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pro strojní zařízení. ES prohlášení o shodě je vyţadováno právními předpisy Evropské 

unie pro kaţdé strojní zařízení, které bude uvedeno na trh, resp. do provozu v rámci 

Evropské unie. Zjednodušeně lze říci, ţe se jedná o porovnání skutečného technického 

stavu zařízení z pohledu bezpečnosti s poţadavky příslušných právních předpisů. 

V současné době není ustálená metodika, která by striktně určovala způsob 

přístupu k dané problematice. Proto cílem této práce je vytvoření návrhu universální 

metodiky aplikovatelné při posuzování shody nových strojních zařízení a její aplikace 

na vybrané strojní zařízení. 
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It is a comparison of the actual technical state of equipment in terms of safety 

with requirements of the relevant legislation. There is currently no stable methodology, 

which strictly determine way of access this field. The aim of this work is to create a 

design of universal methodology applicable in conformity assessment of new machinery 

and its application to selected machinery. 

 

 

 

 



 

 

 1 

ÚVOD ............................................................................................................................... 3 

1 PŘEDPISY UPRAVUJÍCÍ POŢADAVKY NA STROJNÍ ZAŘÍZENÍ ............ 4 

1.1 SMĚRNICE 2006/42/ES .......................................................................................... 4 

1.1.1 Oblast působnosti směrnice 2006/42/ES ...................................................... 5 

1.1.2 Dozor nad trhem ........................................................................................... 5 

1.1.3 Uvádění na trh a uvádění do provozu ........................................................... 6 

1.1.4 Postupy posuzování shody strojních zařízení ............................................... 6 

1.1.5 Technická dokumentace ................................................................................ 7 

1.1.6 Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost .................................. 9 

1.2 SMĚRNICE 2006/95/ES ........................................................................................ 11 

1.3 SMĚRNICE 2004/108/ES ...................................................................................... 12 

1.4 NORMATIVNÍ POŢADAVKY ................................................................................... 12 

1.4.1 Členění norem ............................................................................................. 12 

1.5 TECHNICKÉ NORMY Z POHLEDU POSTUPŮ POSUZOVÁNÍ SHODY ........................... 13 

1.5.1 ČSN EN ISO 12100 ..................................................................................... 14 

1.5.2 ČSN EN ISO 13849-1 ................................................................................. 15 

1.5.3 ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007 ....................................................................... 15 

1.5.4 ČSN 33 2000-1 ed. 2 ................................................................................... 15 

2 NÁVRH METODICKÉHO POSTUPU POSUZOVÁNÍ RIZIK ..................... 17 

2.1 MANAGEMENT RIZIKA ......................................................................................... 18 

2.1.1 Dokumentace .............................................................................................. 18 

2.1.2 Stanovení mezních hodnot zařízení ............................................................. 19 

2.1.3 Identifikace nebezpečí ................................................................................. 19 

2.1.4 Odhad rizika ............................................................................................... 21 

2.1.5 Hodnocení rizika ......................................................................................... 28 

2.1.6 Ošetření rizika ............................................................................................. 29 

2.1.7 Funkční bezpečnost ..................................................................................... 31 

2.1.8 Kontrola realizovaných opatření ................................................................ 33 

3 ANALÝZA RIZIK ................................................................................................ 34 

3.1 POPIS ZAŘÍZENÍ .................................................................................................... 35 

3.1.1 Konstrukce zařízení ..................................................................................... 35 

3.1.2 Ovládací zařízení ........................................................................................ 37 

3.1.3 Tisk štítků .................................................................................................... 38 

3.1.4 Aplikace štítků ............................................................................................. 39 

3.1.5 Údržba zařízení ........................................................................................... 39 

3.2 IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ .................................................................................... 40 

3.2.1 Konstrukce zařízení ..................................................................................... 40 

3.2.2 Ovládací zařízení ........................................................................................ 40 

3.2.3 Tisk štítků .................................................................................................... 41 

3.2.4 Aplikace štítků ............................................................................................. 42 

3.2.5 Servisní zásah do zařízení ........................................................................... 43 

3.3 ODHAD RIZIKA ..................................................................................................... 46 

3.4 HODNOCENÍ RIZIKA ............................................................................................. 48 

3.5 KONTROLA REALIZOVANÝCH OPATŘENÍ .............................................................. 50 

ZÁVĚR .......................................................................................................................... 51 

POUŢITÁ LITERATURA ........................................................................................... 53 



 

 

 2 

SEZNAM ZKRATEK .................................................................................................. 55 

SEZNAM OBRÁZKŮ .................................................................................................. 56 

SEZNAM TABULEK ................................................................................................... 57 

SEZNAM PŘÍLOH ....................................................................................................... 58 



 

 

 3 

ÚVOD 

U kaţdého strojního zařízení, které bude uvedeno na trh, resp. do provozu 

v rámci Evropské unie, musí být posouzena shoda jeho reálných technických vlastností 

s relevantními poţadavky právních předpisů a jejích příloh, do jejichţ působnosti strojní 

zařízení spadá.    

U strojních zařízení, která nejsou uvedená v příloze IV směrnice 2006/42/ES 

(resp. v příloze č. 4 Nařízení vlády 176/2008 Sb. o technických poţadavcích na strojní 

zařízení), můţe posouzení shody provést sám výrobce nebo jeho zplnomocněný 

zástupce. V případě, ţe dané strojní zařízení v této příloze uvedeno je, pak se podle 

poţadavků evropských předpisů vyţaduje v procesu posouzení shody přítomnost 

notifikační osoby. 

Celý proces posuzování shody i jeho výsledků musí být řádně dokumentován  

a teprve pak můţe výrobce opatřit strojní zařízení ES prohlášením o shodě a evropskou 

značkou CE, která umoţní strojnímu zařízení volný pohyb. 
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1 Předpisy upravující poţadavky na strojní zařízení 

Kaţdé strojní zařízení, které je poprvé uváděno na trh a (nebo) do provozu 

v rámci Evropské unie, musí být označeno evropskou značkou shody CE a musí k němu 

být vydáno ES prohlášení o shodě dle přílohy II A směrnice 2006/42/ES (příloha 2 A, 

NV 176/2008 Sb.). Jednu z výjimek tvoří zařízení, která jsou uváděná na trh a (nebo) do 

provozu jako nekompletní. Tato zařízení jsou určena k začlenění do jiného strojního 

zařízení. K těmto zařízením je místo ES prohlášení o shodě vydáno „Prohlášení  

o zabudování neúplného strojního zařízení“ dle přílohy II B směrnice 2006/42/ES 

(resp. příloha 2 B, NV 176/2008 Sb.). 

Označení CE nelze vnímat jako symbol kvality, protoţe vyjadřuje pouze to, 

ţe jsou splněny všechny relevantní poţadavky všech směrnic, které se na strojní 

zařízení vztahují. 

Před vydáním ES prohlášení o shodě musí výrobce ke strojnímu zařízení 

shromáţdit dokumentaci odpovídající rozsahem a obsahem poţadavkům a ustanovením 

přílohy VII směrnice 2006/42/ES (přílohy 7, NV 176/2008 Sb.). Dokumentace musí 

umoţňovat vyvrácení případných pochybností o věrohodnosti vydaného ES prohlášení 

o shodě (označení CE), vznesených ze strany orgánů pro dozor nad trhem. [1] 

Bezpečnosti strojních zařízení se týká celá řada směrnic, nařízení a norem. 

1.1 Směrnice 2006/42/ES 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006,  

o strojních zařízeních, s účinnosti od 29. prosince 2009 je jednou z nejdůleţitějších 

směrnic v oblasti bezpečnosti strojních zařízení. Od data účinnosti je tato směrnice 

v národním právu České republiky (dále jen ČR) prováděna prostřednictvím Nařízení 

vlády (dále jen NV) 176/2008 Sb. k provádění zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění,  

o technických poţadavcích na výrobky. 

Směrnice Evropské unie jsou rámcové právní předpisy, které jsou pro členské 

státy EU závazné a tyto státy jsou povinny dané směrnice začlenit do národního 

právního řádu. Směrnice stanovují pouze cíl, kterého má být dosaţeno a jednotlivým 

státům nechávají volbu prostředků a formy, kterými stanovených cílů dosáhnou. 

Evropské směrnice tak jsou základním stavebním prvkem pro tvorbu řady našich 
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právních předpisů. Jedná se zejména o zákony a prováděcí vyhlášky. [1], [2] 

1.1.1 Oblast působnosti směrnice 2006/42/ES 

Tato směrnice se vztahuje na: 

 strojní zařízení, 

 vyměnitelná přídavná zařízení, 

 bezpečnostní součásti, 

 příslušenství pro zdvíhání, 

 řetězy, lana a popruhy, 

 snímatelná mechanická převodová zařízení, 

 neúplná strojní zařízení. 

Tato směrnice se mimo jiné (dále jen mj.) nevztahuje na: 

 bezpečnostní součásti, které mají být pouţity jako náhradní součásti 

k nahrazení totoţných součástí a které jsou dodány výrobcem původního 

strojního zařízení, 

 zvláštní zařízení určená k pouţívání na výstavištích nebo zábavních 

parcích, 

 strojní zařízení zvláště navrhována nebo uváděna do provozu pro jaderné 

účely, jejichţ porucha můţe způsobit únik radioaktivity, 

  strojní zařízení zvláště navrhována a konstruována pro vojenské nebo 

policejní účely, 

 strojní zařízení zvláště navrhována a konstruována pro výzkumné účely 

pro dočasné pouţití v laboratořích. [1] 

1.1.2 Dozor nad trhem 

Členské státy musí přijmout veškerá nezbytná opatření pro zajištění toho, 

aby strojní zařízení mohlo být uváděno na trh nebo do provozu, pouze pokud splňuje 

příslušná ustanovení této směrnice a neohroţuje zdraví a bezpečnost osob, a případně 

domácích zvířat nebo majetku, je-li náleţitě instalováno a udrţováno a je-li pouţíváno 

k určeným účelům a za podmínek, které lze důvodně předvídat. [1] 
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1.1.3 Uvádění na trh a uvádění do provozu 

Před uvedením strojního zařízení na trh nebo do provozu výrobce nebo jeho 

zplnomocněný zástupce je povinen: 

 zajistit, aby splňovalo příslušné základní poţadavky na ochranu zdraví  

a bezpečnost, 

 zajistit, aby byla k dispozici technická dokumentace zařízení, 

 poskytnout zejména potřebné informace, např. návod na pouţití, 

 provést příslušné postupy k posouzení shody, 

 vypracovat ES prohlášení o shodě a zajistit, aby toto prohlášení bylo 

přiloţeno ke strojnímu zařízení, 

 připojit označení CE. [1] 

1.1.4 Postupy posuzování shody strojních zařízení  

Není-li strojní zařízení uvedeno v příloze IV směrnice 2006/42/ES (příloha 4, 

NV 176/2008 Sb.), můţe výrobce pouţít postup posuzování shody interním řízením 

výroby strojního zařízení. Pro kaţdý vzor konstrukční řady vypracuje výrobce patřičnou 

technickou dokumentaci a přijme všechna nezbytná opatření, aby výrobní proces 

zajišťoval shodu vyráběného strojního zařízení s touto technickou dokumentaci 

a s poţadavky této směrnice. 

Je-li zařízení uvedeno v příloze IV směrnice 2006/42/ES (příloha 4, 

NV 176/2008 Sb.) a je-li vyrobeno podle harmonizovaných norem a pokud tyto normy 

zahrnuji všechny příslušné základní poţadavky na ochranu zdraví a bezpečnost, pouţije 

výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce jeden z postupů uvedených v přílohách 

směrnice 2006/42/ES (NV 176/2008 Sb.):  

 postup posuzování shody interním řízením výroby strojního zařízení, 

 postup ES přezkoušení typu a interní řízení výroby strojního zařízení: 

 výrobce vypracuje pro kaţdý typ strojního zařízení technickou 

dokumentaci a poté podá ţádost o ES přezkoušení typu  

u oznámeného subjektu. Pokud typ splní ustanovení této 

směrnice, vydá oznámený subjekt ţadateli certifikát ES 

přezkoušení typu. Výrobce potom přijme všechna nezbytná 
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opatření, aby výrobní proces zajišťoval shodu vyráběného 

strojního zařízení s technickou dokumentací a s poţadavky této 

směrnice, 

 postup komplexního zabezpečování jakosti: 

 výrobce pouţívá schválený systém zabezpečování jakosti pro 

návrh, výrobu, závěrečnou inspekci a zkoušení a podléhá dozoru. 

Tento dozor provádí oznámený subjekt formou pravidelných 

auditů za účelem ověření správného udrţování a pouţívání 

systému zabezpečování jakosti, který musí zajistit shodu 

strojního zařízení s ustanovením této směrnice. Všechny 

poţadavky, podklady a předpisy musí být systematicky  

a uspořádaně dokumentovány ve formě písemných zásad, 

postupů a návodů. Dokumentace systému zabezpečování jakosti 

musí umoţňovat jednotný výklad postupů a zásad zabezpečování 

jakosti, např. programu jakosti, plánu jakosti, příruček jakosti  

a záznamů o jakosti. Za dozor odpovídá oznámeny subjekt, který 

pravidelně provádí audity a neočekávané inspekční prohlídky, 

aby se ujistil, ţe výrobce udrţuje a pouţívá systém zabezpečení 

jakosti. Četnost pravidelných auditů musí být taková, aby  

se kaţdé 3 roky provedlo úplně nové posouzení. [1] 

Je-li zařízení uvedeno v příloze IV směrnice 2006/42/ES (příloha 4, NV 

176/2008 Sb.) a nebylo-li vyrobeno podle harmonizovaných norem, musí výrobce 

pouţít buď postup ES přezkoušení typu a interní řízení výroby strojního zařízení nebo 

postup komplexního zabezpečování jakosti. [1] 

1.1.5 Technická dokumentace 

Technická dokumentace musí prokázat, ţe strojní zařízení splňuje poţadavky 

této směrnice. Musí zahrnovat návrh, výrobu a funkci strojního zařízení v rozsahu 

nezbytném pro posouzení. Tato dokumentace musí být vyhotovena v jednom nebo více 

úředních jazycích Společenství s výjimkou návodu k pouţití, pro který platí zvláštní 

ustanovení. 

 Technická dokumentace zahrnuje: 



 

 

 8 

 konstrukční a výrobní dokumentaci obsahující: 

 celkový popis strojního zařízení, 

 celkový výkres strojního zařízení a schémata ovládacích 

obvodů a příslušné popisy a vysvětlivky nezbytné pro 

pochopení provozu strojního zařízení, 

 podrobné výkresy, popřípadě doplněné výpočty, výsledky 

zkoušek, certifikáty apod., které jsou nezbytné pro kontrolu 

shody strojního zařízení se základními poţadavky na 

ochranu zdraví a bezpečnost, 

 dokumentaci o posouzení rizika s uvedením postupu, včetně 

seznamu základních poţadavků na ochranu zdraví  

a bezpečnost, které se vztahují na strojní zařízení a popisu 

ochranných opatření provedených k vyloučení zjištěného 

nebezpečí nebo ke sníţení rizik a případně uvedení dalších 

rizik souvisejících se strojním zařízením, 

 pouţité normy a ostatní technické specifikace s uvedením 

základních poţadavků na ochranu zdraví a bezpečnost, které jsou 

v těchto normách zahrnuty, 

 veškeré technické zprávy s výsledky zkoušek, které provedl 

výrobce nebo subjekt vybraný výrobcem nebo jeho 

zplnomocněným zástupcem, 

 výtisk návodu k pouţívání strojního zařízení, 

 případně prohlášení o zabudování pro začleněné neúplné strojní 

zařízení a příslušný návod k montáţi tohoto zařízení, 

 kopie ES prohlášení o shodě, 

 u sériové výroby vnitřní opatření, která budou zavedena pro 

zajištění shody strojního zařízení s ustanovením této směrnice. 

Výrobce musí provádět nezbytná vyhodnocování nebo zkoušky na součástech, 

příslušenství nebo na úplném strojním zařízení, které jsou nezbytné pro zjištění, zda tak, 

jak je navrţeno a konstruováno, můţe být bezpečně smontováno a uvedeno do provozu. 

Technická dokumentace musí obsahovat příslušné zprávy a výsledky zkoušek.  

Technická dokumentace uvedená výše musí být k dispozici příslušným orgánům 
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členských států po dobu nejméně 10 let od dne výroby posledního strojního zařízení 

nebo v případě poslední jednotky sériové výroby. 

Tato dokumentace se nemusí nacházet na území Společenství, ani nemusí být 

trvale k dispozici v kompletní podobě. Musí však být moţné, aby ji osoba uvedená v ES 

prohlášení o shodě mohla zkompletovat a zpřístupnit v čase úměrném její sloţitosti. 

