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Podle zPodle z áákona kona čč. 309/2006 Sb.,  je zam. 309/2006 Sb.,  je zam ěěstnavatel povinen stnavatel povinen 
soustavnsoustavn ěě vyhledvyhled áávat nebezpevat nebezpe ččnnéé ččinitele vinitele v pracovnpracovn íích ch 
podmpodm íínknk áách, zjich, zji ššťťovat jejich povat jejich p řřííččiny a zdrojeiny a zdroje

Na zNa záákladklad ěě zjizji ššttěěnníí nebezpenebezpe ččíí/rizik p/rizik p řřijij íímat opatmat opat řřeneníí
(technick(technick áá a organizaa organiza ččnníí) k) k jejich odstranjejich odstran ěěnníí, nebo jejich , nebo jejich 
minimalizaci na pminimalizaci na p řřijatelnou ijatelnou úúroverove ňň

BezpeBezpeččnost prnost pr ááce a ergonomie mce a ergonomie m áá na tomto na tomto úúseku sice seku sice 
spolespole ččný pný p řředmedměět zkoumt zkoum áánníí, tj. , tj. ččlovlov ěěka vka v pracovnpracovn íích ch 
podmpodm íínknk áách, ale rozdch, ale rozd íílný clný c ííl. Kl. K tomu se vtomu se v áážže pe přříísluslu ššnnáá
legislativa a technicklegislativa a technick éé normynormy
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BezpeBezpeččnost prnost pr áácece je zamje zaměřěřena na prevenci pracovnena na prevenci pracovn íích rizik (ch rizik ( úúrazu). razu). 
NV NV čč. 93/2012 Sb., stanovuje podm. 93/2012 Sb., stanovuje podm íínky ochrany zdravnky ochrany zdrav íí ppřři pri pr ááci, mci, m ěěnníí
NV NV čč. 361/2007 Sb., ve zn. 361/2007 Sb., ve zn ěěnníí NV NV čč. 68/2010 Sb. (jde o . 68/2010 Sb. (jde o „„ Hygienický Hygienický 
ppřředpisedpis ““ ).).

ZZáákonkon čč. 22/1997 Sb. 22/1997 Sb ., stanov., stanovíí technicktechnickéé popožžadavky na výrobky, ve znadavky na výrobky, ve zněěnníí
pozdpozděějjšíších zmch změěn, kn, k nněěmumužž se vztahujse vztahujíí daldalšíší technicktechnickéé ppřředpisy.  Je edpisy.  Je 
mměěnněěn  Zn  Záákonem  konem  čč. 115/2012  Sb. 115/2012  Sb ..

NV NV čč. 176/2008 Sb. 176/2008 Sb ., o technických po., o technických požžadavcadavcíích na strojnch na strojníí zazařříízenzeníí ((ruru šíší
NV NV čč. 24/2003 Sb.). 24/2003 Sb.) a dala dalšíší napnapřř. . NV NV čč. 378/2001 Sb. 378/2001 Sb ., stanov., stanovíí blibližžšíší
popožžadavky na bezpeadavky na bezpeččný provoz  a pouný provoz  a použžíívváánníí strojstrojůů, technických za, technických zařříízenzeníí, , 
ppřříístrojstrojůů a na náářřadadíí. . NV NV čč. 272/2011 Sb. 272/2011 Sb ., o vlivu hluku a vibrac., o vlivu hluku a vibracíí na zdravna zdravíí. . 
(Jde o (Jde o „„TechnickTechnickéé ppřředpisyedpisy““).).

ZZáákladnkladn íí technicktechnick éé normynormy : : ČČSN EN 1070SN EN 1070 BezpeBezpeččnost strojnnost strojníích zach zařříízenzeníí
(BSZ) (BSZ) -- Terminologie, Terminologie, ČČSN EN ISO 12100SN EN ISO 12100 BSZ BSZ –– PosouzenPosouzeníí rizika a rizika a 
snisnižžovováánníí rizika (normy typu rizika (normy typu „„AA““) t) třříídy 83 30.., ddy 83 30.., dáále se le se řřadadíí normy typu normy typu „„BB““
(83 32..  a 83 33) a (83 32..  a 83 33) a „„CC““..
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Ergonomie se zabývErgonomie se zabýv áá analýzou problanalýzou probl éémmůů týkajtýkaj ííccíích se naruch se naru ššovov áánníí
pracovnpracovn íí pohody, ppohody, p řřiiččememžž hlavnhlavn íím zamm zaměřěřeneníím je optimalizace m je optimalizace 
pracovnpracovn íí zzááttěžěže (fyzicke (fyzick éé a psychicka psychick éé))

