

Příruční zařízení Brady na tisk etiket a štítků vyuţívají princip autokalibrace pomocí 

technologie inteligentního čipu. Několik desítek typů spotřebního materiálu v kazetách nabízí 

uţivateli moţnost rychlé výměny a okamţité řešení veškeré identifikace na místě. Ideální pro 

aplikace s potřebou tisku do 1000 etiket denně. 

 

 

 

 

Obrázek 2 Přenosné štítkovače  

http://oznacit.cz/produkty/tiskarny-a-zarizeni/prenosne-stitkovace.html


8 
 

5.3 Stolní tiskárny 

 

THT tisková zařízení pracují v připojení na PC a s příslušným softwarem pro design 

štítků (LabelMark, CodeSoft). Tyto inteligentní a vysoce výkonné THT tiskárny se uplatní 

zejména ve výrobě, v kancelářích, skladech, laboratořích nebo provozovnách s potřebami 

několik stovek aţ tísíců štítků denně. 

 

5.4 Specializovaná zařízení 

 

Kombinovaná technologie pro tisk a automatickou aplikaci etiket je tím pravým 

řešením pro sériovou výrobu kabelů, kabelových svazků, PCB desek, elektronických 

součástek nebo dalších průmyslových aplikací. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3 Stolní tiskárny  

Obrázek 4 Specializovaná zařízení  

http://oznacit.cz/produkty/tiskarny-a-zarizeni/stolni-tiskarny.html
http://oznacit.cz/produkty/tiskarny-a-zarizeni/specializovana-zarizeni.html
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5.5 Skenery 

 

Ruční a automatické čtečky čárových a 2D kódů jsou nezbytnou součástí spolehlivého 

systému sledovatelnosti ve výrobních nebo skladových procesech. Kvalitní skenery nabízí 

rychlé čtení i při větších vzdálenostech. 

5.5.1 Microscan 

 

Skenery od firmy Microscan patří ke světové špičce ve vývoji čtecích zařízení pro 

průmyslové aplikace. Společnost Brady a Microscan spolupracují uţ několik let na 

společných projektech v oblasti identifikace a zajištění zpětné sledovatelnosti. Skenery lze 

pouţívat pro manuální snímání dat jako i pro rychlé automatické čtení na výrobních linkách. 

5.6 Software 

 

Specializované programové balíky pro design a tisk etiket a štítků jsou nezbytnou 

součástí identifikačních řešení. Programy LabelMark a CodeSoft jsou určeny pro průmyslové 

štítky a program MarkWare pro přípravu předloh grafických tabulek, značek a potrubních 

štítků. 

 

5.7 Bezpečnostní značení 

 

Při volbě bezpečnostních tabulek je třeba brát v úvahu kromě obsahové stránky  i 

odolnost materiálů, ze kterých jsou bezpečnostní tabulky vyrobeny. 

 

 

 

 

 

http://oznacit.cz/produkty/skenery/microscan.html
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5.7.1 Brožura Bezpečnostního značení 

 

Broţura obsahuje kompletní přehled výrobků pro bezpečnostní značení a bezpečnostní 

značení potrubí, dále uzávěry Lockout/Tagout a jejich příslušenství, logistické značení a 

bezpečnostní systém Scafftag.  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.2 Značení nouzového východu 

Piktogramy únikových cest na poţádání dodáme i ve verzi vyrobené z 

fotoluminiscenčního materiálu.  

 

 

 

 

  

                                                       

 

                                                            Obrázek 6 Ukázky značení nouzového východu  

Obrázek 5 Brožura  



11 
 

5.7.3 Luxusní orientační značení 

Luxusní orientační značení Brady je určeno pro reprezentativní prostory obchodních 

míst, hotelů, bank a další místa, kde je potřebné pouţití kvalitních a elegantních materiálů pro 

bezpečnostní a orientační značení.  