Technická dokumentace nemusí obsahovat podrobné výkresy nebo další 

upřesňující informace týkající se částí pouţitých při výrobě strojního zařízení, pokud 

však není jejích znalost nezbytná pro ověření shody se základními poţadavky na 

ochranu zdraví a bezpečnost. 

Nepředloţení dokumentace na řádně odůvodněnou ţádost příslušného 

vnitrostátního orgánu můţe být dostatečným důvodem ke zpochybnění předpokladu 

shody dotyčného strojního zařízení se základními poţadavky na ochranu zdraví 

a  bezpečnost. [1] 

1.1.6 Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost 

Základní poţadavky na ochranu zdraví a bezpečnost, vztahující se na návrh  

a konstrukci strojních zařízení, jsou uvedeny v příloze I směrnice 2006/42/ES (příloha 

1, NV 176/2008 Sb.). Mezi obecné zásady podle [1] patří: 

 výrobce strojního zařízení nebo jeho zplnomocněný zástupce musí 

zajistit posouzení rizika s cílem určit poţadavky na ochranu zdraví  

a bezpečnost, které platí pro strojní zařízení. Strojní zařízení pak musí 

být navrţeno a konstruováno s přihlédnutím k výsledkům posouzení 

rizika, 

 při výše uvedeném opakujícím se postupu posuzování a sniţování rizika 

výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce (viz Obrázek 1): 

 určí meze strojního zařízení, coţ zahrnuje jeho předpokládané 

pouţití a jakékoliv jeho důvodné předvídatelné nesprávné pouţití, 

 urči nebezpečí, která mohou vyplývat ze strojního zařízení,  

a s tím spojené nebezpečné situace, 

 odhadne rizika při zohlednění závaţnosti moţného poranění nebo 

škody na zdraví a pravděpodobnost jejích výskytu, 

 vyhodnotí rizika s cílem určit, zda je v souladu s cílem této 
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směrnice nutné sníţení rizika, 

 vyloučí nebezpečí nebo sníţí rizika spojená s tímto nebezpečím 

pouţitím ochranných opatření v pořadí: 

 vyloučit nebo co nejvíce omezit nebezpečí (ve své podstatě 

bezpečný návrh a konstrukce strojního zařízení), 

 učinit nezbytná opatření v případě nebezpečí, která nelze 

vyloučit, 

 uvědomit uţivatele o přetrvávajícím nebezpečí 

vyplývajícím z jakýchkoliv nedostatků přijatých 

ochranných opatření, upozornit na případnou potřebu 

zvláštní odborné přípravy a specifikovat potřebu osobních 

ochranných prostředků. 

 povinnosti stanovené základními poţadavky na ochranu zdraví  

a bezpečnost platí pouze tehdy, existuje-li odpovídající nebezpečí  

u dotyčného strojního zařízení, pokud je pouţíváno za podmínek 

předpokládaných výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem, 

nebo v případě mimořádných předvídatelných situací. V kaţdém případě 

platí zásady zajišťováni bezpečnosti a povinnosti tykající se označování 

strojního zařízení a návodu k pouţívání, 

 základní poţadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovené v této 

příloze jsou závazné. Můţe však dojit k tomu, ţe cílů stanovených těmito 

poţadavky nelze s přihlédnutím k současnému stavu techniky dosáhnout. 

V tomto případě musí být strojní zařízení navrţeno a konstruováno 

pokud moţno tak, aby se těmto cílům nejvíce přibliţovalo, 

 tato příloha je rozdělena na několik částí. První část je obecná a vztahuje 

se na všechny druhy strojního zařízení. Ostatní části se vztahují na určité 

druhy konkrétnějších nebezpečí. Je však nezbytné seznámit se s celou 

touto přílohou, aby bylo zajištěno, ţe jsou splněny všechny příslušné 

základní poţadavky. Při navrhování strojního zařízení je nutno na 

základě výsledků posouzení rizika vzít v úvahu poţadavky obecné části 

i poţadavky jedné nebo více dalších částí. [1] 

 

 



 

 

 11 

Vymezení 
zařízení

Identifikace 
nebezpečí

Odhad rizika

Vyhodnocení 
rizika

Přijatelné riziko?

Informování 
o zbytkových 

rizicích

ANO

NE

Snížení rizika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Směrnice 2006/95/ES 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/95/ES ze dne 12. prosince 2006 

je zaměřena na harmonizaci právních předpisů členských států týkajících  

se elektrických zařízení určených pro pouţívání v určitých mezích napětí.  

V národním právu ČR je tato směrnice prováděna pomoci nařízení vlády 

č.  17/2003 Sb. k provádění zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění, o technických 

poţadavcích na elektrická zařízení nízkého napětí. 

Elektrické zařízení je jakékoliv zařízení určené pro pouţití v rozsahu 

jmenovitých napětí střídavých od 50 V do 1000 V a stejnosměrných od 75 V do  

1500 V, s výjimkou specializovaných elektrických zařízení uvedených v příloze II této 

směrnice. 

Obrázek 1: Blokové schéma analýzy rizik [17] 
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Elektrické zařízení musí být před uvedením na trh opatřeno označením CE, které 

vyjadřuje jeho shodu s ustanoveními této směrnice. Pokud se na elektrické zařízení 

vztahují rovněţ další směrnice, v nichţ se rovněţ stanoví připojení označení CE, pak 

toto označení vyjadřuje, ţe u dotyčného zařízení je předpoklad shody taky 

s ustanoveními těchto dalších směrnic. [3] 

1.3 Směrnice 2004/108/ES 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/108/ES ze dne 15. prosince 2004 

je zaměřena na sbliţování právních předpisů členských států týkajících 

se  elektromagnetické kompatibility. 

V národním právu ČR je tato směrnice prováděna pomocí nařízení vlády  

č. 616/2006 Sb. k provádění zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění o technických 

poţadavcích na výrobky. 

Elektromagnetickou kompatibilitou se rozumí schopnost zařízení uspokojivě 

fungovat v elektromagnetickém prostředí, aniţ by samo způsobovalo nepřípustné 

elektromagnetické rušení jiného zařízení v tomto prostředí. Elektromagnetických 

rušením můţe být elektromagnetický šum, neţádoucí signál nebo změna v samotném 

prostředí šíření. 

Pokud zařízení splňuje příslušné harmonizované normy, na něţ byly odkazy 

zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie, mají členské státy za to, ţe je naplněn 

předpoklad shody se základními poţadavky uvedenými v příloze I této směrnice. [4] 

1.4 Normativní požadavky 

Harmonizované normy a české technické normy jsou určeny pro zpracování 

seznamu norem pouţitých při konstrukci a výrobě konkrétního strojního zařízení, při 

čemţ tento seznam je součásti technické dokumentace.  

Pokud je strojní zařízení vyrobeno v souladu s touto normou, má se za to, ţe toto 

strojní zařízení odpovídá příslušných základním poţadavkům směrnice. 

1.4.1 Členění norem 

Následující členění vychází z normy ČSN EN ISO 12100: 
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 normy typu A: 

 (základní bezpečnostní normy) poskytující základní pojmy, 

zásady pro konstrukci a všeobecná hlediska, která mohou být 

aplikována na všechna strojní zařízení, 

 normy typu B: 

 (skupina bezpečnostních norem) zabývající se jedním 

bezpečnostním hlediskem nebo jedním typem bezpečnostního 

zařízení, které můţe být pouţito pro větší počet strojních zařízení, 

 normy typu B1: 

 se týkají jednotlivých bezpečnostních hledisek jako např. 

bezpečných vzdálenosti, teploty povrchu, hluku, 

 normy typu B2: 

 se týkají příslušných bezpečnostních zařízení jako např. 

dvouručního ovládání, blokovacího zařízení, zařízení 

citlivého na tlak, ochranných krytů, 

 normy typu C: 

 bezpečnostní normy pro stroje, které určují detailní bezpečnostní 

poţadavky pro jednotlivý stroj nebo skupinu strojů. 

1.5 Technické normy z pohledu postupů posuzování shody 

České technické normy mají stejnou funkci jako normy státu EU a jsou nyní 

definovány tak, aby byly způsobilé k přejímání evropských norem. Evropské normy 

vydávají evropské normalizační organizace a jednotlivé státy je přejímají jako 

nezávazné národní normy. 

Nezávazné normy podávají informaci o obecně uznávaných technických 

řešeních, jejichţ dodrţení je i nezbytnou podmínkou pro uplatnění presumpce shody  

a odstranění překáţek volného pohybu zboţí. Normy nemohou být závazné, neboť to 

porušuje Listinu základních práv a svobod stanovující, ţe povinnosti lze ukládat pouze 

zákonným ustanovením. [5] 

Zákon č. 22/1997 Sb. v § 4, odst. 4 zavádí pojem „harmonizovaná norma“. 
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Harmonizace se vţdy vztahuje k technickému předpisu – Nařízení vlády vydaného ve 

Sbírce zákonů. Je-li moţné a účelné, pak technický poţadavek na výrobek je 

formulován na právním předpise pokud moţno obecně (jednoznačnost poţadavku by 

vytvářela omezování technického rozvoje) tak, ţe je moţné ho splnit různými způsoby. 

K technickým předpisům jsou vydávány harmonizované normy. 

Pokud je základní poţadavek splněn pouţitím harmonizované normy k danému 

technickému předpisu, má se za to, ţe je dosaţeno shody. Vyuţití harmonizované 

normy není povinné. Ke splnění základního poţadavku lze vyuţit i jiné technické 

řešení, pokud výrobce prokáţe, ţe tím základní poţadavek splnil. Uvede-li totiţ výrobce 

na trh výrobek, který způsobí škodu vzniklou řešením odchylným od harmonizované 

normy, nese za ni odpovědnost.  

Zákon č. 22/1997 Sb. ve znění zákona č. 71/2000 Sb. zavádí v § 4a, odst. 1 

pojem „určená norma“. Tím jsou odlišeny harmonizované normy od dalších norem 

nebo technických dokumentů určených k posuzování shody. V ČR je harmonizovaná 

norma pouze taková, která je převzetím harmonizované evropské normy. Některé 

směrnice (a kompatibilní nařízení vlády) uvádějí v textu, ţe existuje moţnost, aby 

technické poţadavky na výrobky bylo moţno splnit i jinými normativními dokumenty, 

neţ evropskými normami, které byly harmonizovány k danému technickému předpisu. 

Tuto moţnost neposkytují všechny směrnice (Nařízení vlády). [6]  

1.5.1 ČSN EN ISO 12100 

Tato mezinárodní norma specifikuje základní terminologii, zásady a metodologii 

pro dosaţení bezpečnosti při konstrukci strojního zařízení. Norma specifikuje zásady 

posouzení a sniţování rizika jako pomoc konstruktérům k dosaţení tohoto cíle. Tyto 

zásady jsou zaloţeny na znalosti a zkušenosti z konstrukce, pouţívání, nehod, úrazů 

a rizik u strojních zařízení. Jsou popsány postupy pro identifikaci nebezpečí a pro odhad 

a hodnocení rizik v relevantních fázích ţivotního cyklu stroje a pro vyloučení nebezpečí 

nebo pro opatření dostatečně sniţující riziko. Je uveden návod na dokumentaci 

a ověřování procesu posouzení a sníţení rizika. 

Tato norma nahradila: 

 ČSN EN ISO 14121-1:2008 – Bezpečnost strojních zařízení – Posouzení 

rizika – Část 1: Zásady, 
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 ČSN EN ISO 12100-1:2004 – Bezpečnost strojních zařízení – Základní 

pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci – Část 1: Základní terminologie, 

metodologie, 

 ČSN EN ISO 12100-2:2004 – Bezpečnost strojních zařízení – Základní 

pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci – Část 2: Technické zásady. 

[17] 

1.5.2  ČSN EN ISO 13849-1 

Uvádí bezpečnostní poţadavky a pokyny pro zásady konstrukce a integrace 

bezpečnostních částí ovládacích systémů, včetně návrhu software (SRP/CS). Pro s tyto 

části SRP/CS specifikuje norma vlastnosti, které zahrnují úroveň vlastností 

poţadovanou k vykonávání bezpečnostních funkcí. Norma platí pro bezpečnostní části 

ovládacích systému (SRP/CS) bez ohledu na druh pouţívané technologie a energie 

(elektrické, hydraulické, pneumatické, mechanické, atd.) pro všechny druhy strojních 

zařízení. [18] 

1.5.3 ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007 

Platí pro pouţívaní elektrických, elektronických a programovatelných 

elektronických zařízení a systémů u strojů, které nejsou během činnosti přenosné rukou, 

vč. skupiny strojů, které pracují společně koordinovaným způsobem. [7]  

1.5.4 ČSN 33 2000-1 ed. 2 

ČSN 33 2000-1 ed. 2, určuje základní pravidla pro návrh, stavbu a revize 

elektrického zařízení nízkého napětí, která zajišťují bezpečnost osob, uţitných zvířat 

a věcí před úrazem a nebezpečím poškození, které můţe vzniknout ve spojení 

s normálním pouţitím elektrického zařízení. Norma téţ obsahuje opatření pro řádné 

fungování těchto zařízení. Součásti poţadavků této normy je i vydání protokolu o určení 

vnějších vlivů. Protokol o určení vnějších vlivů především vypovídá o tom, jak má být 

zařízení chráněno v závislosti na prostorech, ve kterých je nebo bude provozováno. 

Tento dokument přitom určuje jak vnější vlivy na elektrická zařízení, tak opatření, která 

určení vnějších vlivů podmiňují.  I kdyţ konstrukční vlastnosti zařízení neodpovídají 

vnějším vlivům v daném místě, můţe být toto zařízení pouţito pod podmínkou, ţe se 

během montáţe provede přiměřené doplňující ochranné opatření.  
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Protokol je součástí dokumentace, jeţ musí být po celou dobu ţivotnosti 

elektrického zařízení v provozu či objektu archivována. Na základě souboru působících 

vnějších vlivů se poté určuje celková charakteristika prostředí. [8] 
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2 Návrh metodického postupu posuzování rizik 

Pro zajištění bezpečnosti strojního zařízení je třeba identifikovat veškerá 

relevantní nebezpečí, která vyplývají z konstrukce nebo způsobu předpokládaného 

pouţití tohoto zařízení. Mezi předpokládané pouţití je mj. třeba zahrnout předpokládané 

nesprávné pouţití v podobě chybovosti lidského činitele. Dnes jsou za tímto účelem 

vyvinuty různé metodické postupy zaměřené na identifikaci nebezpečí, analýzu, 

posouzení a hodnocení rizik.  

Tyto metodické postupy jsou zaloţeny na jednodušších či sloţitějších 

systémových modelech, coţ samozřejmě ovlivňuje míru správnosti a spolehlivosti 

výstupů zvolené analýzy. Z tohoto důvodu je potřeba před pouţitím vybrané metodiky 

dobře zváţit, zda dostupné informace získané z posuzovaného systému dostatečně 

splňuji poţadavky předmětného metodického postupu. Níţe jsou uvedeny vybrané 

metody, které jsou vhodné pro provedení analýzy a nebezpečí u strojních zařízení.  

 Hazard And Operability Analysis – HAZOP 

 Analýza nebezpečí a provozuschopnosti je zaloţena na hodnocení 

pravděpodobnosti ohroţení a z nich plynoucích rizik. Jejím 

cílem je identifikace scénářů potencionálního rizika. Metoda 

s vyuţitím metody brainstormingu hledá tzv. kritická místa 

a  následně vyhodnocuje potenciální rizika a nebezpečné stavy. 

[11] 

 Preliminary Hazard Analysis - PHA 

 Metoda předběţné analýzy nebezpečí představuje rozsáhlou 

úvodní studii, která je vyuţívána v časových fázích vývoje 

systému. 

 What - if analysis 

 Analýza „co se stane, kdyţ“ je zaloţena na principu 

brainstormingu a pouţívá široké, volně strukturované otázky. 

 Reliability Block Diagram - RBD 

 Metoda blokového diagramu bezporuchovosti je jednou z různých 
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dostupných analytických metod analýzy spolehlivosti. 

Normativně je zpracována v [12]. 

 Markov technikues 

 Markova analýza vyuţívá diagram přechodů mezi stavy, který je 

grafickou reprezentací spolehlivostních vlastnosti systému. Je 

normativně zpracována v [13]. 

2.1  Management rizika 

Důsledně uplatňovaný management rizika je velmi účinným nástrojem pro 

řešení problematiky zajišťování bezpečnosti v nejrůznějších oblastech, neboť logicky 

upřednostňuje preventivní bezpečnostní opatření k odstranění rizika před ochrannými 

opatřeními ke sníţení rizika a v souvislosti s bezpečnosti se omezuje jen na nezbytně 

nutnou míru spoléhání se na velmi nespolehlivý lidský faktor. 