TTěžěžiiššttěěm jsou ergonomickm jsou ergonomick éé normy tnormy t řříídy 83 35... Zdy 83 35... Z áákladnkladn íí normou je normou je 
ČČSN EN 614SN EN 614--1+A1 ( Terminologie a v1+A1 ( Terminologie a v ššeobecneobecn éé zzáásady), sady), ČČSN EN 614SN EN 614--
2+A1 (Interakce mezi konstrukc2+A1 (Interakce mezi konstrukc íí strojnstrojn íího zaho za řříízenzeníí a pracovna pracovn íími mi 
úúkoly), koly), ČČSN EN ISO 6385 (ZSN EN ISO 6385 (Záásady pro navrhovsady pro navrhov áánníí pracovnpracovn íích ch 
systsyst éémmůů). ). 

Dnes je soubor ergonomických norem velmi bohatý a souDnes je soubor ergonomických norem velmi bohatý a sou ččasnasněě
nnáároroččný pro jejich uný pro jejich u žživateleivatele

-- TechnickTechnick éé specifikace v specifikace v ČČSN musSN mus íí být v být v souladu ssouladu s popo žžadavky  adavky  
stanovenými vstanovenými v technicktechnick éém pm p řřepisu. episu. 

-- Do nDo n áárodnrodn íích  norem  je  povinen  ch  norem  je  povinen  ččlen  CEN  (CENELEC) zalen  CEN  (CENELEC) za řřazovat azovat 
harmonizovanharmonizovan éé normy s normy s oznaoznaččeneníím  EN  popm  EN  pop řř. ISO.   Jejich  pou. ISO.   Jejich  pou žžitit íí
je  garantem, je  garantem, žže sple spl ňňuje vuje v ššechny nechny n ááleležžitosti pro uvitosti pro uv áádděěnníí výrobku  výrobku  
na trh vna trh v rráámci EU.mci EU. 4
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Nebezpečný  prostor

NEBEZPEČÍ
Potenciální zdroj úrazu

RIZIKO

Kombinace pravděpodobnosti 
výskytu úrazu a závažnosti 

tohoto úrazu

KATEGORIE  NEBEZPE ČÍ

Původ
nebezpečí

Okolnosti nebezpečné
situace

(události)

VZNIK RIZIKA

Podmíněno vztahem 
člověk – stroj

k uvažovanému 
nebezpečí u stroje

S podílem 
jednání
člověka

Funkce stroje 
s nebezpečnými 

účinky

mechanický;
elektrický;

tepelný, atd.

Dále viz
ČSN EN ISO 

12100

stlačení;
popálení;
ztráta sluchu;       
atd.

Dále viz
ČSN EN ISO 
12100

Druh 
nebezpečí

ČLOVĚK STROJ

SITUASITUAČČNNÍÍ SCHSCHÉÉMA  UMA  UŽŽITITÍÍ TERMINOLOGIE NORMATIVTERMINOLOGIE NORMATIVŮŮ VV PRAXIPRAXI



Riziko mRiziko m áá vvžždy dva rozmdy dva rozm ěěry tj. pravdry tj. pravd ěěpodobnost vzniku podobnost vzniku úúrazu a razu a 
zzáávavažžnost monost mo žžnnéého nho n áásledku (pracovnsledku (pracovn íího ho úúrazu). razu). 

Rizikovou prRizikovou pr ááci, kterou se podle zci, kterou se podle z áákona kona čč. 258/2000 Sb. rozum. 258/2000 Sb. rozum íí prpr ááce ce 
pro npro n íížž je jije ji žž nebezpenebezpe ččíí vzniku nemoci zvzniku nemoci z povolpovol áánníí nebo jinnebo jin éé nemoci nemoci 
souvisejsouvisej ííccíí ss pracprac íí. Ve Vyhl. Ve Vyhl ášášce ce MZdMZd čč. 432/2003 Sb., se stanov. 432/2003 Sb., se stanov íí
podmpodm íínky pro zanky pro za řřazovazov áánníí pracprac íí do kategorido kategori íí podle kritpodle krit éériri íí jejich jejich 
zzáávavažžnosti na zdravnosti na zdrav íí..

