
 

 



 

 

  

 



 

 



 

 

  

 



 

 

ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá bezpečností obráběcích strojů, v rešeršní části pojednává o 

legislativních požadavcích Evropské Unie a České republiky. Jsou zde uvedeny a popsány 

základní právní předpisy, kterými se výrobci strojního zařízení musí řídit. 

Druhá část práce se zabývá bezpečností frézovacího centra. Frézovací centrum je zde 

rozebráno na komponenty a z nich jsou pak sestaveny jednotlivé blokové diagramy. Je zde 

provedena identifikace možných nebezpečí pro jednotlivé komponenty a rozebrány jednotlivé 

bezpečnostní požadavky. Na základě toho byly utříděny informace a zpracovány požadavkové 

listy pro konstrukci frézovacího centra. 

ABSTRACT 

This Master’s thesis concerns about the safety of machinery, in the literary research part 

you can find information about the law system and requirements of European Union and Czech 

Republic. There is a description of the legal enactments, which the manufacturers of machinery 

needs to follow. 

Second part of this thesis is about the safety of a milling center. The milling center is 

analyzed here, you can find here the description of its components. The milling center was then 

described with the help of block diagrams. For each component from the block diagram you 

can find here a list of dangerous situations which can occur and also a list of safety precautions 

for each situation. Based on these information the list of requirements for the milling center 

was made.    
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ÚVOD 

Posuzování bezpečnosti obráběcích center je velice složitý proces, který začíná již v návrhu 

strojního zařízení. Každý rok se technologie v konstrukci obráběcích strojů posunuje kupředu 

a požadavky na bezpečnost se tak stále zvyšují. Rok od roku jsou zavedena přísnější opatření, 

které je třeba při konstrukci a provozu dodržovat.  

První část práce byla zaměřena na rešerši z oblasti právních požadavků Evropské unie a 

České republiky. Legislativa Evropské unie se v oblasti bezpečnosti řídí tzv. komunitárním 

právem, mezi které dále patří Nařízení, Směrnice a Rozhodnutí. Nejvýznamnějším právním 

předpisem co se týče bezpečnosti obráběcích strojů je Směrnice 2006/42/ES, která uvádí 

základní pojmy a terminologii v oblasti uvádění strojů na trh. Vstupem České republiky do 

Evropské unie se Česká republika zavázala k dodržování právních předpisů EU v oblasti 

bezpečnosti strojů. Došlo k harmonizování českých norem s evropskými a dále k jejich 

rozdělení do tří kategorií. Normy typu A, B a C, kdy normy typu C jsou nejzávaznější a jejich 

ustanovení a požadavky mají vždycky přednost před požadavky norem typu A a B. Práci jsou 

popsány nejdůležitější normy týkající se bezpečnosti strojních zařízení. Další část rešeršní 

oblasti je zaměřena na posuzování shody a označení CE strojů.  

Druhá část práce byla zaměřena na bezpečnost frézovacího centra. Frézovací centrum 

je zde pomocí blokových diagramů rozloženo na jednotlivé komponenty. Pro tyhle komponenty 

byla poté sestavena tabulka identifikace rizik. Posuzování bezpečnosti frézovacích center se 

řídí normou ČSN EN 12417+A2:2009. S pomocí téhle normy byly utříděny bezpečnostní 

požadavky vztahující se na frézovací centrum.  

Jako poslední byly zpracovány požadavkové listy. Pomocí těchhle listů se konstruktéři 

strojního zařízení můžou řídit pro konstrukci stroje. Požadavkové listy byly zpracovány pro 

konstrukci jednotlivých souřadných os. 
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1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY 

1.1 Konstrukce nového bezpečného obráběcího stroje 

Konstrukce nového bezpečného strojního zařízení začíná vždy návrhem. V téhle etapě 

životního cyklu se navrhují komponenty a strojní části tak, aby splňovali účel a byly schopny 

provádět funkce, ke kterému jsou určeny. Po návrhu těchhle částí dojde k elektroinstalaci 

komponent. V další fázi se řeší bezpečnostní opatření, jako jsou bezpečnostní funkce, funkční 

bezpečnost komponent, krytování stroje apod. Na stroji musí být přítomny také varovné štítky 

a upozornění, stejně tak je potřeba tyhle bezpečnostní pokyny a varování uvést i v návodu pro 

uživatele. Aby byl stroj považován za bezpečný, je nutné, aby splňoval veškeré právní předpisy, 

jak Evropské unie, tak příslušného členského státu. To zahrnuje nařízení, směrnice, rozhodnutí, 

veškeré bezpečnostní normy atd. Pokud stroj splňuje veškeré patřičné právní předpisy a 

dokumenty, které se na něj vztahují, je možné provést posouzení shody a opatřit stroj 

označeném CE. Poté, co je posouzením shody a označením CE potvrzeno, že stroj splňuje 

veškeré právní předpisy, je možno stroj uvést na trh. [3] 