 

 

 

 

 

 

  

 

                              

5.7.4 Piktogramy pro značení podlahy 

Slouţí k označení nebezpečných prostor, bezpečnostní pokyny se umisťují v místech, 

kterých se tato upozorňující informace týká. Značky jsou vyrobeny z polyesteru, potisk je 

před poškozením chráněn průhledným, matným, protiskluzovým laminem.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7 Luxusní orientační značení  

Obrázek 8 Piktogramy 
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6 Scafftag 

 

Kaţdý den, kaţdou minutu, kaţdých 5 sekund se evropský pracovník stává obětí 

pracovního úrazu. Pro jeho zaměstnavatele tím začínají problémy. Kromě toho, ţe musí 

vyplatit peníze na zdravotní péči či sociální zabezpečení, které jdou z peněz daňových 

poplatníků, musí vyplatit výplatu ve formě odškodného, kompenzačního příspěvku a najít 

náhradu za zraněného pracovníka, vyškolit ho a zapracovat do procesu.  

Není proto velkým překvapením, ţe stále více firem pouţívá označovací a 

zabezpečovací prvky od firmy Brady. Je to malá cena za čisté svědomí a klidný, bezpečný 

pracovní průběh. 

 

6.1 Co je to stafftag? 

 

Většina z nás uţ se byla podívat na běţném provoze určité firmy nebo jsme byli přímo 

součástí výrobního procesu formou zaměstnání nebo jen brigády. Dokáţeme si tedy představit 

mnoho pracovníků, strojů, pracovního zařízení, jeţ se neustále přesouvají z místa na místo a 

plní určené pracovní úkoly. Stává se taky, ţe při vzniku problému, ať uţ závady na stroji nebo 

zkratu, se okolo seskupí velký počet zaměstnanců a místo se stává nepřehledné a můţe dojít 

k úrazu.  

Tady vznikají otázky: Jaké jsou záruky, ţe všechna zařízení, stroje jsou bezpečné, kdo 

je kontroloval a kdo se postaral o jejich údrţbu? Jakým přehledným způsobem označit 

všechna pouţíváná zařízení a tím pádem zvýšit bezpečnost zaměstnanců? 

 

6.2 Vytvoření viditelné bezpečnosti 

 

Bez přesných, aktualizovaných a včasně podaných informací lidé začínají spoléhat na 

svůj instinkt, odhady a předpoklady. Odhadování určitých situací můţe vést k potencionálně 

nebezpečným závěrům, rozhodnutím jak pro zaměstnance, tak i pro vedení společnosti, coţ se 

negativně odrazí v ekonomických výsledcích. Proto jsou přesné informace o bezpečnosti, 

prováděných opravách, údrţbě a kontrole kaţdého kusu zařízení více neţ nutné. 
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Jiţ před více jak dvaceti lety byl představen inovativní systém pro zřetelné značení 

lešení a dalších pracovních nástrojů pod názvem Scafftag. Tento název se stal synonymem 

pro bezpečné značení upozorňující na momentální stav lešení, strojů a pracovních nástrojů. 

Tento systém nabízí kompletní bezpečnostní označení a evidenci pracovních nástrojů od 

lešení a ţebříku aţ po nádoby s chemikáliemi.  

  

    Výhody: 

 Ušetří vám čas při přípravě bezpečnostních auditů 

 Podává přesné informace o kontrole a o prováděných pracích 

 Jednoduché pouţívání, velká odolnost proti klimatickým podmínkám i 

chemickým a fyzikálním vlivům 

 Široký výběr velikostí a vloţek k přizpůsobením vlastní poţadavkům 

6.3 Jak tento systém používat? 

 

Většinou se systém pro označení Scafftag skládá ze dvou částí – drţáku, který je trvale 

upevněn k zařízením a vyměnitelné vloţky. 

Tento systém zabezpečuje stále aktuální informace o kontrole, provedených pracích i o 

momentálním stavu přístroje, tyto informace lze pouţít u soudu jako důkaz, kdyby nastal 

nějaký úraz. Tento systém upozorňuje na stav zařízení a vyznačuje se jasnou viditelností a 

jednoduchosti pouţití. 