Smyslem managementu rizika je vyhledávání rizik, souvisejících s konkrétními 

procesy, a jejích úplné odstranění nebo sníţení alespoň na úroveň přijatelných rizik 

prostřednictvím výběru a realizace vhodných bezpečnostních a (nebo) ochranných 

opaření. Neopomenutelnými prvky systému je potom ověřování účinnosti přijatých 

opatření a učení se z chyb. 

Za úspěšný management je především odpovědné vrcholové vedení organizace, 

které musí rozumět potřebám managementu rizik a vytvořit vhodné podmínky pro 

úspěšnou realizaci. 

2.1.1 Dokumentace 

Řádné dokumentování všech etap procesu rizika je velmi důleţitým prvkem 

systému managementu rizika. Dokumentace musí jednak uchovávat všechny podstatné 

informace o procesu, který je managementem rizika ošetřen a jednak prokazovat 

metody a postupy, které byly v rámci managementu rizika pouţity a zároveň také jejich 

výsledky. Rozsah a obsah dokumentace musí odpovídat sloţitosti ošetřeného procesu 

a  náročnosti pouţitých metod a postupů. 

Dokumentace musí být udrţována po celou dobu existence příslušného procesu, 

a pokud dojde k modifikaci procesu nebo pokud se objevu nové informace o procesu, 

popř. se změní okolnosti průběhu procesu, vztahující se k jeho bezpečnosti, musí být 
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dokumentace aktualizována. Řádně vedená dokumentace umoţňuje tzv. „učení se 

z chyb“ v případech, kdy se nové informace vyskytnou v důsledku vzniku konkrétní 

škody během specifikované nebezpečné události v rámci ošetřeného procesu a kdy na 

základě těchto nových informací musí být aktualizovány všechny podstatné prvky 

systému managementu rizika a rovněţ musí být modifikovány příslušné prvky 

ošetřeného procesu. 

2.1.2 Stanovení mezních hodnot zařízení 

Jsou součásti návodu k pouţití a uvádí se: 

 rozsah předpokládaného pouţití strojního zařízení (mělo by být vzato 

v úvahu také jakékoliv důvodně předvídatelné nesprávné pouţití), 

 vymezené prostory: 

 rozsah pohybů, 

 prostorové poţadavky na instalaci, 

 styčné body – rozhraní – „obsluha-stroj“, „stroj-zdroj energie“, 

 eventuelně další dle charakteru strojního zařízení. 

Dále se uvádí časové a „ţivotní“ parametry: 

 časová omezení, tj. stanovení předpokládané ţivotnosti s ohledem na 

předpokládané pouţití zařízení nebo některých jeho částí (nástrojů 

opotřebovaných dílů, elektrických součástek, atp.), 

 v úvahu se téţ vezmou fáze ţivota strojního zařízení, rozsah 

předvídatelných pouţití zařízení jakoţ i úroveň zaškolení obsluhy 

u  uţivatele a to, zda je moţné předvídat i ohroţení jiných osob neţ 

obsluhy. [17] 

Návrh formuláře stanovení mezních hodnot zařízení je uveden v příloze 1. 

2.1.3 Identifikace nebezpečí 

Pro identifikaci nebezpečí existuje několik různých metod vycházejících buď 

z principu dedukce, tj. předpokládá se určitá konečná událost a vyhledávají se její 

příčiny, nebo indukce, kde se předpokládá moţná porucha součástí, a stanovují se 

následky této poruchy. Pro strojní zařízení jsou však tyto metody obtíţně aplikovatelné, 
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sloţité a v běţné praxi se jen těţko pouţijí. Objektivita posouzení nebezpečí je v našem 

případě výsledkem interakce postupných subjektivních ohodnocení rizik a kroků 

vedoucích k jejich odstranění a (nebo) sníţení. 

Identifikace nebezpečí se u strojních zařízení provádí po celý ţivotní cyklus 

v souladu s českými technickými normami. Ţivotní cyklus strojního zařízení lze obecně 

charakterizovat následujícími fázemi: 

 transport – balení, zvedání, nakládání, vykládání, vybalení, 

 montáţ, instalace a uvedení do provozu – příprava na instalaci, 

seřizování a montáţ zařízení či jeho komponent před jeho spuštěním, 

 provoz – všechny nezbytné přípravy pro provoz zařízení, programování, 

spuštění, zastavení a opětovné spuštění zařízení, 

 čištění a údrţba – běţná opatření související s montáţí a demontáţí 

součástí a dílů, které jsou potřebná k provedení různých seřízení, 

doplnění kapalin, výměna nástrojů, atd., 

 vyřazení z provozu, demontáţ – opatření související s odpojením 

energetických přívodů nebo s manipulací s toxickými nebo zdraví 

škodlivými látkami. [17] 

Identifikovaná nebezpečí je vhodné dokumentovat tabulkovou formou. 

V současných normách typu C, tj. normách zabývajících se poţadavky na řešení 

bezpečnosti konkrétních zařízení, se uvádí příklad dokumentace seznamu nebezpečí 

a jejích moţných následků. (viz Tabulka 1). Návrh celého kontrolního seznamu 

identifikace nebezpečí se nachází v příloze 2.   

Tabulka 1: Ukázka kontrolního seznamu nebezpečí strojního zařízení [17] 

DRUH NEBEZPEČÍ NÁSLEDKY ANO* NE* Poznámka 

Mechanická nebezpečí 

Přeběh   
 

Vymrštění   
 

Stlačení   
 

Pořezání nebo oddělení   
 

Vtaţení nebo zachycení   
 

Navinutí   
 

Tření nebo odření   
 

Naraţení   
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2.1.4 Odhad rizika 

Ke stanovení velikosti rizika lze uplatnit náročnější, nebo méně náročné 

přístupy. Náročnější přístupy vedou ke zjištění velikosti nepříznivých dopadů 

rizikových událostí a pravděpodobností jejich výskytů.  

Při určování jednotlivých prvků rizika je nutno vzít v úvahu spoustu faktorů, 

které přímo nebo nepřímo daný prvek ovlivňuji. 

V případě stanovení pravděpodobnosti výskytu jevu se jedná podle [17] např. o: 

 

 DOBA EXPOZICE/PŮSOBENÍ NEBEZPEČNÉ SITUACE 

 v úvahu lze brát nutnost přístupu do nebezpečného prostoru, 

povahu přístupu (např. ruční nakládání), dobu v prostotu 

strávenou, četnost přístupu v pracovní době obsluhy, eventuelně 

počet vstupujících osob: 

 krátká (jednorázová) - nebezpečná situace se vyskytuje jen 

občas, nepravidelně, málo, zřídka, sporadicky, nebezpečná 

situace se vyskytuje méně neţ jednou za směnu, 

 dlouhá (opakovaná) - nebezpečná situace se vyskytuje 

pravidelně, např. v případě ruční obsluhy strojního zařízení, 

vkládání (vyjímání) materiálu, polotovarů, výrobků, apod., 

nebezpečná situace se vyskytuje alespoň jedou za směnu. 

 POČET OHROŢENÝCH OSOB 

 počet osob, které se vyskytují v blízkosti zařízení, výrazně 

ovlivňují pravděpodobnost výskytu úrazu. V úvahu lze brát osoby 

obsluhující zařízení i jiné osoby, u nichţ lze předvídat, ţe mohou 

být vystaveny nebezpečí: 

 jedna – nebezpečí je vystavena jedna osoba, která zpravidla 

zajišťuje obsluhu zařízení, údrţbu, kontrolu provozu, 

 více -  nebezpečí je vystaveno více osob, nacházejících se 

na daném pracovišti např. v důsledku umístění zařízení. 

 KVALIFIKACE OHROŢENÝCH OSOB 

 faktor bere v úvahu u ohroţených osob znalost dané technologie 
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a  s ní spojená rizika: 

 kvalifikované – jedná se zpravidla o zaměstnance pracující 

s daným zařízením, ať uţ jako obsluha, servisní technik, 

apod. Osoby seznámené s principem fungování zařízení 

a nebezpečími s tím spojenými, 

 nekvalifikované – osoby, které obsluhují jiná zařízení, 

osoby nemající potřebné znalosti nebezpečí spojených 

s provozem daného zařízení. 

 MOŢNOST VYVAROVÁNÍ SE 

 v úvahu lze vzít způsob obsluhy, rychlost výskytu nebezpečné 

situace, moţnosti uvědomění si rizika, lidské moţnosti 

vyvarování se (omezení) škody, praktické zkušenosti, 

konstrukční opatření: 

 ano – před nebezpečnými situacemi a doprovodnými jevy 

vznikající nebezpečné situace je ohroţená osoba vţdy 

jednoznačně, zřetelně a výrazně varována, moţnost řešení 

těchto situací nouzovým zastavením a únikem 

z nebezpečného prostoru jsou ověřená a funkční, vznik 

nebezpečné situace je moţno předpokládat či předvídat, 

nebezpečná situace vzniká (popř. se vyvíjí) pomalu, existuje 

moţnost událost odvrátit nebo zmírnit dopad,  

 ne – nebezpečná situace vzniká rychle, náhle, překvapivě, 

neočekávaně a jen těţko ji lze předvídat, není moţné 

sledovat doprovodné jevy vznikající nebezpečné situace, 

a ani hlášení technických indikátorů nebezpečí, ohroţené 

osoby nemají moţnost hbitým jednáním zabránit vzniku 

škody nebo alespoň škodu omezit. 

Postupným vyhodnocením jednotlivých faktorů ovlivňujících pravděpodobnost 

výskytu (vzniku) nebezpečné události s pouţitím schématu rozhodovacího procesu 

stanovení pravděpodobnosti (viz Obrázek 2) se dostaneme k výsledné pravděpodobnosti 

výskytu. 
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 PRAVDĚPODOBNOST VÝSKYTU (VZNIKU) NEBEZPEČNÉ 

UDÁLOSTI 

 v úvahu lze vzít statistické údaje, vývoj úrazovosti a poškození 

zdraví a porovnání s obdobným zařízením, které je bezpečné, má 

obdobnou konstrukci a pouţívání, srovnatelné parametry 

a podmínky ve kterých je provozováno a má obdobné rizikové 

faktory: 

 vznik škody je nepravděpodobný – vznik škody si lze 

představit, nejsou ale k dispozici zprostředkované 

informace o jejím reálném výskytu, vstup do nebezpečného 

prostoru není potřebný,  

 vznik škody je málo pravděpodobný – o reálném výskytu 

škody jsou k dispozici jen zprostředkované informace, 

výskyt neţádoucí události je malý, frekvence vstupu do 

nebezpečného prostoru je malá, 

 vznik škody je pravděpodobný – k dispozici je jedno očité 

svědectví nebo vědomost o tom, ţe došlo k reálnému 

výskytu škody, případně jsou k dispozici informace 

z důvěryhodných pramenů, moţný vznik je dán častějším 

vstupem do nebezpečného prostoru za dobu provozu 

zařízení, 

 vznik škody je častý – k dispozici je více neţ jedno očité 

svědectví, jsou dostupné informace z důvěryhodných 

pramenů, rovněţ lze uvaţovat častý vstup do nebezpečného 

prostoru. 
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Nebezpečí

Doba expozice/ 
působení 

negativního jevu

Krátká/
jednorázová

Dlouhá/
opakovaná

Počet 
ohrožených 

osob

Kvalifikace 
ohrožených osob

1. Nepravděpodobné

KVALIFIKOVANÉ

4. Časté

2. Málo pravděpodobné

3. Pravděpodobné

NE

Možnost 
vyvarování se

NE

ANO

NE

ANO

NE

ANO

NEKVALIFIKOVANÉ

KVALIFIKOVANÉ

NEKVALIFIKOVANÉ

JEDNA

JEDNA

VÍCE

VÍCE

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2: Schéma rozhodovacího procesu stanovení pravděpodobnosti
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Při posuzování rizika musí být uvaţováno nejen riziko s nejpravděpodobnějším 

výskytem úrazu, jehoţ výskyt je pravděpodobný z kaţdého identifikovaného nebezpečí, 

ale v úvahu musí být také vzata nejvyšší předvídatelná závaţnost, i kdyţ 

pravděpodobnost takového výskytu nemusí být vysoká. 

Při posuzování závaţnosti dopadu (viz Tabulka 2) resp. úrazu by měly být vzaty 

v úvahu nejen závaţnosti zranění nebo poškození zdraví, ale i rozsah úrazu v souvislosti 

s počtem poraněných osob. 

 

Tabulka 2: Závaţnost dopadů 

 

 

 

Závaţnost dopadu 

Následky Specifikace Stupeň 

Lehké 

 

Méně závaţný úraz (reversibilní) - podráţdění, 

pohmoţdění, odření, škrábnutí, píchnutí, bodnutí, 

říznutí, malé popálení. 

1 

Střední 

 

Škody způsobující pracovní neschopnost - popálení, 

vymknutí, drobná zlomenina, těţší zlomenina 

nekomplikovaná, lehký otřes mozku, vyléčitelné 

záněty. 

2 

Těţké s trvalými 

následky 

Těţký poškození (ireversibilní) - vnitřní zranění, 

těţká otrava, rakovina, váţné bodnutí (probodnutí), 

závaţné pořezání, odříznutí části těla, ztráta prstu, 

komplikovaná zlomenina, ztráta končetiny, těţké 

popálení, těţký otřes mozku s následky, skalpování, 

astma, poškození zraku, poškození (ztráta) sluchu. 

3 

Těţké, závaţné, 

velmi váţné aţ 

smrtelné 

Vnitřní zranění, ztráta sluchu, končetin, zraku, 

váţné popálení, vnitřní orgány, smrt. 
4 
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Pro získání souhrnného odhadu rizika je zapotřebí kvantitativně nebo 

kvalitativně vyjádřit výsledky obou dílčích analýz rizika a vhodným způsobem je 

sloučit, např. pomoci matice rizika, která je grafickým znázorněním kříţového průmětu 

výsledků odhadů obou základních prvků rizika (viz Tabulka 3). Existuje značné 

mnoţství matic rizika různých tvarů vyvinutých pro nejrůznější účely, přičemţ některé 

matice rizika bývají kombinovány s další, různě sloţitou grafikou pro zvýšení přesnosti 

odhadu jednoho nebo obou prvků rizika. V praxi se také pouţívají postupy, při nichţ se 

první souhrnný odhad rizika, který byl proveden pomoci základní matice rizika, ještě 

koriguje aplikaci další (odlišné) matice rizika, za účelem zohlednění specificky 

podstatných okolností. 

Tvar konkrétní matice rizika, která byla pro souhrnný odhad rizika pouţita, musí 

být zaznamenán jako součást dokumentace zkoumaného procesu, přičemţ 

dokumentovány by měly být také výsledky zkoumání jednotlivých scénářů 

potencionálních nebezpečných událostí, které byly ve vztahu ke zkoumanému procesu 

vytvořeny (výsledná klasifikace odhadu obou prvků rizika a výsledná pozice rizika 

v  matici). V dokumentaci analyzovaného procesu by měla být rovněţ popsána všechna 

podstatná kritéria pro volbu jednotlivých stupňů při klasifikaci výsledných odhadů obou 

dílčích analýz rizika. 
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Tabulka 3: Matice rizik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po provedení hodnocení rizika konkrétního nebezpečí prostřednictvím matice 

rizik je potřeba provést za pomoci tabulky míry rizika (viz Tabulka 4) přiřazení míry 

rizika v rozmezí R0 aţ R4. Takto určená míra rizika se zaznamená v závěrečném 

formuláři (viz Příloha 4).  

Tabulka 4: Míra rizika 

 

 

Míra rizika R0 Míra rizika R1 Míra rizika R2 Míra rizika R3 Míra rizika R4 

Bezvýznamné 

riziko 

Nepatrné riziko 

(přijatelná 

úroveň rizika 

Malé riziko 

(přijatelná 

úroveň rizika 

s přezkoušením) 

Závaţné riziko 

(neţádoucí 

úroveň rizika) 

Neúnosné riziko 

(neúnosná 

úroveň rizika) 
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2.1.5 Hodnocení rizika 

Hodnocení rizika je moţné popsat jako proces, jehoţ smyslem je zformování 

úsudku o přijatelnosti rizika, odhadnutého v posledním kroku analýzy rizika 

a  kvalifikované rozhodnutí o nutnosti a naléhavosti ošetření rizika vhodnými 

bezpečnostními a (nebo) ochrannými opatřeními. Hodnocení rizika se musí postupně 

provést pro všechny scénáře potenciálních nebezpečných událostí, které byly ve vztahu 

k ošetřovanému procesu vytvořeny a v konečné fázi hodnocení rizika musí být učiněno 

rozhodnutí, postihující celý ošetřovaný proces. [17] 

Je-li riziko související s ošetřovaným procesem vyšší, neţ mezní riziko, nesmí 

být proces zahájen a pokud jiţ probíhá, musí být zastaven nebo alespoň přerušen aţ do 

doby, kdy bude související riziko bezpečnostními a (nebo) ochrannými opatřeními 

odstraněno nebo sníţeno alespoň na úroveň mezního rizika. V závislosti na klasifikaci 

odhadnutého rizika musí být v rámci hodnocení rizika rovněţ rozhodnuto o naléhavosti 

výběru a realizace vhodných bezpečnostních a (nebo) ochranných opatření k odstranění 

nebo sníţení rizika (viz Tabulka 5). 
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Tabulka 5: Hodnocení rizika 

 

2.1.6 Ošetření rizika 

U neakceptovatelných rizik je potřeba navrhnout preventivní opatření k jejich 

sníţení. Takovými opatřeními jsou zejména konstrukční, technická a bezpečnostní 

opatření sniţující riziko. Rovněţ se uvádí podrobný popis jednotlivých opatření. 