Existují 3 základní oblasti, které tvoří nezastupitelný celek. Pomocí těchto oblastí 

můžeme definovat bezpečný obráběcí stroj. Jedná se o oblasti managementu rizika, 

bezpečnostních norem a prohlášení o shodě a označení CE. [3] 

 

Management rizika 

Strojní zařízení je v celém svém životním cyklu zatěžován a vystaven extrémním 

podmínkám. To může mít za následek riziko vzniku nebezpečné události, které může poškodit 

celý stroj a v nejhorším případě může z důvodu nebezpečné události dojít ke zranění obsluhy 

stroje. Proto je nutné se po celou dobu životního cyklu stroje zabývat managementem rizika, 

který právě řeší tyhle nebezpečné situace. Musí se identifikovat veškerá možná rizika, která 

mohou vzniknout, počínaje u návrhu a konceptu strojního zařízení a konče likvidací strojního 

zařízení. Cílem managementu rizik je tahle rizika odstranit nebo alespoň snížit 

pravděpodobnost jejich výskytu na přijatelnou úroveň. Pokud i přes to všechno dojde k poruše 

nebo výskytu nebezpečné událost, management rizik je zpětně zkoumá, zabývá se příčinou a 

důsledky nežádoucí situace, zda byly použity správně bezpečnostní opatření, jestli byly správně 

identifikovány všechny složky rizika atd. Důležitou součástí je sběr dat z chyb, pomocí těchto 

dat je možné chybu analyzovat, získat o ní potřebné informace a zkušenosti a můžeme díky 

těmto datům předejít další chybě v podobné situaci. [3] 

 Nebezpečná místa na stroji je třeba neustále sledovat, výstupem sledování jsou data, 

která se poté důkladně dokumentují. Je potřeba udržovat vysokou úroveň dokumentace, které 

pak může kvalifikovaným osobám pomoci k předejití nežádoucí situace nebo pokud k ní dojde, 

hraje důležitou roli v analýze poruchy. [3] 

 

Bezpečnostní normy a označení CE jsou popsány dále v kapitole 3, respektive 4 téhle práce. 

  



 

17 

 

1.2 Definice základních pojmů 

Obráběcí stroj – Jedná se o nejrozšířenější druh výrobních strojů. „Obráběcí stroj“ je výrobní 

stroj, který umožňuje dát obrobku žádaný geometrický tvar a jakost povrchu oddělováním 

materiálu ve formě třísek řezným nástrojem. [10] 

 

Obráběcí centrum – Obráběcí centrum je stroj, který je schopný na jedno upnutí obrobek z 

velké části nebo úplně obrobit.  

Jedná se o číslicově řízený stroj, který: 

 dokáže pracovat v automatickém cyklu,  

 provádí více operací na jedno upnutí, 

 disponuje automatickou výměnou nástrojů, 

 má možnost automatické výměny obrobků 

 je opatřen prvky diagnostiky a monitorování stavu 

 může realizovat víceosé obrábění  

 

Frézovací centrum – Jedná se o číslicově řízený obráběcí stroj, který je svou funkcí schopný 

[6]:  

 Při jednom upnutí obrobku provádět různé operace 

 Vybrat a vyměnit nástroje 

 Nastavit vzájemnou polohu obrobku a nástroje 

 Řídit otáčky, posuvy a pomocné úkony 

 

Frézovací centra můžeme dále rozdělit na frézovací centra svislá a vodorovná 

Frézovací centra svislá – Disponují třemi až pěti osami. Převážně slouží k obrábění nerotačních 

plochých součástí. Vřeteno je svisle umístěno na pojízdném portálu. Upínací část pro obrobek 

je tvořena pevným stolem, otočným stolem nebo otočným a sklopným stolem se dvěma 

otočnými osami. [6] 

 

Obr. 1 Svislé obráběcí centrum 
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Frézovací centra vodorovná – Tří až pětiosé obráběcí stroje. Převážně slouží k obrábění 

nerotačních součástí skříňovitého tvaru. Vřeteno je umístěno vodorovně a je pohyblivé ve třech 

osách. Stůl pro umístění obrobku disponuje dvěma rotačními osami. Může být i varianta 

s vodorovným vřetenem, které se pohybuje ve dvou osách a stolem pohybujícím se ve třech 

osách. [6] 

 

Obr. 2 Vodorovné obráběcí centrum  

Technická norma – Vyjádření požadavků, aby výrobek, proces nebo služba byly za 

specifických podmínek vhodné pro daný účel. Stanoví základní požadavky na kvalitu a 

bezpečnost, slučitelnost, zaměnitelnost, ochranu zdraví a životního prostředí. [9] 

 

Harmonizovaná norma – Harmonizovanou evropskou normou se stává norma, která byla 

vytvořena evropskými normalizačními organizacemi na základe požadavku Evropské komise 

nebo následně vybrána z již existujících evropských norem a uznána jako norma podporující 

základní požadavky směrnice EU. Evropské harmonizované normy jsou nezávazné a nezávazné 

tedy musí zůstat i při jejich převzetí do národních norem členských států EU a států ESVO. [7] 