 

Krok 1 – NEPOUŢÍVAT 

Na plastovém drţáku jsou vytištěné informace týkající se zákazu pouţívání zařízení 

(nebyl ještě proveden test pevnosti, zařízení není schváleno k uţívání) 

 

  

 

  

 

Obrázek 9 Krok 1 
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Krok 2 – BEZPEČNÉ K POUŢITÍ 

Jakmile je u zařízení proveden test zařízení, zkouška pevnosti apod. a zařízení je 

schváleno jako bezpečné, tak do plastového drţáku je dána nová vloţka, která informuje o 

bezpečnosti pouţití. Vloţky se vţdy vyrábějí na zakázku dle přání a poţadavků zákazníka. 

Mohou obsahovat jakékoliv informace, které si zákazník bude přát, také se vţdy vynechává 

místo pro ruční dopsání variabilních informací. 

  

 

 

  

 

 

 

Krok 3 – NEPOUŢÍVAT 

Nastane-li situace, ţe na zařízení je zjištěna závada, nebezpečí úrazu, expirace doby 

kontroly nebo jiný problém, díky kterému se zařízení stává nebezpečné, stačí jen vytáhnout 

vloţku o bezpečném pouţití a odkryje se text Nepouţívat, který jasně informuje o zákazu 

pouţití.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 11 Krok 3 

Obrázek 10 Krok 2 
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6.4 Značení potrubí 

 

Všechna potrubí obsahující nebezpečné látky musí být příslušně označena podle 

směrnice. Potrubí se označuje různými barvami, například potrubí s pitnou vodou modrým 

pruhem nebo potrubí určené pro poţární ochranu se opatřuje pruhem z červené barvy. Na 

všechny štítky a lepicí pruhy na potrubí jsou kladeny vysoké nároky na odolnost proti 

klimatickým podmínkám, fyzikálním i chemickým vlivům.  

 Venkovní odolnost je v rozmezí pěti aţ sedmi let, UV stálost.  

 Extrémní odolnost vysokým í nízkým teplotám: -40ºC aţ do + 110ºC 
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7 Lockout/tagout 

 

Kaţdý rok jsou v Evropské unii usmrceny nebo zraněny tisíce pracovníků při 

prováděných opravách nebo údrţbách průmyslových strojů nebo jejich vybavení. Velké 

procento úrazů je způsobeno nekontrolovaným přísunem energie. A to vše i přesto, ţe 

v Evropě jsou opatření vyţadující vypnutí a zamknutí veškerých energetických zdrojů při 

prováděných veškerých opravách na zařízení. Asi nejlepší řešení pro shodu se zákonem i pro 

ochranu zdraví a majetku představuje zavedení systému LOTO do podnikové praxe. 

 

Lockout-Tagout (LOTO) je bezpečnostní postup, který zabezpečuje, ţe nebezpečné 

stroje jsou řádně vypnuty a za ţádných okolností se nespustí před dokončením servisu a 

údrţby. Tento postup se pouţívá výhradně v průmyslu, aby se zajistila větší bezpečnost 

zaměstnanců a ušetřily náklady zaměstnavateli. Vyţaduje, aby veškeré nebezpečné zdroje 

energie byly izolovány a vyřazeny z činnosti ještě před zahájením plánované opravy. „Lock a 

Tag“ funguje ve spojení s visacím zámkem většinou zamykáním přístroje nebo napájecího 

zdroje s petlicí. Zámek by měl být v takové poloze, aby ţádné nebezpečné zdroje energie 

nešly zapnout. Procedura vyţaduje, aby bylo informační značení na uzamčeném zařízení 

umístěno na viditelném místě, aby za ţádných okolností zařízení někdo omylem nezapnul.  