ZZóóny rizika vznikajny rizika vznikaj íí vv blbl íízkzkéém okolm okol íí nebezpenebezpe ččíí. V. V ČČSN EN 614SN EN 614--1 jsou 1 jsou 
uvuv áádděěny pokyny pro pouny pokyny pro pou žžíívváánníí ttřříízzóónovnov ééhoho systsyst éému hodnocenmu hodnocen íí, , 
kterkter éé je odstupje odstup ňňovov ááno jako: no jako: 

1. N1. Níízkzkéé riziko (riziko riziko (riziko úúrazu zanedbatelnrazu zanedbateln éé); ); 
2. Mo2. Možžnnéé riziko (riziko nenriziko (riziko nen íí zanedbatelnzanedbateln éé pro prpro pr ááce u stroje); ce u stroje); 
3. Vysok3. Vysok éé riziko (riziko riziko (riziko úúrazu je zrazu je z řřejmejm éé a proto nena proto nen íí ppřřijatelnijateln éé). ). 

ObecnObecn ěě se dse d áá řřííci, ci, žže ze zóóny (pole) rizika majny (pole) rizika maj íí vyvy ššíšší úúroverove ňň, , ččíím vm v ííce  ce  
se blse bl íížžíí ke zdroji nebezpeke zdroji nebezpe ččíí. T. Tíím takm tak éé je vje věěttšíší potencipotenci áálnln íí momo žžnost nost 
úújmy na zdravjmy na zdrav íí ((úúrazu) razu) ččlovlov ěěka.ka. 6



PROBLEMATIKA VPROBLEMATIKA V TERMINOLOGII NORMATIVTERMINOLOGII NORMATIVŮŮ
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bezpečnost stroje-

škodaúraz

zbytková
nebezpečnost

zbytkové riziko

stanovení
nebezpečnosti

posouzení rizika

posuzování rizika

riziková situacenebezpečná situace

nebezpečnostriziko

Nezaměnovat!rizikonebezpečí

PoznámkaNEPLATNÁPLATNÁ 1)

1) Dle ČSN EN ISO 12100: 2011



InformativnInformativn ěě:  HIERARCHIE TYP:  HIERARCHIE TYPŮŮ BEZPEBEZPEČČNOSTNNOSTNÍÍCH NOREM  (CH NOREM  (ČČSN EN 1070)  SN EN 1070)  

ZZáákladnkladn íí typy bezpetypy bezpe ččnostnnostn íích norem a jejich normativnch norem a jejich normativn íí zazařřazenazeníí

a) normy typu A  ( z a) normy typu A  ( z áá kk l a d n l a d n íí ), poskytuj), poskytuj ííccíí zzáákladnkladn íí pojmy, zpojmy, z áásady pro konstrukci a sady pro konstrukci a 
vvššeobecneobecn áá hlediska, kterhlediska, kter áá mohou být uplatmohou být uplat ňňovov áána na vna na v ěěttšš inu strojninu strojn íích zach za řříízenzeníí..
ZaZařřazenazenéé normynormy :  :  ČČSN EN 1070, SN EN 1070, ČČSN EN 12100 SN EN 12100 --1 a1 ažž 2, 2, ČČSN EN 1050SN EN 1050

b) normy typu  B  ( s kb) normy typu  B  ( s k u p i n o vu p i n o v éé ), zabývaj), zabývaj ííccíí se jednse jedn íím bezpem bezpe ččnostnnostn íím hlediskem m hlediskem 
(B1) nebo jedn(B1) nebo jedn íím typem bezpem typem bezpe ččnostnnostn íího zaho za řříízenzeníí (B2), kter(B2), kter éé mmůžůže být poue být pou žžito pro ito pro 
vvěěttšíší popoččet strojnet strojn íích zach za řříízenzeníí..

DDííllččíí typy norem Btypy norem B
-- normy typu B1 normy typu B1 -- normy jsou uvedennormy jsou uveden éé vv Seznamu Seznamu ČČSN ve tSN ve t řříídděě 83 32.. 83 32.. „„
BezpeBezpeččnostnnostn íí hlediska u strojhlediska u stroj ůů““ . . 

ZabývajZabývaj íí se jednotlivými bezpese jednotlivými bezpe ččnostnnostn íími hledisky (napmi hledisky (nap řř. bezpe. bezpeččnnéé vzdvzd áálenosti, lenosti, 
teploty povrchu, hluk apod.).teploty povrchu, hluk apod.).
-- normy typu  B2  normy typu  B2  -- normy jsou uvedennormy jsou uveden éé vv Seznamu Seznamu ČČSN ve tSN ve t řříídděě 83 33.. 83 33.. 
„„ BezpeBezpeččnostnnostn íí a ochranna ochrann éé systsyst éémymy ““ . . 