Opatření se podle [17] přijímají v prioritním pořadí: 

 sníţení rizik opatřením zabudovaným v konstrukci: 

 zabudovanými konstrukčními opatřeními jsou nebezpečí 

vyloučená nebo rizika sníţená vhodnou volbou konstrukčních 

Závaţnost rizika Zásahy nezbytné pro minimalizaci rizika 

R4 neúnosné riziko 

 Riziko musí být sníţeno přinejmenším o jeden stupeň; 

 Rizikem zatíţené procesy nesmí být zahájeny, popř. 

musí být zastaveny nebo přerušeny, dokud nedojde ke 

sníţení rizika. 

R3 závaţné riziko 

 Provedení zásahu ke sníţení rizika je nezbytně nutné; 

 Rizikem zatíţené procesy mohou pokračovat, je však 

nutné zajistit aby si především osoby vystavené riziku 

uvědomovaly trvalé ohroţení, a k dispozici musí být 

prostředky umoţňující kdykoliv proces zastavit; 

 Před provedením sníţení rizika musí být bez prodlení 

zabráněno vzniku nebezpečné události v důsledku 

lehkomyslného jednání. 

R2 malé riziko 

 Musí být učiněn zásah ke sníţení rizika; 

 Zásah ke sníţení rizika musí být proveden ve 

stanoveném termínu a s ohledem na hospodárnost; 

 Pokud i při malém riziku hrozí závaţné následky, je 

potřeba provést další a podrobnější analýzu. 

R1 nepatrné riziko 

 Ţádný zásah není bezpodmínečně nutný; 

 Situaci je nutné sledovat tak, aby nedošlo ke ztrátě 

kontroly a zároveň je zapotřebí hledat řešení, které 

nebude představovat ekonomickou zátěţ. 

R0 bezvýznamné riziko  Ţádný zásah není nezbytně nutný. 
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vlastností zařízení samo o sobě a (nebo) vzájemným působením 

mezi vystavenými osobami a zařízením. Mezi opatření 

zabudována v konstrukci strojního zařízení patří např. volba 

vhodné technologie, pouţité materiály, pouţité provozní kapaliny 

apod., 

 sníţení rizik bezpečnostní ochranou: 

 pokud není prakticky moţné vyloučit nebezpečí nebo dostatečně 

sníţit jeho příslušné riziko zabudovanými konstrukčními 

opatřeními, můţe být pouţita ke sníţení rizika, s přihlédnutím 

k předpokládanému pouţívání a předvídatelnému nesprávnému 

pouţití, vhodně zvolená bezpečnostní ochrana a doplňková 

ochranná opatření. Ochranné kryty a ochranná zařízení musí být 

pouţívána k ochraně osob, pokud zabudovaným konstrukčním 

opatřením nebylo moţné ani odstranit nebezpečí, ani dostatečně 

sníţit rizika. Mohou být pouţita doplňková ochrana opatření 

zahrnující další zařízení (např. zařízení nouzového zastavení), 

 sníţení rizik informacemi pro pouţití: 

 pokud rizika zůstávají navzdory zabudovaným konstrukčním 

opatřením, bezpečnostní ochrany a přijatým doplňkovým 

ochranným opatřením, musí být zbytková rizika identifikována 

v informacích pro pouţívání, 

 za informace pro pouţívání strojního zařízení jsou povaţovány: 

 bezpečnostní sdělení a piktogramy umístěné na zařízení, 

 upozornění a pracovní postupy pouţité v návodu, 

 seznam zbytkových rizik. 

Po kaţdé realizaci sníţení rizik se opět provede jeho hodnocení. Není-li jiţ další 

sníţení rizik moţné u ţádného významného nebezpečí, provede se sumarizace výsledků 

procesu posuzování a sniţování rizik (shrnou se informace o počtu identifikovaných 

rizik a maximální úrovni existujících zbytkových rizik). 
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2.1.7 Funkční bezpečnost 

Na základě posouzení rizika moţno navrhnout bezpečnostní části ovládacích – 

řídicích systémů a tím zajistit tzv. funkční bezpečnost zařízení, která má významnou 

roli v případech, kdy nelze zajistit bezpečnost zařízení jeho vhodnou konstrukcí. 

Pro návrh bezpečnostních částí ovládacích systémů lze pouţít normu ČSN EN 

ISO 13849-1:2007. Tato norma se věnuje bezpečnostní části řídicích systémů a uvádí 

všeobecné zásady a poţadavky pro jejich konstrukci. 

Pokud zvolená ochranná opatření závisejí na ovládacím systému, pouţijeme 

výše zmíněnou normu a poté přistoupíme k opakovacímu procesu navrţení 

bezpečnostních částí ovládacích systémů, který sestává z šesti kroků: 

 identifikace bezpečnostních funkcí prováděných bezpečnostními částmi 

ovládacího systému, 

 specifikace poţadovaných vlastností pro kaţdou identifikovanou 

bezpečnostní funkci, 

 určení poţadované úrovně vlastnosti na základě uváţení: 

 závaţnosti zranění:  

 lehké, 

 těţké, 

 četnosti vystavení nebezpečí:  

 zřídka/občas, 

 často, 

 moţnosti vyloučení nebezpečí: 

 moţné, 

 nemoţné, 

 konstrukce a technická realizace bezpečnostní funkce, spočívající 

v identifikaci bezpečnostních částí, které provádějí bezpečnostní funkce, 

 vyhodnocení úrovně vlastnosti s uváţením: 

 bezpečností kategorie, 

 hodnoty střední doby do nebezpečné poruchy, 
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 diagnostického pokrytí pro funkce a moduly, 

 odhadu účinků poruchy se společnou příčinou, 

 případně softwaru bezpečnostních částí, 

 ověření vypočítané nebo odhadnuté vlastnosti pro bezpečnostní funkci 

s poţadovanou úrovní vlastnosti. 

Kategorie bezpečnostních funkcí jsou základními parametry pouţívanými 

k dosaţení specifické úrovně vlastností. Stanovují poţadované chování bezpečnostních 

částí ovládacího systému s ohledem na jejich odolnost proti závadám, která je ovlivněna 

jejich uvaţovanou konstrukcí. Norma ČSN EN ISO 13849-1:2007 rozlišuje 5 kategorií 

(B, 1, 2, 3, 4) podle odolnosti k závadám a následnému chování v podmínkách závady. 

Poţadavky na bezpečnostní části řídicího systému se odvíjí od posouzení 

nebezpečnosti postupu podle ČSN EN ISO 12100. Kategorie je zvolena na základě 

posouzení nebezpečí, které můţe nastat špatnou funkcí nebo poruchou bezpečnostní 

části řídicího systému. 

Odhad rizikovosti je podle normy ČSN EN ISO 12100 dán posouzením 

parametrů: 

 závaţnosti zranění, které by nastalo poruchou bezpečnostní části: 

 lehké, s přechodnými následky, 

 těţké, smrtelné, 

 četnosti a (nebo) doby ohroţení riziky vzniklými poruchou:  

 málo častá, krátká, 

 častá, nepřetrţitá, dlouhá, 

 moţnosti vyhnout se nebezpečí:  

 moţné za určitých podmínek, 

 sotva moţné, nemoţné. 

Norma pak pro kombinací těchto parametrů stanoví kategorii. Můţe být zvolena 

kategorie vyšší. Volba niţší kategorie neţ stanovené na základě parametrů by měla být 

zdůvodněna. 
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2.1.8 Kontrola realizovaných opatření 

Kaţdé bezpečnostní a (nebo) ochranné opatření musí být voleno ve vztahu 

k příslušnému scénáři potenciální nebezpečné události a po realizaci musí být uplatnění 

postupu posuzování rizika analytický ověřeno, ţe realizované opatření není zdrojem 

nových nebezpečí a rovněţ musí být vyhodnocena jeho účinnost ve vztahu 

k počátečnímu riziku, které s příslušným scénářem potenciální nebezpečné události 

souvisí. 

Pokud i po realizaci opatření stále existuje riziko a zároveň existuje moţnost 

jeho sníţení pomocí dalšího opatření, musí být vhodné opatření vybráno a realizováno, 

přičemţ opět musí být zkontrolována jeho účinnost uplatněním postupů posuzování 

rizika.  

Teprve po odpovědném a dokumentovaném ověření splnění všech uvedených 

podmínek (viz Příloha 3) je moţné prohlásit, ţe bylo dosaţeno adekvátní bezpečnosti. 
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3 Analýza rizik 

Předmětem této analýzy rizik je etiketovač MAN 1755 od společnosti United 

Automation, Inc. (viz Obrázek 3). 

Toto zařízení bylo vyrobeno a dodáno na zakázku společnosti ze Spojených států 

amerických v roce 2011. Zařízení bylo objednáno pro českou pobočku mezinárodní 

společnosti zabývající se poskytováním kompletních řešení v oblasti informačních 

technologií, produkci spotřební elektroniky, výrobou součástek pro komunikační 

a elektronická zařízení a pro osobní počítače s výjimkou čipů. 

Součásti poţadavků bylo i vydání ES prohlášení o shodě podle směrnice 

2006/42/ES. Ačkoliv společnost United Automation, Inc. jako výrobce a dodavatel 

zařízení do České republiky, resp. do zemí Evropské unie, je povinen dodrţovat 

poţadavky právních norem platných pro daný trh, tak tento poţadavek ignoroval 

a dodal zařízení bez označení CE. Z tohoto důvodu byla česká pobočka společnosti 

v souladu se směrnici 2006/42/ES jako společnost uvádějící zařízení do provozu 

povinná zajistit vydání prohlášení o shodě před zahájením pouţívání daného zařízení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Obrázek 3: Etiketovač MAN 1755 [9] 
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3.1 Popis zařízení 

Etiketovač MAN 1755 je aplikátor štítků určen k potištění a aplikaci štítků na 

poţadovaný produkt. Jedná se o ruční aplikátor, protoţe umístění produktu určeného 

k označení nezajišťuje automatizovaná linka, ale obsluha manuálně.  Z toho plyne, 

ţe zařízení je navrţeno jako samostatná jednotka a není přímou součástí 

automatizovaného výrobního celku.  

Etiketovač MAN 1755 je schopen pracovat se střídavým napětím v rozmezí 90 -

 264 V (47 – 63 Hz). [9] 

3.1.1 Konstrukce zařízení 

Etiketovač MAN 1755 je tvořen podstavcem, na němţ je příčně ve střední části 

upevněn ocelový rám, který slouţí jako nosná část jednotlivých modulů zařízení. 

S ohledem na rozměry a hmotnost zařízení (viz Tabulka 6) je podstavec vybaven čtyřmi 

kruhovými otvory pro pevné uchycení k zařízení, na němţ bude provozováno, a které 

zajistí celkovou stabilitu etiketovače při provozu. [9] 

Tabulka 6: Rozměry zařízení 

Rozměr Hodnota 

výška  750 mm 

šířka  432 mm 

Hloubka 597 mm 

Hmotnost  59 kg 

 

V zadní části etiketovače (viz Obrázek 4) jsou tvrzeným plastem zapouzdřeny 

elektrické, elektronické a mechanické součásti zajišťující chod zařízení. Přístup k těmto 

obvodům pro servisní účely je zajištěn prostřednictvím zámku. Toto opatření bylo 

realizováno za účelem zabránění zásahu do zařízení neoprávněným osobám a s tím 

spojenému nebezpečí vzniku úrazu. Součásti zádní strany jsou i  paralelní a sériový port 

určeny pro zajištění komunikace mezi zařízeními v případě připojení dalšího 

kompatibilního zařízení. [9]     
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Přední část (viz Obrázek 5), ze které zařízení obsluhuje personál, je sestaveno ze 

dvou modulů. Jeden modul je tvořen jehličkovou tiskárnou vybavenou displejem pro 

nastavování parametrů pro tisk a aplikaci štítků a druhý modul tvoří vzduchový 

aplikátor etiket (viz Obrázek 6). 

  

 

  

  

 

  

Obrázek 5: Pohled zepředu [9] 

Obrázek 4: Pohled zezadu [9]  
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Obrázek 6: Moduly etiketovače MAN 1755 [9] 

 

3.1.2 Ovládací zařízení 

Všechny ovládací prvky a ukazatele jsou umístěny v přední části zařízení. 

Ovládací terminál je realizován mechanickými tlačítky s LCD obrazovkou, 

která zobrazuje provozní stav a funkční parametry. O hlášeních provozních stavů, 

varováních a chybách je obsluha informována horním řádkem obrazovky, který se 

zobrazuje na všech obrazovkách řídícího softwaru (viz Obrázek 7). Ovládací software je 

dodáván pouze v anglickém jazyce. Přístup do řídícího softwaru je chráněn heslem. [9]     

 

 

 

 

 

 

Jehličková 

tiskárna 
Aplikátor 

štítků 
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Obrázek 7: Hlavní obrazovka ovládacího terminálu [9] 

3.1.3 Tisk štítků 

Tiskárna je umístěnou na čelní straně etiketovače. Jedná se o jehličkovou 

tiskárnu, které jsou historicky nejstarší technologií v oblasti tisku. Jehličkové tiskárny 

jsou dnes jiţ na ústupu, přesto jsou v průmyslu stále pouţívány pro jejích nízké 

provozní náklady. Jejích omezení ale spočívá v nízké kvalitě tisku a proto je jejích 

pouţitelnost omezená na tisk nenáročné grafiky s nízkým rozlišením. 

Jehličková tiskárna pracuje tak, ţe v horizontální ose tisku se pohybuje tisková 

hlava obsahující matici jehliček, pod níţ se ve vertikálním směru posunuje páska se 

štítky. Jehličky, které jsou umístěny v hlavě tiskárny, se z ní vysouvají a přes barvící 

pásku naplněnou inkoustem se tyto jehličky otisknou na příslušný štítek v podobě 

malých bodů. Pohyby jednotlivých jehliček jsou řízeny elektromagnety (viz Obrázek 8). 

Pohybem hlavy tiskárny v horizontální ose a pohybem pásky se štítky ve vertikálním 

pohybu, je zajištěn tisk na libovolném místě etikety. Tisk začíná z levé strany a jedním 

přejetím hlavy z levé strany na stranu pravou je vytištěn jeden řádek. V případě 

poţadavku na tisk ve vyšší kvalitě, je tentýţ řádek tištěn opakovaně s tím, ţe tiskové 

jehličky tisknou mezi jiţ existující body. [9], [10] 

Přítomnost a napnutí barvící pásky napuštěné inkoustem je kontrolována 

tlakovým snímačem. [9] 

Hlášení o chybách 

varování, informace  
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Obrázek 8: Princip tisku jehličkové tiskárny [9] 

3.1.4 Aplikace štítků 

Aplikátor štítků, který je součásti etiketovače MAN 1755, umoţňuje 

bezdotykovou aplikaci štítků připravených k nalepení na stojící i pohybující se 

předměty. Aplikátor umoţňuje provádět etiketování křehkých nebo nerovných 

předmětů.  

Etiketa je z pásky separována odlepovací části, která je tvořená sacími otvory. 

Prostřednictvím těchto sacích otvorů je etiketa přichycena k etiketovací hlavě. Následně 

je nastřelena proudem stlačeného vzduchu na předmět. Předmět určený k nanesení 

štítku je obsluhou manuálně vloţen do nastavitelného prostoru k tomu určenému a poté 

pomoci páky zasunut nad aplikátor. Následně obsluha musí stisknout spouštěcí tlačítko 

na ovládacím panelu. Aplikátor vyuţívá k aplikaci etiket pneumatický pohon 80 psi. [9], 

[14] 

Prostor pro vkládání předmětů určených k označování je moţno dle potřeby 

upravovat. Úprava se provádí pomoci polohovacích šroubů. Nastavená poloha se 

následně zafixuje příslušnými upevňovacími šrouby. [9] 

3.1.5 Údržba zařízení 

Pro udrţení optimálního výkonu zařízení je potřeba zajistit pravidelné provádění 

jeho údrţby. Válce zajišťující transport média je třeba čistit alespoň jednou týdně nebo 
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v případě potřeby častěji. K čištění válců od lepidla a nahromaděného prachu se pouţívá 

WD-40 a izopropylalkohol k odstranění zbytků WD-40. WD-40 se aplikuje roztíráním 

buď po provedení nástřiku rozprašovačem, nebo přímo za pouţití ručníku napuštěného 

tímto čisticím prostředkem. [9] 

3.2 Identifikace nebezpečí 

Pro potřebu určení moţných nebezpečí, která jsou s provozem zařízení spojená, 

byla u daného zařízení provedena vizuální prohlídka a pro podrobnější pochopení 

funkce zařízení dostupná technická dokumentace, kterou výrobce dodal se zařízením.  