 

7.1 Procedura Lockout / Tagout (Uzamknout a Označit) se skládá ze dvou hlavních 

kroků a několika dalších:  

 

 Lockout – Uzamknout 

Procedura Lockout spočívá v umístění speciálního uzávěru a visacího zámku 

na takové místo, které je kritické pro uvolnění zdroje nebezpečné energie a to 

takovým způsobem, aby jasně: 

- Informovalo ostatní uţivatele, ţe na tomto zařízení probíhá 

oprava/odstávka a zařízení je z tohoto důvodu odpojeno/vypnuto 

- Zamezilo neţádoucí manipulaci s nebezpečným zdrojem energie, která by 

mohla vést ke zranění, usmrcení nebo škodě na majetku 
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 TagOut – Označit 

Nezbytnou součástí procedury je označení uzávěru štítkem. Štítek informuje 

ostatní zaměstnance, ţe na zařízení probíhá oprava/odstávka a zařízení je z 

tohoto důvodu odpojeno/ vypnuto. Na štítek lze zapsat informace týkající se 

odpojení (zodpovědný pracovník, datum dokončení). Na zadní straně štítku 

můţe být umístěn text s popisem kroků, které musí obsluha provést před 

odpojením zařízení. Podpisem na štítku je tak potvrzeno, ţe dané kroky byly 

provedeny. 

Aby byl projekt zavedení procedury LOTO úspěšný, je vyţadováno: 

 plán zavedení LOTO systému a časový harmonogram 

 určení týmu zodpovědných pracovníků 

 vypracování auditu bezpečnosti – identifikace rizik a ovládačů zdrojů energie 

 vypracování interních předpisů LOTO 

 kalkulace a obstarání zamykacích prvků pro podnikový systém LOTO 

 testování Lockout/Tagout procedur v praxi 

 školení pracovníků 

 implementace systému a kontrola jeho pouţívání[2] 

 

 identifikace energetických a látkových zdrojů a míst jejich odpojení 

Místo odpojení od látkových či energetických zdrojů by mělo být zvoleno, 

tak aby se bylo co nejblíţe k místu práce na zařízení. Místa odpojení by měla 

být identifikována ještě před zahájením práce. K tomuto účelu vhodně 

poslouţí zavedení systému povolování prací, který usnadní identifikaci 

nebezpečí.  

 

 informování zaměstnanců o odstavení zařízení a o prováděných pracích 

Informování příslušných zaměstnanců provádí osoba, která odpovídá za  

provoz zařízení či stroje. 
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 Vypnutí zařízení či strojů 

Zařízení či stroj musí být fyzicky odpojeno od látkových a energetických 

zdrojů, nikoliv visacími zámky na místě, které je nebezpečné pro uvolnění 

látkového či energetického zdroje. 

 

 Kontrola zařízení, zda jsou všechny energetické a látkové zdroje odstaveny 

Osoba, která má nestarost provoz zařízení či stroje, by se měla před jeho 

předáním k opravě či údrţbě osobně přesvědčit, ţe zařízení nelze ţádným 

způsobem uvést do provozu a ţe místa odpojení jsou zajištěna visacími 

zámky všech osob, které se budou na opravě či údrţbě podílet. 

 

 Oprava nebo údrţba 

 

 Navrácení do provozu 

Před opětovným uvedením zařízením do provozu se odstraní všechna 

označení a speciální uzamykací prostředky, zařízení se uvede zpět do provozu 

a osoba, která má na starost provoz zařízení či stroje informuje všechny 

příslušné osoby o uvedení zařízení do provozu. 

 

7.2 Kategorie osob, které musí znát v určité úrovni pravidla procedury LOTO: 

 

a) Oprávněné osoby – tyto osoby jsou proškoleny v pouţívání systému 

lockout/tagout k zabezpečení strojů a zařízení pro provedení opravy nebo 

údrţby (údrţba, mechanici, servisní pracovníci), 

b) Zainteresování zaměstnanci – jsou osoby pouţívající zařízení při běţném 

provozu (obsluha zařízení), 

c) Ostatní zaměstnanci – ti, kteří někdy mohou pohybovat a pracovat v blízkosti 

uzamčených zařízení 



19 
 

V řadě případů se postupy uzamykání vztahují rovněţ na zaměstnance externích firem 

na společných pracovištích (např. v rámci sluţby, obsluhy). 