ZabývajZabývaj íí ppřříísluslu ššnými bezpenými bezpe ččnostnnostn íími zami za řříízenzeníími (napmi (nap řř.dvouru.dvouru ččnníí ovlovl áádadačče, e, 
blokovacblokovac íí zazařříízenzeníí, kryty, tlakov, kryty, tlakov ěě citlivcitliv áá zazařříízenzeníí).).

Mezi normy typu B se zaMezi normy typu B se za řřazujazuj íí normy ergonomicknormy ergonomick éé, uv, uv áádděěnnéé ve tve t řříídděě 83 35..     83 35..     
„„ ErgonomieErgonomie ““ ..

-- normy typu C  ( p normy typu C  ( p řř e d m e d m ěě t o vt o v éé –– ppřředstavujedstavuj íí normy pro stroje),normy pro stroje), 8
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ZAČÁTEK

URČENÍ MEZNÍCH HODNOT
STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ

IDENTIFIKACE NEBEZPE ČÍ

ODHAD RIZIKA

ZHODNOCENÍ RIZIKA

ANALÝZA
RIZIKA

SNÍŽIT    RIZIKO

POSOUZENÍ
RIZIKA

KONEC

A N O

N E

JE  STROJ 
BEZPEČNÝ?

Opakovací postup dosažení bezpečnosti 
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Prvky rizika a jejich ocenění

PRAVDĚPODOBNOSTI    VÝSKYTU 
ŠKODY

Z Á V A Ž N O S T I
Ú R A Z U

může být vyvolána 
uvažovaným 
nebezpečím

PRAVDĚPODOBNOSTI    VÝSKYTU 
ÚRAZU

Četnosti a doby vystavení nebezpečí

je funkcí

a odhadem podle

R I Z I K O

ve vztahu
k uvažovanému

nebezpečí

Pravděpodobnosti výskytu nebezpečné
události

Možnosti vyvarování se nebo omezení
úrazu
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Schématické znázornění opakovací metody tří kroků procesu 
snižování rizika

ano ano

START

Posouzení rizika podle ČSN EN ISO 12100Určení mezních hodnot stroje

Identifikace nebezpečí

Odhad rizika

Hodnocení rizika

Tento opakovací proces 
snížení rizika musí být 
proveden samostatně
pro každé nebezpečí, 

nebezpečnou situaci, za 
každých podmínek 

používání stroje

KONECBylo  riziko přiměřeně
sníženo ?  1)

Jsou vytvářena 
jiná nebezpečí ?

Může být riziko odstraněno ?

Může být riziko sníženo 
opatřeními 

zabudovanými 
v konstrukci ?

Snížení rizika 
opatřeními 

zabudovaným
i v konstrukci 

stroje

Je dosaženo 
odpovídajícího 
snížení rizika ?

Při každém kroku opakovacího 
procesu: odhad rizika, zhodnocení
rizika a je-li to možné, porovnání

rizika

ne

ano

ano

ne

ne

Krok 1

ne

ne

Krok 2 pokračování
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Schématické znázornění opakovací metody tří kroků procesu 
snižování rizika - pokračování

neano

ne

ne

ne

Může být riziko sníženo 
ochrannými kryty,

ochrannými zařízeními ?

Mohou být opět stanoveny 
mezní hodnoty stroje ?

Snížení rizika 
bezpečnostní

ochranou

Realizace 
doplňkových 
ochranných 

opatření

Je dosaženo 
odpovídajícího 
snížení rizika ?

Je dosaženo 
odpovídajícího 
snížení rizika ?

ano

ano

Krok 3

Snížení rizika 
informacemi pro 
používání stroje

ano

z předchozí stránky
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Proces snižování rizika z hlediska konstruktéra

POSUZOVANÁ RIZIKA
Výchozí podmínky: mezní hodnoty stroje a jeho používání

OCHRANNÁ OPAT ŘENÍ PŘIJATÁ KONSTRUKTÉREM

Krok 1 : Opatření zabudovaná v konstrukci

Krok 2 : Bezpečnostní ochrana a doplňková ochranná opatření

Krok 3 :  Informace pro používání
� u stroje:  - výstražné značky, výstražné signály

- výstražná zařízení
� v návodu k používání stroje

Vstup od uživatele 
Vstup od 

konstruktéra

RIZIKO

1

2

3

OCHRANNÁ OPATŘENÍ PŘIJATÁ UŽIVATELEM 
Výchozí podmínky: Základem jsou informace pro používání

stroje poskytnuté konstruktérem

� Organizace :  -bezpečné pracovní postupy
- dozor (kontrola)
- dovolené postupy a systémy práce

� Opatření a používání dalších bezpečnostních zařízení
� Používání osobních ochranných prostředků (OOP)
� Zaškolení, atd.