 

Harmonizovaná česká technická norma přejímá plně evropskou normu nebo harmonizační 

dokument, které uznaly orgány Evropského společenství jako harmonizovanou evropskou 

normu. Harmonizované české technické normy jsou oznamovány ve Věstníku Úřadu pro 

technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. [7] 

 

Spolehlivost – Existuje několik definic spolehlivosti [5] 

První definice – Pravděpodobnost, s jakou bude objekt schopen plnit bez poruchy požadované 

funkce po stanovenou dobu a v daných provozních podmínkách. 

Druhá definice – Spolehlivost je obecná schopnost výrobku plnit požadované funkce po 

stanovenou dobu a v daných podmínkách, která se vyjadřuje dílčími vlastnostmi, jako jsou 

bezporuchovost, životnost, opravitelnost, apod.  

Třetí definice – Spolehlivost je souhrnný termín používaný pro popis pohotovosti a činitelů, 

které ji ovlivňují: bezporuchovost, udržovatelnost a zajištění údržby.  
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Bezpečnost – Obecně je bezpečnost chápána jako stav objektu, v němž je při jejím užívání ke 

stanovenému účelu riziko poškození zdraví osob, životního prostředí nebo materiálních ztrát 

omezeno na přijatelnou úroveň. Bezpečnost lze dále chápat jako dílčí vlastnost obecně pojaté 

spolehlivosti. Východiskem jejího zabezpečování – obdobně jako při managementu a 

zabezpečování spolehlivosti – je vymezení pravomocí a odpovědností, zdrojů, postupů a 

procesů pro analýzy, hodnocení a regulování rizika ztráty schopnosti plnit požadované funkce 

za stanovených podmínek a po stanovenou dobu, navíc doprovázené vznikem nebezpečných 

událostí s výše uvedenými následky (ohrožení života, zdraví, životního prostředí, velké 

majetkové ztráty apod.). [5] 

 

Riziko – Riziko definujeme jako kombinaci pravděpodobnosti výskytu nežádoucí události          

a závažnosti následků této události. 
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2 LEGISLATIVA EVROPSKÉ UNIE 

Odpovědnost výrobce  

Výrobci, kteří uvádějí své stroje na trh evropské unie, musí jednat v souladu se směrnicí                 

o strojních zařízeních. Výraz „uvedení na trh“ zahrnuje také případy, kdy společnost dodá stroj 

sama sobě – tedy vyrobí nebo upraví stroj pro své účely, a případy, kdy společnost vyveze stroj 

do EU. [8] 

 

Odpovědnost uživatele  

Uživatel má povinnost přesvědčit se, zda mají zakoupené stroje označení CE a zda má 

k dispozici prohlášení o shodě s požadavky směrnice o strojních zařízeních. Stroje musí být 

užívány v souladu s pokyny výrobce.  

Stroje, které byly uvedeny do provozu před začátkem platnosti směrnice o strojních zařízeních, 

nemusí být s touto směrnicí ve shodě.  

Úpravy strojů lze považovat za výrobu nových strojů. Společnost, která stroj upravuje, 

si musí být vědoma toho, že bude možná muset vydat nové prohlášení o shodě a označení CE. 

[8] 

Technická legislativa v Evropské unii se vyznačuje systémem regulace pomocí 

legislativního souboru obecných ustanovení vztahujících se zejména k ochraně zdraví a života 

osob a ochraně životního prostředí. Institut harmonizovaných technických norem byl vytvořen 

za účelem umožnění pružné aktualizace požadavků na bezpečnost výrobků. Pro podobné účely 

bylo definováno, že při splnění ustanovení harmonizované technické normy jsou splněny právní 

povinnosti uložené technicko-právním předpisem, ke kterému se harmonizovaná norma 

vztahuje. [2] 

2.1 Komunitární právo 

Komunitární právo, je právo, které se týká prvního pilíře EU – Evropských společenství. 

Jedná se o nejobsáhlejší a zároveň nejvýznamnější složku unijního práva.  

Komunitární právo se dále dělí dle původu právních norem na primární a sekundární právo. [4]  

 Primární právo – je považováno za tzv. ústavní právo Evropských společenství. 

Obsahuje převážně normy obsažené v zakládajících smlouvách Společenství 

 

 Sekundární právo – Tuhle složku komunitárního práva tvoří akty přijaté orgány 

Společenství, tedy orgány vytvořené právem primárním. Právo sekundární na právo 

primární bezprostředně navazuje a je od něj odvozeným. Co se týče přijímání práva 

sekundárního, orgány Společenství můžou přijímat právo sekundární jen v takových 

oblastech, v nichž jsou k tomu zmocněny právem primárním. Pod právem sekundárním 

si můžeme představit nařízení, směrnice, rozhodnutí, doporučení a stanoviska. [4] 
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Komunitární právo má následující charakteristické rysy [11]: 

 Samostatnost – komunitární právo platí na území členského státu vedle národního 

právního řádu. 