 

7.3 Příklady látkových a energetických zdrojů  

 

 Elektrická energie – kontakt s vodiči, vedením napětí nebo zařízením 

pod vysokým napětím můţe způsobit popáleniny, šok nebo smrt 

 Tlakový výbuch – představuje ohroţení očí, uší, pokoţky tlakovými 

účinky vzduchu a nečistotami v něm obsaţenými 

 Hydraulická tekutina – představuje ohroţení tlakovými účinky či 

případně vlastnostmi hydraulické tekutiny 

 Pára – ohroţení zraku popálením či tlakovými účinky 

 Dusík – ohroţení sníţení obsahu kyslíku v ovzduší 

 Chemické látky a přípravky – ohroţení nebezpečnými vlastnostmi látek 

(hořlavost, toxicita, ţíravost atd.) a dále případně jejich provozními 

podmínkami /zejména teplotou nebo tlakem). 

 Mechanická zařízení – mohou způsobit ohroţení např. rozdrcením, 

pořezáním nebo propíchnutím.[2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

8 Praktická část: 

 

8.1 Závod č. 46-teplárna 

 

představuje sloţitý a rozsáhlý komplex průmyslové energetiky se speciálním 

zaměřením na potřeby hutního průmyslu. V oboru vodního hospodářství, teplárenství, 

plynárenství, elektro-energetiky a výroby technických plynů je tento závod svými fyzickými 

výkony plně srovnatelný s jednoúčelovými energetickými subjekty podnikajícími na 

energetickém trhu České republiky. Převáţná část dodávek energetických médií směřuje ze 

závodu 4 - Energetika do ostatních závodů akciové společnosti, část je určena externím 

kupujícím. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 Problematika: 

 

Na tomto závodě jsou časté vysoké teploty zařízení či unikající páry, proto bylo nutné 

ověřit, zda zkoušené prvky budou schopné odolávat i těmto vysokým provozním teplotám. 

Jelikoţ jsou prvky tvořeny z kvalitních plastů, obstály bez větších známek opotřebení: viz 

obrázek 9.15 Opotřebení kabelu. 

Dalším problémem, na který jsme narazili, byly ventily. My jsme disponovali 

uzávěrem ventilů s průměrem do 16,5 cm, ale na místě byly z 90 % pouţívány uzávěry od 30 

do 45 cm.  

Obrázek 12 Pohled na teplárnu 
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Na jejich dosavadním zajišťovacím zařízení řetězy a zámky, je velkým problémem 

nedostatek visacích zámků. Řetězy se potom různě zamotávají či jen spojí obyčejným 

drátkem: viz obrázky 9.2 Zamotaný řetěz a 9.3 Zavázaný řetěz. Dále chybí označení, kdo a 

proč zajistil toto zařízení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3 Zajišťovací prvky LOTO : 

 

K dispozici jsme měli určitou škálu výrobků. Na vybraném závodě jsme mohli pouţít 

jen některé prvky. Na místě se třeba nevyskytovaly plynové bomby ani tlakové láhve.  

 

 

 

Obrázek 9.2 řetz  

Obrázek 9.3 řetěz  

Obrázek 13 Zamotaný řetěz  

Obrázek 14 Zavázaný řetěz  
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8.3.1 Univerzální uzávěr ventilů:  

 

je to systém, který lze libovolně nastavit pro uzamknutí ventilů různých druhů 

a velikostí. Ţádný jiný produkt nenabízí takové široké uplatnění jako tento. 

Univerzální uzávěr obsahuje přizpůsobivou konstrukci, která uţivateli 

umoţňuje pouţití různých typů příslušenství k modifikaci uzávěru zařízení a jeho 

přizpůsobení celé řadě ventilů.  

 Volitelná blokující páka je pouţívána s kulovými ventily, otevřené, 

polootevřené nebo částečně otevřené pozice. 

 Přidáním připevňujícího lanka je zařízení pouţitelné i k uzamčení uzavíracích 

ventilů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Obrázek 15 Prvky k dispozici 

Obrázek 16 Univerzální uzávěr 
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V našem případě jsme univerzální uzávěr pouţili takto: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.2 Uzavírací ventil 

 

Firma disponuje dvěma druhy uzavíracích ventilů. 

 Nastavitelný uzávěr ventilů, který lze pouţít na ventilech od 2,5 do16,5 cm, je vyroben 

z odolného polypropylenu. Nahradí 3 běţná uzamykatelná zařízení uzavíracích 

ventilů. 