Zbytkové
riziko *)

Zbytkové
riziko **)
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Manuál prevence rizik sestavený ve formě tabulky pro  Soustružnický stroj – h r o t o v ý  s o u s t r u h

Zabezpečení pojišťovacím 
zařízením

Zasažení, zachycení, 
navinutí částmi stroje, 
materiálem, nástrojem

Nežádoucí uvedení stroje 
do chodu

Nežádoucí zapnutí
ovládačů

7

Zařízení pro odtlačení
kola ze záběru

Zachycení, udeření
obsluhy

Nečekané uvedení kol, klik 
do pohybu

Otáčející se ruční kola, 
kliky

6

Výstražné označení
nebezpečných míst; 
zamezení přístupu kryty, 
ohražením apod.

Přiskřípnutí, tr žné rány 
horních končetin (prstů)

Vytvořená nebezpečná
tlačná a střižná místa

Upnutý rotující materiál 
vyčnívající z rotujícího 
zařízení

5

Montáž funkčních 
zarážek; jiné ochranné
omezení

Zasažení obsluhy posuvemVypadnutí posuvu z dráhyPřejezd  posuvu za 
dovolenou polohu

4

Hnací a převodové
mechanismy uzavřít 
v konstrukci stroje;
U částí v dosahu rukou 
instalovat ochranná
zařízení

Zasažení, zachycení, 
navinutí, vtažení, 
přimáčknutí, ustřižení
částí lidského těla

Roztržení hnacích 
mechanismů, vysoká
obvodová rychlost, ostré
hrany zubů, tlačná a 
střižná místa

Hnací a převodové
mechanismy

3

Zakrytí rotujícího 
upínacího zařízení kryty, 
hladké povrchy upínacího 
zařízení, náběhové hrany 
upínacího zařízení, řádné
ustrojení obsluhy

Zachycení obsluhy, 
udeření uvolněným 
obrobkem

Možnost náhlého uvedení
do chodu, nečekané
uvolnění obrobku při 
poklesu upínací síly;
možnost zachycení
vlastního OOPP

Rotující upínací zařízení
v dosahu obsluhy

2

Zajištění rotujícího 
upínacího zařízení
pojistným krou žkem, 
bajonetovým uzávěrem 
apod.

Zasažení obsluhy 
vymrštěným upínacím 
zařízením

Uvolnění rotujících 
upínacích zařízení

Rotující upínací zařízení1

Bezpečnostní opatřeníRizikoNebezpečné
situace

Zdroje
nebezpečí

Poř.
č.
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Zakrytí upínacího 
zařízení, oddálení
nástroje do bezpečné
vzdálenosti

Zachycení končetiny 
rotující částí, bodné a 
řezné rány

Styk končetin obsluhy 
s upínacím zařízením, 
nástrojem

Provádění ručních 
operací v blízkosti 
nástrojů

12

Nastavení a upnutí
nástroje do osy 
soustružení

Zlomení nože, zasažení
obsluhy 

Špatný odklon třísek, 
velké tření, zahřívání
zlomení nože

Nastavení nože 
mimo osu 
soustružení

11

Úpravy pro snadné a 
lehce ovladatelné
zařízení

Naražení, 
pohmožděniny 
horních končetin

Při vynaložení
značného úsilí
možnost nárazu na 
frému, zařízení stroje

Obtížné
přestavování koníku

10

Montáž a použití
ochranného prstence

Naražení, pohmoždění
horních končetin

Zachycení ochranného 
oděvu

Vystupující unášecí
kolík, unášecí srdce 

9

Výstražné označení
nebezpečných míst; 
zamezení přístupu 
kryty

Pořezání, tržné rány 
prstů horních končetin

Vytvoření
nebezpečných míst na 
stroji

Ostré hrany frémy
(skříně), zařízení, 
příslušenství

8

Bezpečnostní
opatření

RizikoNebezpečné
situace

Zdroje
nebezpečí

Poř.
č.

Manuál prevence rizik sestavený ve formě tabulky pro  Soustružnický stroj – h r o t o v ý  s o u s t r u h (pokračování)