 Bezprostřední použitelnost – není nutná recepce vnitrostátním právním řádem, aby 

bylo platné. 

 Nepřímý účinek – národní státy mají povinnost vykládat svůj právní řád tak, aby bylo 

dosaženo cílů komunitárního práva. 

 Přednost – komunitární právo má přednost před národním právním řádem 

2.2 Nařízení 

Nařízení je nejsilnější z právních aktů sekundárního práva. Má obecnou závaznost jak na 

úrovni Společenství, tak na úrovni členských států, a je tedy závazné a bezprostředně použitelné 

v každém z členských států bez toho, že by muselo být do právního řádu kteréhokoliv 

z členských států transponováno. Každé nařízení musí být publikováno v Úředním listu 

Evropského společenství, což je podmínkou  jeho platnosti a účinnosti 

2.2.1 Nařízení č. 765/2008 

Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 765/2008 ze dne 9. července 2008 se 

stanovují požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh. Cílem 

tohoto nařízení je zajistit, aby výrobky splňovaly požadovanou vysokou úroveň ochrany 

obecných zájmů. [12] [13] 

To se týká: 

 zdraví a bezpečnost obecně, 

 zdraví a bezpečnost na pracovišti, 

 ochrana spotřebitele, 

 ochrana životního prostředí 

 bezpečnosti 

 

Tohle nařízení také dále stanovuje pravidla pro organizace a provádění akreditací subjektů 

posuzování shody a také stanovuje rámec pro kontroly výrobků ze třetí země a obecné zásady, 

kterými se řídí označení CE. [12] 

Nařízení zajistí, aby výrobky, na které se vztahují určité harmonizační právní předpisy 

EU, byly staženy z trhu, nebo aby jejich dodávání na trh bylo omezeno, pokud jsou tyhle 

zařízení užívány pro účely k tomu určené, a nebo jsou náležitě instalovány a udržovány, ale 

přes to všechno mohou ohrozit zdraví nebo bezpečnost uživatelů. V takovém případě, že dojde 

ke stažení z trhu nebo k omezení dodávání na trh, musí o tom být informována veřejnost, 

Komise a ostatní členské státy. 

Zda výrobek představuje vážné riziko, vychází z náležitého posouzení rizik, kde se bere 

do úvahy povaha rizika a pravděpodobnost nastání rizika. [12] [13] 
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2.2.2 Nařízení č. 1025/2012 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012                      

o evropské normalizaci. 

Tohle nařízení vstoupilo v platnost 1. ledna 2013, stanovuje obecný rámec pro tvorbu 

evropských norem a vztahuje se také na normy, které budou vytvořeny v souvislosti s GPSD. 

(GPSD – Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/95/ES, o obecné bezpečnosti 

výrobků (GPSD je zkratka běžně používaná pro tuto směrnici v anglicky psané literatuře.)) 

Z nařízení vyplývají tři hlavní úkoly pro evropskou normalizaci [14]: 

 Dosáhnout rychlejší tvorby evropských norem, 

 Zapojení malých a středních podniků a dalších aktérů (např. spotřebitelů) do evropské 

normalizace by se mělo zvýšit 

 Normalizace služeb, která musí respektovat národní praxi a vycházet z potřeb trhu                    

a neměla by kopírovat systém normalizačních mechanismů jako u výrobku 

2.2.3 Nařízení č. 764/2008 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 764/2008 ze dne 9. července 2008, kterým 

se stanoví postupy týkající se uplatňování některých vnitrostátních technických pravidel                       

u výrobků uvedených v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě a kterým se 

zrušuje rozhodnutí č. 3052/95/ES.  

„Cílem nařízení je odstranit přetrvávající překážky v oblasti obchodování zbožím na 

vnitřním trhu Evropské unie, posílit tzv. zásadu vzájemného uznávání a zajistit tak volný pohyb 

výrobků, které nejsou předmětem harmonizačních právních předpisů Společenství.“  

Nařízení má obecnou působnost, je závazné v celém svém rozsahu a je přímo 

aplikovatelné. Nařízení není potřeba vnitrostátně transponovat.  