Podle předem vypracovaného kontrolního seznamu (viz Příloha 2) vytvořeném 

podle přílohy B normy ČSN EN SO 12100, ve kterém jsou uvedeny druhy nebezpečí 

a jejích moţné následky, proveden prvotní odhad nebezpečí (viz Příloha 6). 

3.2.1 Konstrukce zařízení 

Z pohledu konstrukce zařízení se na zařízení vyskytuje riziko pádu. Zdrojem 

tohoto rizika je pohyb tiskové hlavy modulu jehličkové tiskárny, která při své činnosti 

způsobuje vibrace a tím i nestabilitu zařízení. K ochraně zařízení před pádem je 

podstavec etiketovače vybaven otvory pro pevné připevnění k podloţce prostřednictvím 

šroubů, na které bude zařízení provozováno.  

Nebezpečí spojená s konstrukci zařízení jsou shrnuta v následující tabulce 

(viz Tabulka 7). 

Tabulka 7: Identifikace nebezpečí - konstrukce zařízení 

Druh nebezpečí Zdroj rizika Moţný následek 
Existující ochranné 

opatření 

Mechanické Tisková hlava Pád zařízení 
Připevnění k 

podloţce 

3.2.2 Ovládací zařízení 

Jak jiţ bylo zmíněno v kapitole 3.1.2, tak ovládací software je dodáván 

v anglickém jazyce. Ovšem kombinací poţadavků vyhlášky č. 246/2001 Sb. a NV č. 

378/2001 Sb. je dán poţadavek kontrolních orgánů na označení ovládacích prvků 
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pracovních strojů v českém jazyce. V případě, ţe tak nebude učiněno, je nutné doloţit 

doklad o tom, ţe obsluha příslušný jazyk, ve kterém je ovládací software provozován, 

ovládá. 

Dalším poţadavkem na ovládání zařízení dané [1] (resp. NV č. 176/2008 Sb.) je 

zajištění nouzového zastavení zařízení. Zařízení MAN 1755 toto neumoţňuje. Přehled 

nebezpečí související s ovládáním zařízení se nachází v následující tabulce (viz Tabulka 

8).   

Tabulka 8: Identifikace nebezpečí - ovládání zařízení 

Druh nebezpečí Zdroj rizika Moţný následek 
Existující ochranné 

opatření 

Nebezpečí 

spojená 

s ovládáním 

zařízení 

Ovládací terminál 

Neporozumění 

varovné informaci 
- 

Nečitelné 

zobrazení 

provozního stavu 

- 

Nemoţnost provést 

nouzové zastavení 
- 

3.2.3 Tisk štítků 

U modulu jehličkové tiskárny byla v reţimu provoz identifikována zejména 

(viz Tabulka 9): 

 mechanická nebezpečí, 

 elektrická nebezpečí, 

 nebezpečí vibrací. 

Co se týče mechanických nebezpečí identifikovaných při normálním provozním 

reţimu v modulu jehličkové tiskárny, tak zdroje moţného poškození zdraví osob 

představuji pohyblivé části tohoto zařízení. V první řadě se jedná o rotující válce, které 

slouţí k posunu barvicí pásky nebo média, na který se tisk provádí. Zde existuje riziko 

navinutí, vtaţení a zachycení. Tento modul je vybaven ochrannými kryty a obsluha 

zařízení v případě dodrţení bezpečnostních opatření by neměla mít do této části přístup. 

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem je podmíněno vícero faktory. Jeden 

z nich představuje připojení zařízení do napájecí sítě a druhý ponechaný otevřený 

ochranný kryt zařízení nebo nedostatečná kontrola izolace vodivých částí, kde můţe 
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dojít ke kontaktu osob s ţivými částmi elektrických obvodů. Tento kontakt můţe 

v lepším případě způsobit drobná popálení. V horším případě mohou být následky 

smrtelné. 

Jak je obecně známo, tak jehličkové tiskárny jsou zdrojem vibrací. Odezva 

organizmu na účinek vibrací závisí na intenzitě vibrací a na délce působení vibrací na 

organizmus. V některých případech i krátkodobá expozice můţe vyvolat nepříznivou 

odezvu. Účinky mohou být nebezpečné, protoţe uvnitř organizmu působí velké 

dynamické síly. Expozice vibracím je spojena s nepříjemnými subjektivními pocity. 

Obecně se jedná o únavu, sníţení pozornosti, zhoršené vnímání, sníţení pracovní 

výkonnosti a zhoršení reakčního času na podněty. [15] 

Tabulka 9: Identifikace nebezpečí - jehličková tiskárna 

Druh nebezpečí Zdroj rizika Moţný následek 
Existující ochranné 

opatření 

Mechanické Posuvné válce 

Navinutí 

Ochranný kryt Vtaţení 

Zachycení 

Elektrické 

Ţivé části pod napětím 
Popáleniny 

Ochranný kryt 

Smrt 

Poškozená izolace 
Popáleniny 

Servisní kontroly 

Smrt 

Vibrace Pohyb tiskové hlavy 

Únava 

- 

Sníţená pozornost 

Zhoršení reakčního 

času 

Zhoršené vnímání 

Sníţená pracovní 

výkonnost 

3.2.4 Aplikace štítků 

V modulu aplikátoru etiket představují zdroj rizika stejně jako v případě 

jehličkové tiskárny pohybující se části. Jedná se zejména o rotující válce, které zajišťuji 

pohyb pásky s potištěnými etiketami. Ve spojitosti s těmito válci hrozí zachycení 



 

 

 43 

a navinutí, protoţe tyto pohyblivé části nejsou opatřeny ochrannými kryty a tudíţ jsou 

zaměstnanci obsluhující toto zařízení vystavení tomuto nebezpečí po celou dobu práce 

na zařízení. Dalším zdrojem rizika je vzduchový aplikátor štítků, který nejprve na 

základě impulsu od obsluhy provede vytvořeným podtlakem oddělení etikety od pásky 

a následně ji tlakem vzduchu aplikuje na předmět umístěný v prostoru nad vzduchovým 

aplikátorem. Při vytvoření přetlaku hrozí obsluze v případě zanedbaní popř. 

neprovedení pravidelné údrţby zařízení poškození zdraví v důsledku vymrštění 

nahromaděných nečistot z trysky. Ve spojitosti s aplikátorem štítků nebezpečí 

představuje i část slouţící k umístění předmětu určeného k nanesení etikety. Zde hrozí 

obsluze úraz stlačením prstů způsobený jejich vsunutím do prostoru mezi pevnou část 

zařízení a pohyblivý drţák označovaného předmětu, který obsluha po vloţení předmětu 

určeného k označení manuálně za pomoci páky zasune nad vzduchový aplikátor. 

Přehled nebezpečí spojených s činnosti aplikátoru je uveden v následující tabulce 

(viz Tabulka 10).  

 Tabulka 10: Identifikace nebezpečí - aplikátor štítků 

Druh nebezpečí Zdroj rizika Moţný následek 
Existující ochranné 

opatření 

Mechanické 

Posuvné válce 

Navinutí 

- Vtaţení 

Zachycení 

Vzduchový aplikátor Vymrštění Servisní kontroly 

Drţák označovaného 

předmětu 
Stlačení - 

3.2.5 Servisní zásah do zařízení 

V případě identifikace mechanických nebezpečí při provádění servisu zařízení 

(viz Tabulka 11), zdroje moţného poškození zdraví osob představuji stejně jako 

v případě provozu zařízení pohyblivé části. V první řadě se jedná o rotující válce, které 

slouţí k posunu barvicí pásky nebo média, na který se tisk provádí. Zde existuje riziko 

navinutí, vtaţení a zachycení. Tato rizika jsou spojena se servisní činnosti, při které 
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dochází např. k výměně spotřebovaných provozních médii nebo k údrţbě zařízení 

v podobě čištění znečištěných posuvných válců. Ve spojení s činnosti posuvných válců 

se zde dále vyskytuje moţnost drobných řezných ran vzniklých o pohybující se hranu 

pásky s etiketami. Dalším zdrojem nebezpečí spojeným s pohybem pohyblivých dílů 

tiskárny představuje tisková hlava, u  které hrozí přitlačení částí ruky mezi samotnou 

hlavu a stěnu modulu. Poslední zdroj mechanického nebezpečí v modulu tiskárny při 

servisním zásahu představuji pohyblivé jehličky obsaţené v tiskové hlavě, jenţ mohou 

v případě spuštění zařízení v průběhu servisních prací způsobit píchnutí nebo 

propíchnutí prstů horních končetin.  

Při provádění servisu zařízení hrozí vznik úrazu elektrickým proudem. Kontakt 

zaměstnance provádějícího servis s ţivými částmi zařízení pod napětím můţe v lepším 

případě způsobit drobná popálení, v případě horším mohou být následky aţ smrtelné. 

Z tohoto důvodu je před zahájením servisního zásahu do zařízení nutné zajistit odpojení 

zařízení od napájecí sítě. 

V souvislosti s pouţívanou látkou izopropylalkohol určené k čištění zařízení 

existuje moţnost vzniku otravy nebo zadušení osob provádějících údrţbu zařízení. Dle 

[16] se jedná o látku těkavou, jejíţ hustota par je 2,07, coţ je těţší neţ vzduch, 

a tak dochází k jejich hromadění v dolní části zařízení (objektu). Rovněţ se jedná o 

látku vysoce hořlavou, u které můţe v případě nahromadění výparů dojít k výbuchu. 

Výbuch hrozí v rozmezí 2 aţ 12,7 % obj. Izopropylalkohol také můţe způsobit 

podráţdění pokoţky a poškození zraku. [16]    
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Tabulka 11: Identifikace nebezpečí – servis zařízení 

 

 

 

Druh nebezpečí Zdroj rizika Moţný následek 
Existující ochranné 

opatření 

Mechanické 

Posuvné válce 

Navinutí 

odpojení napájení Vtaţení 

Zachycení 

Pohyb tiskové hlavy 

přitlačení 

odpojení napájení 
Píchnutí, 

propíchnutí 

Elektrické 

Ţivé části pod napětím 
Popáleniny 

odpojení napájení 

Smrt 

Poškozená izolace 

Popáleniny Servisní kontroly,  

odpojení napájení 
Smrt 

Nebezpečí 

spojené 

s pouţívanými 

materiály 

(látkami) 

 

izopropylalkohol 

Dýchací potíţe, 

udušení 

Pouţití OOPP 

Otrava 

Podráţdění 

pokoţky 

Poškození zraku  

Výbuch Odstranění 

iniciačních zdrojů, 

větrání místnosti Poţár 
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3.3 Odhad rizika  

 Na základě schématu rozhodovacího procesu zobrazeného výše (viz Obrázek 2) 

a tabulky (viz Tabulka 2) určující parametry pro stanovení závaţnosti dopadů 

negativního jevu byly pro nebezpečí identifikovaná v kapitolách 3.2.1 aţ 3.2.5 

stanoveny oba prvky rizika zvlášť pro běţný provoz zařízení (viz Tabulka 13) a pro 

zařízení v reţimu údrţba (viz Tabulka 12).  

Tabulka 12: Určení prvků rizika - údrţba 

 

Provozní 

stav 
Zdroj rizika Moţný následek 

Pravděpodobnost 

výskytu 

negativního jevu 

Závaţnost 

dopadů 

Ú
d
rţ

b
a 

Posuvné válce 

Navinutí Nepravděpodobné Lehké 

Vtaţení Nepravděpodobné Lehké 

Zachycení Nepravděpodobné Lehké 

Pohyb tiskové 

hlavy 

Přitlačení Nepravděpodobné Lehké 

Píchnutí, 

propíchnutí 
Nepravděpodobné Lehké 

Ţivé části pod 

napětím 

Popáleniny Nepravděpodobné Střední 

Smrt Nepravděpodobné 

Těţké, závaţné, 

velmi váţné aţ 

smrtelné 

Poškozená 

izolace 

Popáleniny Nepravděpodobné Střední 

Smrt Nepravděpodobné 

Těţké, závaţné, 

velmi váţné aţ 

smrtelné 

izopropylalkohol 

Dýchací potíţe, 

udušení 
Málo pravděpodobná 

Těţké s 

trvalými 

následky 

Otrava Málo pravděpodobná 

Těţké s 

trvalými 

následky 

Podráţdění 

pokoţky 
Nepravděpodobné Lehké 

Poškození zraku Nepravděpodobné Střední 

Výbuch Málo pravděpodobná 

Těţké, závaţné, 

velmi váţné aţ 

smrtelné 

Poţár Málo pravděpodobná 

Těţké, závaţné, 

velmi váţné aţ 

smrtelné 
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Tabulka 13: Určení prvků rizika - provoz 

 

 

Provozní 

stav 
Zdroj rizika Moţný následek 

Pravděpodobnost 

výskytu 

negativního jevu 

Závaţnost dopadů 

P
ro

v
o

z 

Tisková hlava Pád zařízení Časté 
Těţké s trvalými 

následky 

Ovládací 

terminál 

Neporozumění 

varovné informaci 
Nepravděpodobné Střední 

Nečitelné 

zobrazení 

provozního stavu 

Časté 
Těţké, závaţné, velmi 

váţné aţ smrtelné 

Nemoţnost 

provést nouzové 

zastavení 

Časté 
Těţké, závaţné, velmi 

váţné aţ smrtelné 

Posuvné válce 

Navinutí Nepravděpodobné Lehké 

Vtaţení Nepravděpodobné Lehké 

Zachycení Nepravděpodobné Lehké 

Ţivé části pod 

napětím 

Popáleniny Nepravděpodobné Střední 

Smrt Nepravděpodobné 
Těţké, závaţné, velmi 

váţné aţ smrtelné 

Poškozená 

izolace 

Popáleniny Nepravděpodobné Střední 

Smrt Nepravděpodobné 
Těţké, závaţné, velmi 

váţné aţ smrtelné 

Pohyb tiskové 

hlavy 

Únava Nepravděpodobné Lehké 

Sníţená pozornost Nepravděpodobné Lehké 

Zhoršení 

reakčního času 
Nepravděpodobné Lehké 

Zhoršené vnímání Nepravděpodobné Lehké 

Sníţená pracovní 

výkonnost 
Nepravděpodobné Lehké 

Posuvné válce 

Navinutí 
Málo 

pravděpodobná 
Lehké 

Vtaţení 
Málo 

pravděpodobná 
Lehké 

Zachycení 
Málo 

pravděpodobná 
Lehké 

Vzduchový 

aplikátor 
Vymrštění Nepravděpodobné Střední 

Drţák 

označovaného 

předmětu 

Stlačení 
Málo 

pravděpodobná 
Lehké 
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Z výše určených prvků rizika je jiţ moţno na základě matice rizik (viz Tabulka 

3) provést odhad rizika. 

Většina zdrojů rizika bude spadat do pole bezvýznamné riziko nebo nepatrné 

riziko. Těmito zdroji se jiţ nadále nebudeme zabývat, protoţe se jedná zpravidla 

o přijatelnou úroveň rizika. Tabulka 14 zobrazuje zdroje rizika, které spadají do úrovně, 

která zpravidla není povaţována za úroveň přijatelných rizik nebo do úrovně vyţadující 

bliţší zkoumání a vyţadují provedení ochranných opatření.  

Tabulka 14: Odhad rizik 

3.4 Hodnocení rizika 

Po odhadu rizika, který byl proveden výše, je nutné zhodnotit přijatelnost těchto 

zjištěných rizik popř. stanovit opatření potřebná pro zahájení činnosti 

analyzovaného zařízení. 