 Standardní závěr ventilů, uzavírá ventily od 2,5 do 32 cm, dodává se v pěti velikostech 

a čtyřech barvách. 

Obrázek 18 Univerzální uzávěr v praxi 2 

Obrázek 17 Univerzální uzávěr v praxi 1 
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Zařízení se dodává v různých barvách z důvodu znázorňování úrovně nebezpečí nebo určuje 

látku tekoucí skrz ventil nebo určuje různé údrţbářské týmy. 

V našem případě jsme disponovali pouze nastavitelným uzávěrem ventilů, a jak uţ jsem 

zmiňoval, tak většina ventilu byla větší neţ maximální rozsah uzávěru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.3 Kulové ventily 

 

Existují tři druhy: Brady uzávěr, uzávěr kulového ventilu Prinzing a Nevodivý 

uzávěr kulového ventilu. Měli jsme k dispozici všechna tři zařízení, ale k vyuţití došlo jen u 

prvních dvou. 

Obrázek 19 Uzavírací ventil v praxi 1 

Obrázek 20 Uzavírací ventil v praxi 2 
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 Brady uzávěr  

Uzamyká kulový ventil v uzavřené poloze a jeho pouţití závisí na 

tloušťce uzávěru, vzdálenosti od pevné překáţky apod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Uzávěr kulového ventilu Prinzing 

                     Malé zařízení (12,5 do 31 mm) uzamyká ventily v otevřené i v uzavřené   

                     poloze.  

                     Velké zařízení (50 do 200 mm) uzamyká ventily jen v uzavřené poloze.   

                     Zařízení je univerzální a jednoduché na pouţití.  

 

V našem případě jsme disponovali malým zařízením a uzamykali jsme ventil 

v uzavřené pozici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 21 Brady uzávěr v praxi 

Obrázek 22 Uzávěr kulového ventilu Prinzing v praxi 1 
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 Nevodivý uzávěr kulového ventilu 

Intuitivní, nevodivý a jednoduše umístitelný uzávěr, který uzamyká 

ventily jen v uzavřené poloze. 

 

Tento prvek jsme nemohli pouţít, protoţe ventily byly krátké. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 23 Uzávěr kulového ventilu Prinzing v praxi 2 

Obrázek 24 Nevodiví uzávěr kulového ventilu 
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8.3.4 Kabelové uzávěry 

 

Na závodě jsme vyzkoušeli všechny kabelové uzávěry, kterými jsme 

disponovali. Jednalo se o čtyři zařízení. 

 

 Víceúčelový kabelový uzávěr 

Slouţí k uzamčení ventilů, rozpojení spínačů, jističů atd. Hodí se 

k uzavření více kontrolních bodů jediným zařízením, ušetří se tím 

náklady. Lze pouţít různé typy kabelů podle toho, na jakém zařízení 

mají být umístěny a jaký účel mají splňovat. 

V našem případě jsme to pouţili na ventilu, na kterém byl nasazený 

řetěz. Jelikoţ bylo zařízení horké, tak jsme si mohli vyzkoušet, zda náš 

uzávěr vydrţí,  bez nějakého většího opotřebení  vydrţelo viz. obrázek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 25 Víceúčelový kabelový uzávěr v praxi 

Obrázek 26 Opotřebení kabelu 
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 Mini kabelový uzávěr 

Nejvhodnější pro uzamčení ventilů, spínačů a elektrických jističú. 

Jedno zařízení pro elektrické a mechanické uzamykatelné aplikace šetří 

čas i peníze. Uzávěr obsahuje samonavinovací mechanismus, který 

umoţňuje navinutí kabelu jediným stiskem tlačítka. 

 

Při praktickém pouţití jsme uzávěr zajistišťovali dva ventily, které 

spojoval řetěz. Náš uzávěr byl sice kratší a museli bychom pouţít dva, 

ale zase podstatně lehčí a lépe skladovatelný.  