Obecnou zásadou nařízení je, že pokud je zboží vyrobené v souladu s právními předpisy 

některého členského státu má zaručenou volnost pohybu po celé EU, a to i tam, kde se 

požadavky na tento výrobek liší a jsou přísnější. Jen v případě kdy se jedná o vážné ohrožení 

zdraví nebo ochrany spotřebitele je možné tomuto výrobku pohyb po EU omezit. Pokud 

k tomuhle dojde a jsou zavedena jakákoliv restriktivní opatření vůči výrobku, je nutné, aby 

dozorový orgán striktně postupoval podle nařízení. [15] 

2.3 Směrnice 

Směrnice je závazná jen pro ty členské státy, kterým je určena, a to pouze ve svém 

výsledku. Jaké postupy a nástroje stát zvolí k naplnění znění směrnice, jsou ponechány čistě na 

jeho úvaze. Směrnice musí být do státního práva implementovány a obsahují tak lhůtu, 

v průběhu níž musí k téhle implementaci dojít. Stát, který v dané lhůtě směrnici do práva 

neimplementuje, poruší komunitární právo a může čelit postihu.  

Většina směrnic je určena členským státům obecně. Takovéto směrnice musí být 

publikovány v Úředním listu Evropského společenství. Obdobně jako u nařízení i u směrnic je 

jejich uveřejnění podmínkou platnosti a účinnosti směrnice. 
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2.3.1 Směrnice 2006/42/ES 

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

o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES, která k 29. 12. 2009 nahrazuje směrnici 

98/37/ES.  

Jde o nejvýznamnější směrnici, která se týká bezpečnosti strojních zařízení. Stručně 

řečeno nám tahle směrnice stanovuje podmínky, že stroje musí být vyrobený v souladu se 

zdravotními a bezpečnostními požadavky a definují minimální úroveň ochrany v rámci 

Evropského hospodářského prostoru. [2] [16] 

Směrnice 2006/42/ES se týká: 

 strojních zařízeních; 

 vyměnitelných přídavných zařízení; 

 bezpečnostních součástí; 

 příslušenství pro zdvihání; 

 řetězů, lan a popruhů, 

 snímatelných mechanických převodových zařízení; 

 neúplných strojních zařízení. 

 

Důležitou součástí směrnice je část, která se věnuje posuzování shody strojního zařízení. 

Výrobci strojního zařízení se řídí pokyny popsanými v článku 12 „Postupy posuzování shody 

strojního zařízení. Výrobce musí provést posouzení o shodě u každého strojního zařízení před 

jeho uvedením na trh nebo do provozu. Není-li strojní zařízení uvedeno v příloze IV, musí 

výrobce použít postup posuzování shody interním řízením výroby strojního zařízení podle 

přílohy VIII. [16] 

Pokud se však strojní zařízení nachází v Příloze IV a je-li vyrobeno podle 

harmonizovaných norem uvedených v článku 7, stačí k posouzení shody samotné stanovisko 

výrobce. [16] 

Strojní zařízení je vybaveno EU prohlášením o shodě a značkou CE po shromáždění všech 

dokumentů, které řádně dokumentují celý proces posuzování shody. [16] 

2.3.2 Směrnice 2014/35/EU 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU ze dne 26. února 2014                        

o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení 

určených pro používání v určitých mezích napětí na trh. 

 

Směrnice říká, že na trh smí být dodávána ta zařízení, která byla vyrobena v souladu se 

správnými technickými požadavky a která jsou bezpečná a nedochází k ohrožování zdraví osob. 

V příloze I směrnice jsou uvedeny základní bezpečnostní požadavky, které musí 

elektrické zařízení splňovat, aby mohlo být uvedeno na trh. Tyhle bezpečnostní požadavky se 

týkají obecných podmínek a ochranou před možnými nebezpečími. [17] 
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V článku 6 směrnice jsou definovány povinnosti výrobců elektrického zařízení, mezi tyhle 

povinnosti patří například [17]: 

 Zařízení musí být navržena a vyrobena v souladu s bezpečnostními zásadami článku 3 

a v příloze I 

 Výrobce musí vypracovat technickou dokumentaci podlé přílohy III 

 Technická dokumentace musí být uchována po dobu 10 let 

 Na elektrickém zařízení musí výrobce uvést identifikační prvek, jako např. číslo typu 

nebo dávky, sériové číslo atd. 

 K elektrickému zařízení musí být přiložen návod a informace o bezpečnosti zařízení 

 

Povinnosti dovozců jsou uvedeny v článku 8 směrnice, mezi které patří například [17]: 

 Na trh smí být dodávána jen ta zařízení, která jsou v souladu s právními předpisy 

 Dovozce nesmí uvést na trh zařízení, u kterého má dojem, že není ve shodě 

s bezpečnostními zásadami směrnice 

 Kopie EU prohlášení o shodě se ponechává po dobu deseti let 

 

Povinnosti distributorů najdeme v článku 9 směrnice [17]: 

 Pokud má distributor podezření, že zařízení není ve shodě s touto směrnicí, musí zajistit 

potřebná nápravná opatření, které zařízení uvedou do shody se směrnicí 

 Distributor má povinnost poskytnout všechny informace a veškerou dokumentaci, ať 

v papírové nebo v elektronické podobě, za účelem prokázání shody elektrického 

zařízení 

2.3.3 Směrnice 2014/30/EU 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU, o harmonizaci právních předpisů 

členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility. Jedná se o přepracování 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/108/ES, která se ruší dne 20. dubna 2016. 