Provozní stav Zdroj rizika Moţný následek Riziko 
Míra 

rizika 

P
ro

v
o
z 

Tisková hlava Pád zařízení Neúnosné R4 

Ovládací terminál 

Nečitelné 

zobrazení 

provozního stavu 

Neúnosné R4 

Nemoţnost 

provést nouzové 

zastavení 

Neúnosné R4 

Ţivé části pod napětím Smrt Malé R2 

Poškozená izolace Smrt Malé R2 

Ú
d
rţ

b
a 

Ţivé části pod napětím Smrt Malé R2 

Poškozená izolace Smrt Malé R2 

Izopropylalkohol 

Dýchací potíţe, 

udušení 
Malé R2 

Otrava Malé R2 

Výbuch Závaţné R3 

Poţár Závaţné R3 
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Analýzou byly zjištěny závaţné nedostatky, které mohou způsobit nejen 

frekvencí výskytu, ale i závaţnosti dopadů, značné škody na zdraví osob nacházejících 

se v blízkosti zařízení. Neúnosné riziko představuje moţnost pádu celého zařízení 

vlivem vibrací produkovaných pohybem tiskové hlavy při běţném provozu na osobu, 

která zařízení obsluhuje nebo na osoby pohybující se v bezprostřední blízkosti. Pád 

etiketovače MAN 1755 můţe s ohledem na jeho hmotnost způsobit těţká zranění, 

v podobě komplikovaných zlomenin, zejména v oblasti dolních končetin. Proto je nutné 

zajistit jeho pevné uchycení k podloţce v místě, kde bude provozováno např. za pomoci 

šroubových spojů. Neúnosným rizikem je rovněţ zatíţen i ovládací terminál. Za 

závaţný nedostatek je povaţován ovládací software, který je provozován v anglickém 

jazyce. Poţadavky českých právních předpisů, které stanovuji povinnost zajistit značení 

ovládacích prvků v českém jazyce nebo prokazatelně doloţit to, ţe obsluha ovládá 

příslušný jazyk, mají své opodstatnění např. při zobrazování varovných informací, 

kterým musí obsluha bezpodmínečně rozumět, aby mohla provést příslušné kroky 

k zajištění ochrany zdraví a omezení dopadů neţádoucího jevu. Stejně tak musí být 

čitelně signalizovány i provozní stavy zařízení, které musí být viditelné a jednoznačné 

nejen pro obsluhu stroje, ale i pro ostatní osoby vyskytující se v areálu. V případě, 

ţe tak není učiněno, můţe dojít např. k zahájení jiných úkonů na zařízení, které mohou 

vést k těţkým úrazům nebo smrti. Z tohoto důvodu je nutné zajistit instalaci signálního 

sloupku, v kterém jsou integrovány signalizační prvky zvolených barev, tak aby 

signalizační prvky se nacházely nad zařízením a aktuální provozní stav byl patrný ze 

všech stran zařízení. V případech, kdy uţ dojde ke vzniku nebo náznaku vzniku 

poškození zdraví, musí být zařízení vybaveno tlačítkem pro nouzové zastavení zařízení. 

U etiketovače MAN 1755 tlačítko pro nouzové zastavení není vůbec součásti zařízení. 

Výše zmíněné nedostatky, které jsou zatíţeny neúnosným rizikem, musí být 

bezpodmínečně a bez odkladu odstraněny. Do doby, neţ budou tyto nedostatky 

odstraněny, nelze zařízení uvést do provozu. 

Výskyt zdroje rizika zatíţeným závaţným rizikem nemusí nutně znamenat 

okamţité přerušení činnosti jako v případě neúnosného rizika. Nicméně je nutné zajistit 

okamţitou nápravu. Před provedením sníţení rizika musí být bez prodlení zabráněno 

vzniku nebezpečné události v důsledku lehkomyslného jednání. Tzn. minimálně 

seznámit osoby, jenţ jsou riziku vystaveny, s moţnými příčinami, které mohou vést ke 

vzniku neţádoucího jevu a  také jim poskytnout informace a prostředky potřebné 
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k odvrácení takového jevu. V případě zařízení MAN 1755 je takovým rizikem zatíţeno 

pouţití izopropylalkoholu při čištění zařízení. Jedná se o těkavou, vysoce hořlavou 

látku, těţší neţ vzduch, a tudíţ výpary mají tendenci klesat do přízemních oblastí, kde 

v případě nevětraných prostor se mohou hromadit. Výpary této látky mají poměrně 

nízkou dolní mez výbušnosti, která činí 2 % obj. Jednou z variant jak minimalizovat 

toto riziko, je pouţití jiné látky s méně nebezpečnými vlastnostmi. Druhou variantou je 

v době pouţívání izopropylalkoholu zajistit větrání tak, aby nedocházelo k hromadění 

jeho výparů a odstranit moţné zdroje iniciace, např. odpojit napájení zařízení. 

Manipulace s izopropylalkoholem má i další moţné dopady. Tato látka 

způsobuje otravu a působí narkoticky. V případě, ţe se zasaţené osobě nedostane 

okamţité první pomoci, můţe dojít k její smrti. Proto je nutné mj. vybavit zaměstnance 

provádějící údrţbu s pomoci izopropylalkoholu OOPP v podobě respirátoru nebo masky 

s filtrem proti organickým parám. Dalšími zdroji nebezpečí s malým rizikem jsou 

vodivé obvody, které představuji zdroj moţného úrazu elektrickým proudem. Zde je 

nutné zajistit, aby obsluha zařízení v běţném provozním reţimu neměla k těmto 

vodivým částem přístup. Toho je docíleno ochranným krytem. V případě provádění 

údrţby zařízení je ho nutné před zahájením činností odpojit od napájení a uzamknout 

ovládání, aby v průběhu údrţby nemohlo dojit k jeho spuštění. 

3.5 Kontrola realizovaných opatření 

Výše provedená analýza rizik identifikovala nebezpečí, kterým byla následně 

přidělena stanoveným postupem příslušná zátěţ rizikem. Na základě vyhodnocení 

jednotlivých zdrojů rizik a jejich úrovně rizika byla navrţena ochranná opatření. Po 

splnění těchto ochranných opatření je nutné provést kontrolu, resp. porovnání reálného 

stavu zařízení se základními poţadavky přílohy I směrnice 2006/42/ES (viz Příloha 7). 

Teprve aţ po splnění poţadavků této směrnice lze vydat ES prohlášení o shodě. 

V případě, ţe při porovnávání budou zjištěny nedostatky nad rámec zjištěných 

nedostatků v analýze rizik, je nutné i tyto nedostatky odstranit. 
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Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo zjistit, zda zařízení etiketovač MAN 1755 

splňuje poţadavky na bezpečnost. Důvodem posuzování bezpečnosti zařízení je nutnost 

vydání ES prohlášení o shodě, bez kterého nové zařízení dle platných předpisů nesmí 

být uvedeno do provozu. 

V prvním kroku analýzy bylo zařízení rozděleno na samostatné subsystémy, 

u  kterých následně byla identifikovaná nebezpečí vázáná na provoz a údrţbu zařízení. 

Souhrn identifikovaných nebezpečí je uveden v Příloze 6. K identifikovaným 

nebezpečím byly následně pro jednotlivé subsystémy a provozní stavy určeny zdroje 

rizik a jejích moţné dopady na zdraví osob. Ke stanovení velikosti rizika byla uplatněna 

matice rizik, kde příslušná úroveň rizika je dána velikosti nepříznivých dopadů 

rizikových událostí a pravděpodobností jejich výskytů. Tímto krokem byly moţné 

scénáře rozděleny na 5 úrovní míry rizika, kdy míry rizika R0 a R1 vyčlenily scénáře 

bez nutnosti a naléhavosti ošetření rizika vhodnými bezpečnostními nebo ochrannými 

opatřeními.  

Nedostatky spadající do úrovní R4 a R3 představují závaţné nedostatky. Míra 

rizika R4 reprezentuje neúnosné riziko. Do této kategorie spadá pád celého zařízení 

vlivem vibrací produkovaných pohybem tiskové hlavy při běţném provozu na osobu, 

která zařízení obsluhuje nebo na osoby pohybující se v bezprostřední blízkosti. Tento 

pád zařízení by mohl způsobit těţká zranění v podobě komplikovaných zlomenin, 

zejména v oblasti dolních končetin. Proto je nutné zajistit jeho pevné uchycení 

k podloţce např. za pomoci šroubových spojů. Neúnosným rizikem je rovněţ zatíţen 

i ovládací terminál. Za závaţný nedostatek lze podle provedené analýzy povaţovat 

nedostatečnou, resp. nečitelnou, signalizací provozních stavů zařízení, která je 

zobrazována pouze obsluze na obrazovce a v anglickém jazyce. Tato signalizace musí 

být viditelná a jednoznačná nejen pro obsluhu stroje, ale i pro ostatní osoby vyskytující 

se v areálu. Toho lze docílit instalaci signálního sloupku. Do úrovně rizika R4, tzn. 

neúnosného rizika, spadá také nepřítomnost zařízení pro nouzové zastavení. Do doby, 

neţ budou tyto nedostatky odstraněny, nelze zařízení uvést do provozu. 

Úroveň rizika R3 představuje závaţné riziko, které nemusí nutně znamenat 

okamţité přerušení činnosti jako v případě neúnosného rizika. Nicméně je nutné zajistit 
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okamţitou nápravu. V případě zařízení MAN 1755 je takovým rizikem zatíţeno pouţití 

izopropylalkoholu při čištění zařízení.  Vzhledem k vlastnostem této látky tak hrozí 

hromadění výparů této látky, které můţe vést k výbuchu. Dolní mez výbušnosti 

izopropylalkoholu je 2 % obj. Řešením tohoto problému je záměna látky za méně 

nebezpečnou, nebo v době pouţívání izopropylalkoholu zajistit v objektu větrání 

a odstranit moţné zdroje iniciace. 

Manipulace s izopropylalkoholem má i další moţné dopady na lidské zdraví, 

které podle provedené analýzy spadají do míry rizika R2 (malé riziko). Tato úroveň 

vyţaduje realizaci ochranných opatření, pokud hrozí závaţné následky. Tato látka 

působí narkoticky a způsobuje otravu, která v případě neposkytnutí okamţité první 

pomoci můţe vést ke smrti. Proto je nutné v případě, kdy nedojde ke změně látky 

pouţívané k čištění, vybavit zaměstnance provádějící údrţbu mj. respirátorem nebo 

maskou s filtrem proti organickým parám.  Dalšími zdroji nebezpečí zjištěnými 

analýzou rizik s mírou rizika R2 jsou vodivé obvody, které představuji zdroj moţného 

úrazu elektrickým proudem. Zde je nutné zajistit, aby obsluha zařízení v běţném 

provozním reţimu neměla k těmto vodivým částem přístup. Toho je docíleno 

ochranným krytem. V případě provádění údrţby zařízení je ho nutné před zahájením 

činností odpojit od napájení a uzamknout ovládání, aby v průběhu údrţby nemohlo dojit 

k jeho spuštění. 

Po provedené analýze rizik je ještě nutné porovnat skutečný stav zařízení 

s poţadavky přílohy I směrnice evropského parlamentu a rady 2006/42/ES týkající se 

bezpečnosti a ochrany zdraví. Toto porovnání je zaznamenáno v příloze 7. V průběhu 

porovnávání aktuálního stavu zařízení s poţadavky právních předpisů byly zjištěny 

nedostatky v poţadovaném značení strojního zařízení, zajištění ochrany pohybujících se 

části, které se přímo podílejí na pracovním procesu a u návodu k pouţívání. Na zařízení 

je nutné zajistit identifikaci společnosti, která zařízení vyrobila, označení CE, rok 

výroby a typ nebo sériové číslo zařízení. Ochranu před pohybujícími se částmi lze 

zajistit instalaci ochranného krytu na celé zařízení se zachování přístupu v částech 

potřebných pro obsluhu zařízení. Nedostatky v návodu se týkají zejména pouţitého 

jazyka. Návod musí být v jazyce českém, takţe je potřeba zajistit jeho přeloţení s tím, 

ţe originál v anglickém jazyce musí být rovněţ archivován. Obsah návodu k pouţívání, 

musí obsahovat informace, které jsou stanoveny v příloze I směrnice 2006/42/ES.  

Po realizaci všech uvedených opatření je moţno vydat ES prohlášené o shodě. 



 

 

 53 

Pouţitá literatura 

[1] SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/42/ES: 

o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES. In: 17. květen 2006. 

[2] EVROPSKÉ SMĚRNICE. Informační portál Ministerstva průmyslu 

a obchodu [online]. 2008 [cit. 2012-01-12]. Dostupné z: 

<http://www.mpo-efekt.cz/cz/legislativa/evropske-smernice>.  

[3] SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/95/ES: o 

harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických 

zařízení určených pro pouţívání v určitých mezích napětí. In: 12. Prosinec 

2006. 

[4] SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/108/ES: o 

sbliţování právních předpisů členských států týkajících se 

elektromagnetické kompatibility a o zrušení směrnice 89/336/EHS In: 

15. prosinec 2004. 

[5] O právní povaze českých technických norem - ČSN. 

In: Www.juristic.cz [online]. 23. 4. 2001, 23. 4. 2001 [cit. 2012-01-23]. 

Dostupné z: <http://spravni.juristic.cz/76549/clanek/spravni1.html>. 

[6] Harmonizované normy. In: ÚŘAD PRO TECHNICKOU 

NORMALIZACI, METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ [online]. 

- [cit. 2012-04-12]. Dostupné z: 

<http://www.unmz.cz/urad/harmonizovane-normy>. 

[7] ČSN EN 60204-1 ed. 2. Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení 

strojů - Část 1: Všeobecné poţadavky. Český normalizační institut, 2007. 

[8] ČSN 33 2000-1 ed. 2. Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: 

Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice. Úřad pro 

technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2009. 

[9] UNITED AUTOMATION, INC. MAN1755 NESTA LABYRINTH 

LABELER MAINTENANCE MANUAL. Illinois, USA, 2011.  

[10] MILOTOVÁ, Radka. Tiskárny: Jehličkové tiskárny. In: Portál 

ZČU: Informační systém Západočeské univerzity v Plzni [online]. [cit. 

2012-04-12]. Dostupné z: <http://home.zcu.cz/~milora/jehlickove.html>. 



 

 

 54 

[11] HAZOP (Hazard and Operability Study). In: Management Mania [online]. 

29.02.2012 [cit. 2012-04-12]. Dostupné z: 

<http://managementmania.com/hazop-hazard-and-operability-study-

analyza-ohrozeni-a-provozuschopnosti>. 

[12] ČSN EN 61078. Techniky analýzy spolehlivosti - Blokový diagram 

bezporuchovosti a booleovské metody. Český normalizační institut, 2007. 

[13] ČSN EN 61165. Pouţití Markovových technik. Český normalizační 

institut, 2007. 

[14] UNICODE M&D S.R.O. Aplikátory a tiskárny etiket: Automatizované 

systémy pro aplikaci etiket [online]. Pelhřimov [cit. 2012-04-12]. 

Dostupné z: <http://www.unicode.cz/typyaplikatoru.php?id=215>. 

[15] PELCLOVÁ, Daniela. Nemoci z povolání a intoxikace. 2. 

vydání. Praha: Karolinum, 2006. 207 s. ISBN 80-246-1183-X. 

[16] PENTA. Výrobce a dodavatel čistých, laboratorních, speciálních 

farmaceutických a technických chemikálií: Bezpečnostní list 

Izopropylalkohol [online]. 2010, 6 s. [cit. 24.2.2012]. Dostupné z: 

<http://www.pentachemicals.eu/bezp_listy/i/bezplist_42.pdf>. 

[17] ČSN EN ISO 12100 (833001). Bezpečnost strojních zařízení – Všeobecné 

zásady pro konstrukci – Posouzení rizika a sniţování rizika. Praha: 

Výzkumný ústav bezpečnosti práce Praha, 2011. 

[18] ČSN EN ISO13849-1. Bezpečnost strojních zařízení- Bezpečnostní části 

ovládacích systémů-Část1: Všeobecné zásady pro konstrukci. Český 

normalizační institut, 2008. 