Tento uzávěr je lehké konstrukce, proto je moţné jej zneškodnit velmi 

snadno a při hrubém zacházení se velmi rychle znehodnotí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 27 mini kabelový uzávěr v praxi 1 

Obrázek 28 mini kabelový uzávěr v praxi 2 
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 Jednoduchý kabelový uzávěr 

Uzamyká uzavírací ventily, plynové bomby nebo elektrická zařízení. 

Zařízení se skládá z ocelového lanka a spony, na kterou lze umístit aţ 

šest visacích zámku. 

V našem případě jsme uzávěr pouţili takto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 29 Jednoduchý kabelový uzávěr v praxi 1 

Obrázek 30 Jednoduchý kabelový 

uzávěr v praxi 2 
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 Pro Lock II kabelové uzamykatelné zařízení 

S tímto zařízením lze manipulovat jen za pomoci speciálního zařízení. 

Zařízení je kompaktní, lehké a UV stabilní. 

 

V našem praktickém pouţití jsme zařízení pouţili na zajištění tří 

ventilů, které spojoval řetěz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 31 Pro Lock II v praxi 1 

Obrázek 32 Pro Lock II v praxi 2 
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8.3.5 Uzávěry tlakových lahví a uzávěr na plynové bomby 

 

První zmiňovaný uzávěr uzamyká tlakové láhve včetně propanových 

bomb vysokozdviţných vozíků a samostatně stojící propanové bomby. Druhý 

zmiňovaný uzávěr zabraňuje přístupu k hlavnímu ventilu. 

Tyto uzávěry jsme měli k dispozici, ale neměli jsme je na čem vyzkoušet. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 33 Uzávěr plynové bomby 

Obrázek 34 Uzávěr tlakové láhve 
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8.4  Závěr praktické části 

 

Většina prvků, které jsme měli k dispozici, byla vyzkoušena. Vše bylo 

projednáno s hlavním topičem, který má za úkol kontrolovat správnou odstávku kotle i 

zda je bezpečně zajištěn. 

 

Vzhledem k tomu, ţe po prodělané hospodářské krizi se finanční zdroje alokují 

velmi náročně, je moţné předpokládat, ţe vybavení provozů těmito relativně drahými 

prvky potrvá několik měsíců. Náhrada za stávající systém tedy nebude skoková, ale 

pozvolná. 

 

Místní zaměstnanci byli evidentně proti zavedení těchto prvků do běţného 

provozu. Argumentovali tím, ţe jsou důleţitější věci pro nákup, které nutně potřebují 

k běţnému provozu teplárny. Dále vychvalovali dosavadní zabezpečovací systém tím, 

ţe jsou řetězy dostatečně dlouhé a vydrţí i místní vysoké teploty.  

Je pravda, ţe naše zařízení nedisponovalo takovou délkou jako jiţ 

nainstalované řetězy.  Většinou bychom museli pouţít zařízení dvě na to, abychom 

uzamkli tolik ventilů co jeden řetěz, ale určitě je příjemnější mít v kapse dvě 

zabezpečovací zařízení LOTO, které dohromady neváţí ani jeden kilogram neţ přes 

rameno několika kilogramový řetěz. A jak uţ jsem zmiňoval výše, tak teplota ventilů, 

strojů a místních zařízení nijak neovlivní funkčnost zařízení. Ověřili jsme si to tím, ţe 

jsem asi na půl hodiny uzamkli ventil, který byl rozpálený. Dále bych dodal, ţe 

barevné provedení zařízení LOTO je přehlednější neţ řetězy, které ve většině případů 

nebyly na místě ani označeny příslušnou cedulkou. Člověk neseznámený s provozem či 

s plánovanými odstávkami strojů, by mohl snadno přijít ke zranění.  

Na zaměstnancích teplárny bylo vidět, ţe se jim náš způsob zabezpečování 

nelíbí. Jsou navyknutí na svůj dosavadním systém a brání se novým věcem. 