 

Tahle směrnice stanovuje požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu zařízení. 

Směrnice od výrobce vyžaduje, aby zařízení byla v souladu s přiměřeným stupněm 

elektromagnetické kompatibility, a tím zajišťuje fungování vnitřního trhu. [18] 

  

Definice základních pojmů podle směrnice [18]:  

 „zařízením“ přístroj nebo pevná instalace,  

 „přístrojem“ hotový přístroj nebo sestava přístrojů komerčně dostupná jako samostatný 

funkční celek určený pro konečného uživatele, který způsobuje elektromagnetické 

rušení nebo na jehož provoz může mít elektromagnetické rušení vliv,  

 „pevnou instalací“ určitá sestava několika druhů přístrojů, případně prostředků, jež jsou 

zkompletovány, instalovány a určeny k trvalému používání na předem daném místě,  

 „elektromagnetickou kompatibilitou“ schopnost zařízení uspokojivě fungovat                             

v elektromagnetickém prostředí, aniž by samo způsobovalo nepřípustné 

elektromagnetické rušení jiného zařízení v tomto prostředí,  

 „elektromagnetickým rušením“ elektromagnetický jev, který může zhoršit funkci 

zařízení. Elektromagnetickým rušením může být elektromagnetický šum, nežádoucí 

signál nebo změna v samotném prostředí šíření.  
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 „odolností“ schopnost zařízení správně fungovat bez zhoršení kvality funkce za 

přítomnosti elektromagnetického rušení.  

 

2.4 Rozhodnutí 

Jedná se o závazný právní akt ve všech svých částech, avšak pouze pro toho, komu je 

určeno. Rozhodnutá je stejně jako nařízení přímo závazné. Může být určeno jednotlivému 

členskému státu, ale také jeho vnitrostátním subjektům. Rozhodnutí nabývá na platnosti dnem 

doručení adresátu. 

2.4.1 Rozhodnutí 768/2008/ES 

Rozhodnutí evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES ze dne 9. července 2008                          

o společném rámci pro uvádění výrobků na trh a o zrušení rozhodnutí Rady 93/465/EHS 

Obecné zásady Rozhodnutí stanovují [19]: 

 Výrobky uváděné na trh Společenství musí být v souladu se všemi příslušnými právními 

předpisy; 

 při uvádění výrobků na trh Společenství jsou hospodářské subjekty podle role, kterou 

hrají v dodavatelském řetězci, odpovědné za soulad výrobku s příslušnými právními 

předpisy; 

 hospodářské subjekty jsou odpovědné za to, že informace, které o svých výrobcích 

poskytují, jsou správné, úplné a v souladu se všemi příslušnými pravidly Společenství. 

 

Postup posuzování shody na základě Rozhodnutí předpokládá, pokud to harmonizační právní 

předpisy Společenství vyžadují, provedení posouzení shody konkrétního výrobku. [19] 

 

Bezpečnost a riziko  

Rozhodnutí obsahuje referenční ustanovení ohledně postupů týkajících se výrobků, jež 

představují riziko, v zájmu zajištění bezpečnosti trhu. 

Rozhodnutí mimo jiné obsahuje referenční ustanovení postupů týkajících se výrobků, 

které představují nějaké riziko. To vše v zájmu zajištění bezpečnosti trhu. 

V příslušných právních předpisech jsou poté uvedeny podrobné technické specifikace 

z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti, ochrany spotřebitelů nebo životního prostředí. Případně 

jiného veřejného zájmu. 

Pokud chce výrobce uvést svůj výrobek na trh Společenství, měl by tenhle výrobek 

splňovat příslušné právní předpisy Společenství. Hospodářské subjekty (výrobce, dovozce, 

distributor nebo zplnomocněný zástupce) nesou odpovědnost za soulad výrobku s právními 

předpisy, podle toho jakou roli mají v dodavatelském řetězci. Je totiž velmi důležité, aby byla 

zajištěna vysoká úroveň ochrany veřejného zájmu, jako zdraví a bezpečnost, ochrana 

spotřebitelů a ochrana životního prostředí. [19] [20] 

Podle míry souvisejícího rizika a požadované úrovně bezpečnost stanovuje Rozhodnutí 

moduly pro posuzování shody. Rozhodnutí tímhle umožňuje zákonodárcům vybrat si modul od 

nejmírnějšího, A – interní řízení výroby, po nejpřísnější, H1 – Shoda založená na komplexním 

zabezpečení kvality a přezkoušení konstrukce. [19] 
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V Rozhodnutí jsou také definovány požadavky na technickou dokumentaci zařízení, která má 

obsahovat [19] 

 analýzu a posouzení rizik, 

 celkový popis výrobku, 

 koncepční návrh, výrobní výkresy, schémata součásti 

 seznam harmonizovaných norem a dalších technických specifikací, které vyly použity, 

 výsledky konstrukčních výpočtů, měření a provedených kontrol 

 protokoly o zkouškách, 

 apod. 