 

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Speci%C3%A1ln%C3%AD:Zdroje_knih/802461183X


 

 

 55 

Seznam zkratek 
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Resp. Respektive 

Popř. Popřípadě 

ČR Česká republika 

NV Nařízení vlády 

OOPP Osobní ochranné pracovní prostředky 



 

 

 56 

Seznam obrázků 

OBRÁZEK 1: BLOKOVÉ SCHÉMA ANALÝZY RIZIK ............................................................. 11 

OBRÁZEK 2: SCHÉMA ROZHODOVACÍHO PROCESU STANOVENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI ...... 24 

OBRÁZEK 3: ETIKETOVAČ MAN 1755 ............................................................................. 34 

OBRÁZEK 4: POHLED ZEZADU .......................................................................................... 36 

OBRÁZEK 5: POHLED ZEPŘEDU ........................................................................................ 36 

OBRÁZEK 6: MODULY ETIKETOVAČE MAN 1755 ............................................................ 37 

OBRÁZEK 7: HLAVNÍ OBRAZOVKA OVLÁDACÍHO TERMINÁLU ......................................... 38 

OBRÁZEK 8: PRINCIP TISKU JEHLIČKOVÉ TISKÁRNY......................................................... 39 

 

file:///D:\�kola\Diplomka\diplomka%20Sadriev%20Artur.doc%23_Toc322296050
file:///D:\�kola\Diplomka\diplomka%20Sadriev%20Artur.doc%23_Toc322296053
file:///D:\�kola\Diplomka\diplomka%20Sadriev%20Artur.doc%23_Toc322296054


 

 

 57 

Seznam tabulek 

TABULKA 1: UKÁZKA KONTROLNÍHO SEZNAMU NEBEZPEČÍ STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ ........... 20 

TABULKA 2: ZÁVAŢNOST DOPADŮ ................................................................................... 25 

TABULKA 3: MATICE RIZIK .............................................................................................. 27 

TABULKA 4: MÍRA RIZIKA ................................................................................................ 27 

TABULKA 5: HODNOCENÍ RIZIKA ..................................................................................... 29 

TABULKA 6: ROZMĚRY ZAŘÍZENÍ ..................................................................................... 35 

TABULKA 7: IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ - KONSTRUKCE ZAŘÍZENÍ .................................... 40 

TABULKA 8: IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ - OVLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ ......................................... 41 

TABULKA 9: IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ - JEHLIČKOVÁ TISKÁRNA ..................................... 42 

TABULKA 10: IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ - APLIKÁTOR ŠTÍTKŮ ......................................... 43 

TABULKA 11: IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ – SERVIS ZAŘÍZENÍ ............................................ 45 

TABULKA 12: URČENÍ PRVKŮ RIZIKA - ÚDRŢBA ............................................................... 46 

TABULKA 13: URČENÍ PRVKŮ RIZIKA - PROVOZ ............................................................... 47 

TABULKA 14: ODHAD RIZIK ............................................................................................. 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 58 

Seznam příloh 

Příloha 1:  DISPOZICE PRO ANALÝZU NEBEZPEČÍ A POSOUZENÍ RIZIK - 

VZOR 

Příloha 2:  FORMULÁŘ IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ - VZOR 

Příloha 3: SEZNAM ZÁKLADNÍCH POŢADAVKŮ NA OCHRANU ZDRAVÍ 

A BEZPEČNOST – VZOR 

Příloha 4:  SOUHRNNÝ FORMULÁŘ NEPŘIJATELNÝCH RIZIK- VZOR 

Příloha 5:  DISPOZICE PRO ANALÝZU NEBEZPEČÍ A POSOUZENÍ RIZIK 

Příloha 6:  FORMULÁŘ IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ 

Příloha 7:  SEZNAM ZÁKLADNÍCH POŢADAVKŮ NA OCHRANU ZDRAVÍ 

A BEZPEČNOST 

Příloha 8:  SOUHRNNÝ FORMULÁŘ NEPŘIJATELNÝCH RIZIK 

 

 

 

 

 

 



Příloha 1: DISPOZICE PRO ANALÝZU NEBEZPEČÍ A POSOUZENÍ RIZIK - VZOR 

 

 

 

 

 

 

 

  
Dispozice pro analýzu nebezpečí a posouzení rizik 

  

    

Název 

zařízení: 

 Model 

zařízení: 

 
Základní podklady 

Směrnice: 

 Nařízení vlády: 

 Normy: 

 
Strojní zařízení 

Hlavní části posuzovaného strojního zařízení z hlediska analýzy nebezpečí a posouzení 

rizik:  

1)  

2)  

3)  

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

 

Nebezpečné prostory u posuzovaného strojního zařízení: 

 

 

 

 

 

 

 
Související dokumenty: 

1)  

2)  

3)  

  

  

  

       

  

Zpracoval: 

 Datum zpracování:  
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DRUH NEBEZPEČÍ NÁSLEDKY ANO* NE* Poznámka 

Mechanická nebezpečí 

Přeběh   
 

Vymrštění   
 

Stlačení   
 

Pořezání nebo oddělení   
 

Vtaţení nebo zachycení   
 

Navinutí   
 

Tření nebo odření   
 

Naraţení   
 

Vystříknutí   
 

Střih   
 

Uklouznutí, zakopnutí, 

pád 
  

 

Propíchnutí nebo 

píchnutí 
  

 

Jiné   
 

Elektrická nebezpečí 

Popálení   
 

Chemické účinky   
 

Účinky na lékařské 

implantáty 
  

 

Smrt elektrickým 

proudem 
  

 

Pád, vymrštění   
 

Zkrat, přepětí   
 

Roztavení částí zařízení   
 

Zasaţení elektrickým 

proudem 
  

 

Jiné   
 

Tepelná nebezpečí 

Popálení   
 

Dehydratace   
 

Nepohodlí   
 

Omrznutí   
 

Opaření   
 

Jiné   
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DRUH NEBEZPEČÍ NÁSLEDKY ANO* NE* Poznámka 

Nebezpečí hluku 

Nepohodlí   
 

ztráta vědomí   
 

Ztráta rovnováhy   
 

Trvalá ztráta sluhu   
 

Stres   
 

Hučení v uších   
 

Únava   
 

Jiné (následky rušení 

přenosu řeči nebo 

akustických signálů) 

  
 

Nebezpečí vibrací 

Nepohodlí   
 

Onemocnění bederní 

páteře 
  

 

Neurologická poškození   
 

Poškození kloubů   
 

Poškození páteře   
 

Cévní poškození   
 

Jiné   
 

Nebezpečí záření 

Popálení   
 

Poškození zraku a kůţe   
 

Účinky na reprodukční 

schopnost 
  

 

Mutace   
 

Bolest hlavy, nespavost, 

apod. 
  

 

Jiné   
 

Nebezpečí spojené 

s pouţívanými 

materiály (látkami) 

Dýchací potíţe, udušení   
 

Rakovina   
 

Koroze   
 

Účinky na reprodukční 

schopnost 
  

 

Výbuch   
 

Poţár   
 

Infekce   
 

Mutace   
 

Otrava   
 

Senzibilita   
 

Jiné   
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DRUH NEBEZPEČÍ NÁSLEDKY ANO* NE* Poznámka 

Ergonomická nebezpečí 

Nepohodlí   
 

Únava   
 

Svalové, kosterní 

poškození 
  

 

Stres   
 

Jiné (následky lidské 

chyby) 
  

 

Nebezpečí spojená 

s ovládáním zařízení 

Neporozumění varovné 

informaci 
  

 

Nečitelné zobrazení 

provozního stavu 
  

 

Nemoţnost provést 

nouzové zastavení 
  

 

Jiné   
 

     
*ANO následek se na daném zařízení můţe vyskytnout 

  NE    následek se nemůţe na daném zařízení vyskytnout 
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SEZNAM ZÁKLADNÍCH POŢADAVKŮ NA OCHRANU ZDRAVÍ 

A BEZPEČNOST 

Základní poţadavky na ochranu zdraví a bezpečnost podle přílohy I směrnice o 

strojních zařízeních 2006/42/ES. 

poţadavek 

číslo 
poţadavek splněn nesplněn 

není součásti 

zařízení 

1. Základní poţadavky na ochranu zdraví a bezpečnost 

1.1. Obecné poţadavky 

1.1.1 Definice 

1.1.2 Zásady zajišťování bezpečnosti    

1.1.3 Materiály a výrobky    

1.1.4 Osvětlení    

1.1.5 Konstrukce strojního zařízení z hlediska manipulace    

1.1.6 Ergonomie    

1.1.7 Stanoviště obsluhy    

1.1.8 Sedadlo    

1.2. Ovládací systémy  

1.2.1 Bezpečnost a spolehlivost ovládacích systémů    

1.2.2 Ovládací zařízení    

1.2.3 Spouštění    

1.2.4 Zastavování 

1.2.4.1 Běţné zastavení    

1.2.4.2 Provozní zastavení    

1.2.4.3 Nouzové zastavení    

1.2.4.4 Soubor strojního zařízení    

1.2.5 Volba ovládacích nebo pracovních reţimů    

1.2.6 Výpadek dodávky energie    

1.3. Ochrana před mechanickým nebezpečím  

1.3.1 Riziko ztráty stability    

1.3.2 Riziko destrukce během provozu    

1.3.3 
Rizika způsobená padajícími nebo vymrštěnými 

předměty 
   

1.3.4 Rizika způsobená povrchy, hranami a rohy    

1.3.5 Rizika týkající se kombinovaného strojního zařízení    

1.3.6 Rizika související se změnou provozních podmínek    

1.3.7 Rizika způsobená pohybujícími se částmi    

1.3.8 Volba ochrany před riziky vyplývajícími z pohybujících se části 

1.3.8.1 Pohybující se části převodů    

1.3.8.2 
Pohybující se části přímo se podílející na pracovním 

procesu 
   

1.3.9 Riziko neřízených pohybů    

1.4 Poţadované vlastnosti ochranných krytů a ochranných zařízení 

1.4.1 Obecné poţadavky    

1.4.2 Zvláštní poţadavky na ochranné kryty 

1.4.2.1 Pevné ochranné kryty    

1.4.2.2 Snímatelné ochranné kryty se zajištěním    
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poţadavek 

číslo 
poţadavek splněn nesplněn 

není 

součásti 

zařízení 

1.4.2.3 Nastavitelné ochranné kryty omezující přístup    

1.4.3 Zvláštní poţadavky na ochranná zařízení    

1.5 Rizika související s jinými nebezpečími 

1.5.1 Přívod elektrické energie    

1.5.2 Statická elektřina    

1.5.3 Přívod jiné neţ elektrické energie    

1.5.4 Chybná instalace    

1.5.5 Extrémní teploty    

1.5.6 Poţár    

1.5.7 Výbuch    

1.5.8 Hluk    

1.5.9 Vibrace    

1.5.10 Záření    

1.5.11 Vnější záření    

1.5.12 Laserové záření    

1.5.13 Emise nebezpečných materiálů a látek    

1.5.14 Riziko zachycení ve stroji    

1.5.15 Riziko uklouznutí, zakopnutí nebo pádu    

1.5.16 Úder blesku    

1.6 Údrţba 

1.6.1 Údrţba strojního zařízení    

1.6.2 Přístup ke stanovištím obsluhy a místům údrţby    

1.6.3 Odpojení zdrojů energie    

1.6.4 Zásah obsluhy    

1.6.5 Čištění vnitřních částí    

1.7 Informace 

1.7.1 Informace a výstrahy na strojním zařízení 

1.7.1.1 Informace a informační zařízení    

1.7.1.2 Výstraţná zařízení    

1.7.2 Výstraha před dalšími riziky    

1.7.3 Značení strojního zařízení    

1.7.4 Návod k pouţívání    

1.7.4.1 Obecné zásady pro vypracování návodu k pouţívání    

1.7.4.2 Obsah návodu k pouţívání    

1.7.4.3 Prodejní dokumentace    

 

2. 
Doplňkové základní poţadavky na ochranu zdraví a bezpečnost pro určité 

kategorie strojních zařízení 

2.1 
Potravinářské strojní zařízení a strojní zařízení pro kosmetické nebo farmaceutické 

výrobky 

2.1.1 Obecně    

2.1.2 Návod k pouţívání    

2.2 Přenosná nebo ručně vedená strojní zařízení 

2.2.1 Obecně    

2.2.1.1 Návod k pouţívání    
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poţadavek 

číslo 
poţadavek splněn nesplněn 

není 

součásti 

zařízení 

2.2.2 Přenosná upevňovací zařízení a jiné rázové stroje 

2.2.2.1 Obecně    

2.2.2.2 Návod k pouţívání    

2.3 
Strojní zařízení na zpracování dřeva a materiálů 

s podobnými fyzikálními vlastnostmi 
   

 

3. 
Doplňkové základní poţadavky na ochranu zdraví a bezpečnost k vyloučení 

nebezpečí způsobených pohyblivosti strojních zařízení  

3.1 Obecně 

3.1.1 Definice 

3.2 Pracovní místa 

3.2.1 Místo řidiče    

3.2.2 Sedadlo    

3.2.3 Místa pro ostatní osoby    

3.3 Ovládací systémy 

3.3.1 Ovládací zařízení    

3.3.2 Spouštění / pojíţdění    

3.3.3 Zastavování    

3.3.4 Pohyb strojního zařízení ovládaného pěším řidičem    

3.3.5 Selhání ovládacího obvodu    

3.4 Ochrana před mechanickým nebezpečím 

3.4.1 Neřízené pohyby 

3.4.2 Pohybující se převodové části    

3.4.3 Převrácení    

3.4.4 Padající předměty    

3.4.5 Přístup na pracovní místo    

3.4.6 Taţná a závěsná zařízení    

3.4.7 

Přenos energie mezi samojízdným strojním 

zařízením (nebo traktorem) a poháněným strojním 

zařízením 

   

3.5 Ochrana před dalšími nebezpečími 

3.5.1 Baterie    

3.5.2 Poţár    

3.5.3 Emise nebezpečných látek    

3.6 Informace a značení 

3.6.1 Značky, signály a výstrahy    

3.6.2 Označení    

3.6.3 Návod k pouţívání    

3.6.3.1 Vibrace    

3.6.3.2 Víceúčelové pouţití    

 

4. 
Doplňkové základní poţadavky na ochranu zdraví a bezpečnost k vyloučení 

nebezpečí vyvolaných zvedáním 

4.1 Obecně 

4.1.1 Definice 

4.1.2 Ochrana před mechanickým nebezpečím 

4.1.2.1 Nebezpečí vyplývající z nedostatečné stability    

4.1.2.2 
Strojní zařízení pojíţdějící / pohybující se po 

vodicích dráhách a kolejových dráhách 
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poţadavek 

číslo 
poţadavek splněn nesplněn 

není 

součásti 

zařízení 

4.1.2.3 Mechanická pevnost    

4.1.2.4 Kladky, bubny, kola, lana a řetězy    

4.1.2.5 Příslušenství pro zdvíhání a jejich části    

4.1.2.6 Ovládání pohybů    

4.1.2.7 Pohyby během manipulace s břemeny    

4.1.2.8 Strojní zařízení obsahující pevná nástupiště 

4.1.2.8.1 Pohyby nosné části    

4.1.2.8.2 Přístup k nosné části    

4.1.2.8.3 Riziko v důsledku styku s pohybující se nosnou části    

4.1.2.8.4 Riziko pádu břemene z nosné části    

4.1.2.8.5 Nástupiště    

4.1.3 Způsobilost pro daný účel    

4.2 Poţadavky na strojní zařízení, u nichţ je zdroj energie jiný neţ lidská síla 

4.2.1 Ovládání pohybů    

4.2.2 Kontrola zatíţení    

4.2.3 Zařízení s vodícími lany    

4.3 Informace a označení 

4.3.1 Řetězy, lana a popruhy    

4.3.2 Příslušenství pro zdvíhání    

4.3.3 Zdvíhací strojní zařízení    

4.4 Návod k pouţívání 

4.4.1 Příslušenství pro zdvíhání    

4.4.2 Zdvíhací strojní zařízení    

 

5. 
Doplňkové poţadavky na ochranu zdraví a bezpečnost pro strojní zařízení určená 

pro práce v podzemí 

5.1 Nebezpečí vyplývající z nedostatečné stability    

5.2 Pohyb osob    

5.3 Ovládací zařízení    

5.4 Zastavování    

5.5 Poţár    

5.6 Výfukové plyny    

 

6. 
Doplňkové poţadavky na ochranu zdraví a bezpečnost pro strojní zařízení se 

zvláštním nebezpečím vyvolaným zvedáním osob 

6.1 Obecně 

6.1.1 Mechanická pevnost    

6.1.2 
Kontrola zatíţení u strojních zařízení poháněného 

jinak neţ lidskou silou 
   

6.2 Ovládací zařízení    

6.3 
Rizika pro osoby nacházející se v nosné části 

nebo na ní 
   

6.3.1 Riziko vyvolané pohybem nosné části    

6.3.2 Riziko pádu osob z nosné části    

6.3.3 Riziko vyvolané pádem předmětů na nosnou část    
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poţadavek 

číslo 
Poţadavek splněn nesplněn 

není součásti 

zařízení 

6.4 Strojní zařízení obsluhující pevná nástupiště 

6.4.1 Rizika pro osoby nacházející se v nosné části nebo 

na ní 
   

6.4.2 Ovládací zařízení na nástupištích    

6.4.3 Přístup k nosné části    

6.5 Označování    
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SOUHRNNÝ FORMULÁŘ NEPŘIJATELNÝCH 

RIZIK 

IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ 

Název zařízení:  

Model zařízení:  

VÝSLEKY ANALÝZY RIZIK 

Míra rizika R4 

Zdroj Následek Opatření 

Datum 

realizace 

opatření 

    

   

   

   

   

   

Míra rizika R3 

Zdroj Následek Opatření 

Datum 

realizace 

opatření 

    

   

   

   

   

   

Míra rizika R2 

Zdroj Následek Opatření 

Datum 

realizace 

opatření 
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NESPLNĚNÉ POŢADAVKY PŘÍLOHY I SMĚRNICE 2006/42/ES 

Číslo 

poţadavku 
(Příloha I směrnice 

2006/42/ES) 

Poţadavek normy 

Datum 

realizace 

opatření 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Formulář 

vypracoval: 

Jméno a příjmení datum podpis 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrolu 

opatření 

provedl: 

 

Jméno a příjmení datum podpis 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha 5: DISPOZICE PRO ANALÝZU NEBEZPEČÍ A POSOUZENÍ RIZIK 

 

    

  
Dispozice pro analýzu nebezpečí a posouzení rizik 

  

    

Název zařízení: 

 Model zařízení: 

 
Základní podklady 

Směrnice: 

2006/42/EC; 92/58/EEC 

Nařízení vlády: 

NV č. 176/2008 Sb.; NV č. 11/2002 Sb.; NV č. 9/2002 Sb.; NV č. 616/2006 Sb.; NV č.17/2003 Sb. 