 Termín plného zavedení tohoto bezpečnostního standardu a tedy i pouţívání 

prvků LOTO není moţné, z výše uvedených důvodů, exaktně stanovit. Předpokladem 

můţe být implementace v průběhu roku 2012. 
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9 Právní předpisy 

 

Poţadavky na pouţívání strojů a zařízení stanovuje v rámci Evropské unie směrnice 

EU 89/665 o minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro pouţívání 

pracovního zařízení zaměstnanci při práci. Tato směrnice byla transportována do legislativy 

České republiky v rámci nařízení vlády č.378/2001 sb., kterým se stanoví bliţší poţadavky na 

bezpečný provoz a pouţívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. V České 

republice není zavedení procedury lockout/tagout specificky legislativně vyţadováno, 

nicméně výrazně pomáhá sniţování pracovních rizik. Při zavádění procedury lockout/tagout 

v ČR obvykle vycházíme z poţadavků § 3 odst. 1 a 2 uvedeného nařízení vlády: 

1)Minimálními poţadavky na bezpečný provoz a pouţívaní v závislosti na 

příslušném riziku vytvářeném  daným zařízením jsou: 

 Přivádění nebo odvádění všech forem energií a látek, uţíváním nebo 

vyráběných, bezpečným způsobem 

 Umístění ovládacích prvků ovlivňujících bezpečnost provozu zařízení 

mimo nebezpečné prostory, bezpečné ovládání, a to i v případě jejich 

poruchy nebo poškození, dobrá viditelnost, rozpoznatelnost a 

v určených případech příslušné označení; nemohou-li být ovládací 

prvky z technických důvodů umístěny mimo nebezpečné prostory, 

nesmí být jejich ovládání zdrojem nebezpečí, a to ani v důsledku 

nahodilého výkonu 

 Vybavení ovladačem pro úplné bezpečné zastavení ; v době, kdy se 

zařízení nepouţívá, jeho vypnutí a ve stanovených případech jeho 

odpojení od zdrojů energií a zabezpečení 

 V případě potřeby označení výstraţnými nebo informačními značkami, 

sděleními zamčení nebo signalizací, které jsou srozumitelné, mají 

jednoznačný charakter a nesmí být poškozovány běţným způsobem 

provozem zařízení.[1] 

 

   2) Oprava, seřizování, úprava, údrţba a čištění zařízení se provádějí, jen je-li 

zařízení odpojeno od přívodů energií. Není-li to technicky moţné, učiní se 

vhodná ochranná opatření. 
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Další poţadavky uvádí zákon č.309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a to zejména § 4, který v odst. 1 stanovuje poţadavky 

na výrobní a pracovní prostředky a zařízení. Stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a 

nářadí musí být vybaveny ochrannými zařízeními, která chrání ţivot a zdraví zaměstnanců.[1] 
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10 Závěr 

 

Měl jsem moţnost prostudovat si profil společnosti Brady Corporation, podívat se a 

podrobněji si rozebrat systém Lockout/Tagout a Vám svoje poznatky sdělit a celý tento 

systém přiblíţit.  

Kdyţ opomenu závěr praktické části a podívám se na všechno jako na celek, tak 

musím konstatovat, ţe největším problémem tohoto systému je, ţe tento systém je pro nás 

nový a mnozí lidé v něj nemají ani nechtějí mít důvěru. Kaţdý má na tento systém svůj názor, 

ale určitě není ztráta času tento systém zajišťování zařízení a strojů LOTO a systém 

označovaní Stafftag prostudovat, poznat a vyzkoušet.   

Přednosti tohoto systému je jeho přehlednost v prostorách provozu, díky jeho 

barevnému provedení uţ na první pohled poznáme, co se vztahuje k uzavřenému ventilu, zda 

se jedná o horkou páru nebo třeba o nějaký plyn.  Většina uzamykacích prvků je malá, lehce 

skladovatelná kapsy a téměř nic neváţí, zaměstnanci je mohou mít pořád při ruce a pří 

problému je hned pouţít. 

Jak uţ jsem zmiňoval v závěru praktické části, tak při pouţití v ArcelorMittal Energy 

Ostrava provoze 46-Teplárna jsme popularitě s tímto zajišťovacím zařízení nedostali. Snad aţ 

se tento systém objeví časem na ostatních závodech společnosti, tak bude situace daleko lepší. 
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