2.5 Doporučení a stanoviska 

Doporučení nejsou závazná. Společenství pomocí doporučení poskytuje členským 

státům  nezávazné návody pro jejich jednání a v rámci stanovisek  vyjadřuje svůj postoj                  

k vzniklým situacím. 

Pomocí stanoviska se orgán EU může vyjádřit k určité otázce nezávazným způsobem, 

tzn. aniž by tak zakládal zákonnou povinnost pro toho, komu je stanovisko určeno. Stanovisko 

může vydat hlavní orgán EU (Komise, Rada a Evropský parlament), Výbor regionů a Evropský 

hospodářský a sociální výbor.  

  



 

27 

 

3 LEGISLATIVA ČESKÉ REPUBLIKY 

3.1 Zákony a právní předpisy 

V ČR vztah státu a výrobce (dovozce, dodavatele) řeší: 

 Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky 

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

 Zákon č. 59/1998 Sb., ve znění zákona č. 209/2000 Sb., o odpovědnosti za škodu 

způsobenou vadou výrobku 

 

Za vytknutí stojí především zákon č. 22/1997, který za předpokladu, že dojde k finanční 

nebo fyzikální újmě vlivem vady výrobku, upřesňuje povinnosti pro poškozenou stranu 

(osobu), respektive výrobce vadného výrobku. Poškozená strana musí prokázat vadu výrobku, 

vzniklou škodu a souvislost mezi vadou výrobku a nastalou újmou. Výrobce má poté povinnost 

dokázat, že výrobek byl ve shodě s platnými předpisy a technickými požadavky na výrobky. 

Tyhle požadavky na výrobky stanovují zejména následující nařízení vlády a zákony [3] 

 NV č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení; 

 NV č. 118/2016 Sb., o posuzován shody elektrických zařízení určených pro používání 

v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh  

 NV č. 117/2016 Sb., o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické 

kompatibility při jejich dodávání na trh  

 NV č. 378/2001 Sb., o bližších požadavcích na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí; 

 Zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku; 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce; 

 Vyhláška Úřadu bezpečnosti práce 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky 

k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. 

3.2 Zákon č. 22/1997 Sb. 

Tenhle zákon upravuje [21]: 

a) způsob stanovování technických požadavků na výrobky, které by mohly ve zvýšené 

míře ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí, popřípadě 

jiný veřejný zájem, (dále jen "oprávněný zájem"), 

b) práva a povinnosti osob, které uvádějí na trh nebo distribuují, popřípadě uvádějí do 

provozu výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit oprávněný zájem;  

c) práva a povinnosti osob pověřených k činnostem podle tohoto zákona, které souvisí 

s tvorbou a uplatňováním českých technických norem nebo se státním 

zkušebnictvím, 

d) způsob zajištění informačních povinností souvisejících s tvorbou technických 

předpisů a technických norem, vyplývajících z mezinárodních smluv a požadavků 

práva Evropských společenství. 
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3.2.1 Bezpečný výrobek 

Zákon definuje bezpečný výrobek jako takový, „který za běžných nebo rozumně 

předvídatelných podmínek užití nepředstavuje po dobu stanovenou výrobcem nebo po dobu 

obvyklé použitelnosti nebezpečí, nebo jehož užití představuje pro spotřebitele vzhledem 

k bezpečnosti a ochraně zdraví pouze minimální nebezpečí při užívání výrobku.“ [21] 

 

Při posuzování bezpečnosti výrobku se podle jeho povahy sledují [21]:  

a) vlastnosti výrobku jako jsou životnost, složení, způsob balení, návod na montáž, návod 

na uvedení do provozu, srozumitelnost návodu, způsob užívání výrobku, způsob 

provedení a označení výstrah, návod na údržbu a likvidaci atd., 

b) vliv na další výrobek, pokud je výrobek používán současně s další výrobkem, 

c) způsob předvádění výrobku, 

d) rizika pro spotřebitele, kteří při styku s výrobkem mohou být ohroženi. Jedná se zejména 

o děti a osoby s omezenou schopností pohybu 

3.3 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

Část pátá zákona č. 262/2006 Sb., řeší konkrétně bezpečnost a zdraví při práci. Hlava I zákonu 

se zabývá předcházením ohrožení života a zdraví při práci. V zákonu je uvedeno, co všechno 

musí zaměstnavatel splnit, aby zajistil svým zaměstnancům bezpečí při práci. Zaměstnavatel 

musí zajistit bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí, musí vyhledávat nebezpečné 

činitele a procesy a analyzovat jejich příčiny a zdroje a na základě těchto informací provádět 

hodnocení rizik, a pokud je to nutné přijímat dostatečná preventivní opatření. Pokud jsou 

přítomna rizika, které je nemožné odstranit, musí zaměstnavatel provést opatření, která 

minimalizují jejich nebezpečné působení a ohrožení zdraví zaměstnanců. 