Normy: 

ČSN EN ISO 12100; ČSN EN ISO 13849-1:2008; ČSN EN ISO 13849-2:2008; ČSN EN 

62061:2005; ČSN EN ISO 13857:2008; ČSN EN 953-A1:2009; ČSN EN 60204-1 ed.2:2007; ČSN 

EN 50370-1:2005; ČSN 21 0700:1985; ČSN 33 2000-4-41 ed.2:2007 

Strojní zařízení 

Hlavní části posuzovaného strojního zařízení z hlediska analýzy nebezpečí a posouzení rizik:  

1) Jehličková tiskárna 

2) Aplikátor štítků 

3) Ovládací terminál 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

 

Nebezpečné prostory u posuzovaného strojního zařízení: 

 

 

 

 

 

 

 
Související dokumenty: 

1) Dispoziční výkresy 

2) Formuláře posouzení rizik 

3) Seznam relevantních základních poţadavků dle Přílohy I k 2006/42/ES (NV č. 176/2008 Sb.) 

  

  

  

       

  

Zpracoval: Artur Sadriev 

 Datum zpracování: 22.3.2012 
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Identifikace nebezpečí z pohledu ohroţení zaměstnanců 

DRUH NEBEZPEČÍ NÁSLEDKY ANO* NE* Poznámka 

Mechanická nebezpečí 

Přeběh   
 

Vymrštění   
 

Stlačení   
 

Pořezání nebo oddělení   
 

Vtaţení nebo zachycení   
 

Navinutí   
 

Tření nebo odření   
 

Naraţení   
 

Vystříknutí   
 

Střih   
 

Uklouznutí, zakopnutí 

a pád 
  

 

Propíchnutí nebo 

píchnutí 
  

 

Jiné   
 

Elektrická nebezpečí 

Popálení   
 

Chemické účinky   
 

Účinky na lékařské 

implantáty 
  

 

Smrt elektrickým 

proudem 
  

 

Pád, vymrštění   
 

Zkrat, přepětí   
 

Roztavení částí zařízení   
 

Zasaţení elektrickým 

proudem 
  

 

Jiné   
 

Tepelná nebezpečí 

Popálení   
 

Dehydratace   
 

Nepohodlí   
 

Omrznutí   
 

Opaření   
 

Jiné   
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DRUH NEBEZPEČÍ NÁSLEDKY ANO* NE* Poznámka 

Nebezpečí hluku 

Nepohodlí   
 

ztráta vědomí   
 

Ztráta rovnováhy   
 

Trvalá ztráta sluhu   
 

Stres   
 

Hučení v uších   
 

Únava   
 

Jiné (následky rušení 

přenosu řeči nebo 

akustických signálů) 

  
 

Nebezpečí vibrací 

Nepohodlí   
 

Onemocnění bederní 

páteře 
  

 

Neurologická poškození   
 

Poškození kloubů   
 

Poškození páteře   
 

Cévní poškození   
 

Jiné   
 

Nebezpečí záření 

Popálení   
 

Poškození zraku a kůţe   
 

Účinky na reprodukční 

schopnost 
  

 

Mutace   
 

Bolest hlavy, nespavost, 

apod. 
  

 

Jiné   
 

Nebezpečí spojené 

s pouţívanými materiály 

(látkami) 

Dýchací potíţe, udušení   
 

Rakovina   
 

Koroze   
 

Účinky na reprodukční 

schopnost 
  

 

Výbuch   
 

Poţár   
 

Infekce   
 

Mutace   
 

Otrava   
 

Senzibilita   
 

Jiné   
Podráţdění pokoţky, 

poškození zraku 
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DRUH NEBEZPEČÍ NÁSLEDKY ANO* NE* Poznámka 

Ergonomická nebezpečí 

Nepohodlí   
 

Únava   
 

Svalové, kosterní 

poškození 
  

 

Stres   
 

Jiné (následky lidské 

chyby) 
  

 

Nebezpečí spojená 

s ovládáním zařízení 

Neporozumění varovné 

informaci 
  

 

Nečitelné zobrazení 

provozního stavu 
  

 

Nemoţnost provést 

nouzové zastavení 
  

 

Jiné   
 

*ANO následek se na daném zařízení můţe vyskytnout 

  NE    následek se nemůţe na daném zařízení vyskytnout 
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SEZNAM ZÁKLADNÍCH POŢADAVKŮ NA OCHRANU ZDRAVÍ 

A BEZPEČNOST 

Základní poţadavky na ochranu zdraví a bezpečnost podle přílohy I směrnice o 

strojních zařízeních 2006/42/ES. 

poţadavek 

číslo 
poţadavek splněn nesplněn 

není součásti 

zařízení 

1. Základní poţadavky na ochranu zdraví a bezpečnost 

1.1. Obecné poţadavky 

1.1.1 Definice 

1.1.2 Zásady zajišťování bezpečnosti    

1.1.3 Materiály a výrobky    

1.1.4 Osvětlení    

1.1.5 
Konstrukce strojního zařízení z hlediska 

manipulace 
   

1.1.6 Ergonomie    

1.1.7 Stanoviště obsluhy    

1.1.8 Sedadlo    

1.2. Ovládací systémy  

1.2.1 Bezpečnost a spolehlivost ovládacích systémů    

1.2.2 Ovládací zařízení    

1.2.3 Spouštění    

1.2.4 Zastavování 

1.2.4.1 Běţné zastavení    

1.2.4.2 Provozní zastavení    

1.2.4.3 Nouzové zastavení    

1.2.4.4 Soubor strojního zařízení    

1.2.5 Volba ovládacích nebo pracovních reţimů    

1.2.6 Výpadek dodávky energie    

1.3. Ochrana před mechanickým nebezpečím 

1.3.1 Riziko ztráty stability    

1.3.2 Riziko destrukce během provozu    

1.3.3 
Rizika způsobená padajícími nebo vymrštěnými 

předměty 
   

1.3.4 Rizika způsobená povrchy, hranami a rohy    

1.3.5 Rizika týkající se kombinovaného strojního zařízení    

1.3.6 Rizika související se změnou provozních podmínek    

1.3.7 Rizika způsobená pohybujícími se částmi    

1.3.8 Volba ochrany před riziky vyplývajícími z pohybujících se části 

1.3.8.1 Pohybující se části převodů    

1.3.8.2 
Pohybující se části přímo se podílející na 

pracovním procesu 
   

1.3.9 Riziko neřízených pohybů    

1.4 Poţadované vlastnosti ochranných krytů a ochranných zařízení 

1.4.1 Obecné poţadavky    

1.4.2 Zvláštní poţadavky na ochranné kryty 

1.4.2.1 Pevné ochranné kryty    

1.4.2.2 Snímatelné ochranné kryty se zajištěním    
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poţadavek 

číslo 
poţadavek splněn nesplněn 

není součásti 

zařízení 

1.4.2.3 Nastavitelné ochranné kryty omezující přístup    

1.4.3 Zvláštní poţadavky na ochranná zařízení    

1.5 Rizika související s jinými nebezpečími 

1.5.1 Přívod elektrické energie    

1.5.2 Statická elektřina    

1.5.3 Přívod jiné neţ elektrické energie    

1.5.4 Chybná instalace    

1.5.5 Extrémní teploty    

1.5.6 Poţár    

1.5.7 Výbuch    

1.5.8 Hluk    

1.5.9 Vibrace    

1.5.10 Záření    

1.5.11 Vnější záření    

1.5.12 Laserové záření    

1.5.13 Emise nebezpečných materiálů a látek    

1.5.14 Riziko zachycení ve stroji    

1.5.15 Riziko uklouznutí, zakopnutí nebo pádu    

1.5.16 Úder blesku    

1.6 Údrţba 

1.6.1 Údrţba strojního zařízení    

1.6.2 Přístup ke stanovištím obsluhy a místům údrţby    

1.6.3 Odpojení zdrojů energie    

1.6.4 Zásah obsluhy    

1.6.5 Čištění vnitřních částí    

1.7 Informace 

1.7.1 Informace a výstrahy na strojním zařízení    

1.7.1.1 Informace a informační zařízení    

1.7.1.2 Výstraţná zařízení    

1.7.2 Výstraha před dalšími riziky    

1.7.3 Značení strojního zařízení    

1.7.4 Návod k pouţívání    

1.7.4.1 
Obecné zásady pro vypracování návodu 

k pouţívání 
   

1.7.4.2 Obsah návodu k pouţívání    

1.7.4.3 Prodejní dokumentace    

 

2. 
Doplňkové základní poţadavky na ochranu zdraví a bezpečnost pro určité 

kategorie strojních zařízení 

2.1 
Potravinářské strojní zařízení a strojní zařízení pro kosmetické nebo farmaceutické 

výrobky 

2.1.1 Obecně    

2.1.2 Návod k pouţívání    

2.2 Přenosná nebo ručně vedená strojní zařízení 

2.2.1 Obecně    

2.2.1.1 Návod k pouţívání    
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poţadavek 

číslo 
poţadavek splněn nesplněn 

není součásti 

zařízení 

2.2.2 Přenosná upevňovací zařízení a jiné rázové stroje 

2.2.2.1 Obecně    

2.2.2.2 Návod k pouţívání    

2.3 
Strojní zařízení na zpracování dřeva a 

materiálů s podobnými fyzikálními vlastnostmi 
   

 

3. 
Doplňkové základní poţadavky na ochranu zdraví a bezpečnost k vyloučení 

nebezpečí způsobených pohyblivosti strojních zařízení  

3.1 Obecně 

3.1.1 Definice 

3.2 Pracovní místa 

3.2.1 Místo řidiče    

3.2.2 Sedadlo    

3.2.3 Místa pro ostatní osoby    

3.3 Ovládací systémy 

3.3.1 Ovládací zařízení    

3.3.2 Spouštění / pojíţdění    

3.3.3 Zastavování    

3.3.4 
Pohyb strojního zařízení ovládaného pěším 

řidičem 
   

3.3.5 Selhání ovládacího obvodu    

3.4 Ochrana před mechanickým nebezpečím 

3.4.1 Neřízené pohyby 

3.4.2 Pohybující se převodové části    

3.4.3 Převrácení    

3.4.4 Padající předměty    

3.4.5 Přístup na pracovní místo    

3.4.6 Taţná a závěsná zařízení    

3.4.7 

Přenos energie mezi samojízdným strojním 

zařízením (nebo traktorem) a poháněným strojním 

zařízením 

   

3.5 Ochrana před dalšími nebezpečími 

3.5.1 Baterie    

3.5.2 Poţár    

3.5.3 Emise nebezpečných látek    

3.6 Informace a značení 

3.6.1 Značky, signály a výstrahy    

3.6.2 Označení    

3.6.3 Návod k pouţívání    

3.6.3.1 Vibrace    

3.6.3.2 Víceúčelové pouţití    

 

4. 
Doplňkové základní poţadavky na ochranu zdraví a bezpečnost k vyloučení 

nebezpečí vyvolaných zvedáním 

4.1 Obecně 

4.1.1 Definice 

4.1.2 Ochrana před mechanickým nebezpečím 

4.1.2.1 Nebezpečí vyplývající z nedostatečné stability    

4.1.2.2 
Strojní zařízení pojíţdějící / pohybující se po 

vodicích dráhách a kolejových dráhách 
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poţadavek 

číslo 
poţadavek splněn nesplněn 

není součásti 

zařízení 

4.1.2.3 Mechanická pevnost    

4.1.2.4 Kladky, bubny, kola, lana a řetězy    

4.1.2.5 Příslušenství pro zdvíhání a jejich části    

4.1.2.6 Ovládání pohybů    

4.1.2.7 Pohyby během manipulace s břemeny    

4.1.2.8 Strojní zařízení obsahující pevná nástupiště 

4.1.2.8.1 Pohyby nosné části    

4.1.2.8.2 Přístup k nosné části    

4.1.2.8.3 Riziko v důsledku styku s pohybující se nosnou části    

4.1.2.8.4 Riziko pádu břemene z nosné části    

4.1.2.8.5 Nástupiště    

4.1.3 Způsobilost pro daný účel    

4.2 Poţadavky na strojní zařízení, u nichţ je zdroj energie jiný neţ lidská síla 

4.2.1 Ovládání pohybů    

4.2.2 Kontrola zatíţení    

4.2.3 Zařízení s vodícími lany    

4.3 Informace a označení 

4.3.1 Řetězy, lana a popruhy    

4.3.2 Příslušenství pro zdvíhání    

4.3.3 Zdvíhací strojní zařízení    

4.4 Návod k pouţívání 

4.4.1 Příslušenství pro zdvíhání    

4.4.2 Zdvíhací strojní zařízení    

 

5. 
Doplňkové poţadavky na ochranu zdraví a bezpečnost pro strojní zařízení určená pro 

práce v podzemí 

5.1 Nebezpečí vyplývající z nedostatečné stability    

5.2 Pohyb osob    

5.3 Ovládací zařízení    

5.4 Zastavování    

5.5 Poţár    

5.6 Výfukové plyny    

 

6. 
Doplňkové poţadavky na ochranu zdraví a bezpečnost pro strojní zařízení se 

zvláštním nebezpečím vyvolaným zvedáním osob 

6.1 Obecně 

6.1.1 Mechanická pevnost    

6.1.2 
Kontrola zatíţení u strojních zařízení poháněného 

jinak neţ lidskou silou 
   

6.2 Ovládací zařízení    

6.3 
Rizika pro osoby nacházející se v nosné části nebo 

na ní 
   

6.3.1 Riziko vyvolané pohybem nosné části    

6.3.2 Riziko pádu osob z nosné části    

6.3.3 Riziko vyvolané pádem předmětů na nosnou část    
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poţadavek 

číslo 
Poţadavek splněn nesplněn 

není součásti 

zařízení 

6.4 Strojní zařízení obsluhující pevná nástupiště 

6.4.1 Rizika pro osoby nacházející se v nosné části nebo 

na ní 
   

6.4.2 Ovládací zařízení na nástupištích    

6.4.3 Přístup k nosné části    

6.5 Označování    
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SOUHRNNÝ FORMULÁŘ NEPŘIJATELNÝCH 

RIZIK 

IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ 

Název zařízení:  

Model zařízení:  

VÝSLEKY ANALÝZY RIZIK 

Míra rizika R4 

Zdroj Následek Opatření 

Datum 

realizace 

opatření 

Tisková hlava Pád zařízení Pevné uchycení k podloţce  

Ovládací 

terminál 

Nečitelné zobrazení 

provozního stavu 
Instalace signálního sloupku  

Nemoţnost provést 

nouzové zastavení 

Instalace tlačítka pro nouzové 

zastavení 
 

    

   

Míra rizika R3 

Zdroj Následek Opatření 

Datum 

realizace 

opatření 

Izopropylalkohol 

Výbuch 
Větrání, odstranění zdrojů 

iniciace, změna látky 

 

Poţár 
odstranění zdrojů iniciace, 

změna látky 

 

 

   

   

   

Míra rizika R2 

Zdroj Následek Opatření 

Datum 

realizace 

opatření 

Izopropylalkohol 

Dýchací potíţe, 

udušení 
Pouţití OOPP – respirátor 

 

Otrava Pouţití OOPP – respirátor  

Ţivé části pod 

napětím 
Smrt 

Provoz – ochranné kryty, 

údrţba – odpojení od napájení 

+ zámek ovládání 

 

Poškozená 

izolace 
Smrt Zajištění kontrol 
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NESPLNĚNÉ POŢADAVKY PŘÍLOHY I SMĚRNICE 2006/42/ES 

Číslo 

poţadavku 
(Příloha I směrnice 

2006/42/ES) 

Poţadavek normy 

Datum 

realizace 

opatření 

1.3.8.2 
Ochrana před ohybující se části přímo se podílející 

na pracovním procesu 
 

1.7.3 

Značení strojního zařízení – Obchodní firma, 

označení zařízení, CE, označení série nebo typu, 

výrobní číslo (pokud existuje), rok výroby  

 

1.7.4 Návod k pouţívání v českém jazyce  

1.7.4.2 Obsah návodu k pouţívání  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Formulář 

vypracoval: 

Jméno a příjmení datum podpis 

 

Artur Sadriev 

 

23. 3. 2012 

 

 

 

Kontrolu 

opatření 

provedl: 

 

Jméno a příjmení datum podpis 

 

 

 

 

 

 

 