Hlava II. části páté zákoníku práce se zabývá povinnostmi zaměstnavatele a právy a 

povinnostmi zaměstnance. V téhle části zákona jsou například uvedeny povinnosti a instrukce 

týkající se ochranných pracovních prostředků, pracovních oděvů a obuvi, mycích, čistících a 

dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů. Osobní ochranné pomůcky chrání osoby před 

riziky a nebezpečnými situacemi, musí být vhodně zvoleny a nesmí omezovat pracovníka ve 

výkonu práce. [34] 

3.4 Rozdělení norem pro strojní zařízeni 

Bezpečnostní normy týkající se strojních zařízení můžeme rozdělit do tří základních 

skupin [11]: 

 Normy typu A – jedná se o základní bezpečnostní normy, které uvádějí základní pojmy, 

konstrukční principy a všeobecná hlediska, např. postupy pro posuzování rizika, volbu 

vhodných bezpečnostních opatření. Tyhle normy se dají aplikovat na všechna strojní 

zařízení. 

 Normy typu B – Nebo také skupinové bezpečnostní normy, se zabývají jedním nebo 

více bezpečnostními hledisky nebo jedním nebo jednotlivými bezpečnostními 

zařízeními. 

o normy typu B1 – zabývají se konkrétními bezpečnostními faktory jako například 

teplota povrchu, hluk, bezpečné vzdálenosti 

o normy typu B2 – zabývají se konkrétními bezpečnostními prvky jako například 

tlačítko pro nouzové zastavení, ochranné kryty apod. 
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 Normy typu C – Tzv. výrobkové normy, které detailně určují konkrétní bezpečnostní 

a hygienické požadavky pro konkrétní stroj nebo skupinu strojů. (např. mechanické lisy, 

obráběcí centra apod.) 

 

V praxi se můžou obecné požadavky norem typu A a B lišit od požadavků na konkrétní 

stroj norem typu C, v takovém případě mají normy typu C vždy přednost a řídíme se podle nich. 

3.5 Harmonizované normy 

3.5.1 ČSN EN ISO 13849-1:2007 

Celým názvem ČSN EN ISO 13849-1:2007 Bezpečnost strojních zařízení – 

Bezpečnostní části ovládacích systémů – Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci. 

 

Tahle část normy se zabývá bezpečnostními požadavky a uvádí pokyny pro konstrukcí 

a integraci bezpečnostních částí ovládacích systémů (SRP/CS), to jsou části ovládacích 

systémů, které jsou v systému určeny k plnění bezpečnostních funkcí. Norma pro tyhle části 

systému udává a specifikuje vlastnosti, ve kterých je zahrnuta požadovaná úroveň vlastností, 

která umožní vykonávat danou bezpečnostní funkci. [22] 

 Úroveň vlastností definujeme jako pravděpodobnost nebezpečné poruchy za 

hodinu. Tahle pravděpodobnost závisí na několika faktorech, mezi které patří mimo jiné i 

struktura hardwaru a softwaru, diagnostického pokrytí (DC), spolehlivost součástí, která je 

charakterizována střední dobou do nebezpečné poruchy (MTTFd), poruše se společnou 

příčinou (CCF), procesu konstrukce, pracovních podmínkách a postupech. [11] [22] 

„Norma platí pro bezpečností části ovládacích systémů (SRP/CS) bez ohledu na druh 

používané technologie a energie (elektrické, hydraulické, pneumatické, mechanické atd.) pro 

všechny druhy strojních zařízení.“ [22] 

3.5.2 ČSN EN ISO 13849-2:2004 

ČSN EN ISO 13849-2:2004 Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní části řídicích 

systémů – Část 2: Ověřování. 

Tahle část normy specifikuje postupy a podmínky, které mají být dodrženy při ověřování 

platnosti pomocí analýzy a zkoušení: 

 specifikovaných bezpečnostních funkcí, 

 dosažené kategorie,  

 dosažené úrovně vlastností 

bezpečnostních částí ovládacího systému, které byly navrženy podle ČSN EN ISO 

13849-1. [23] 

3.5.3 ČSN EN ISO/IEC 17065:2013 

Celým názvem ČSN EN ISO/IEC 17065 Posuzování shody – Požadavky na orgány 

certifikující produkty, procesy a služby. 

Tahle norma definuje požadavky na certifikační orgány, včetně právních a smluvních 

záležitostí. Pro samotný proces certifikace je nutná dohoda mezi certifikačním orgánem a 

klientem, kde jsou popsány odpovědnosti klienta respektive certifikačního orgánu. [24] 

Certifikační orgán musí klientovi zajistit svou nestrannost při procesu certifikace, je 

nutné provést analýzu rizik nestrannosti, kdy může dojít k ovlivnění ze vztahů orgánu nebo jeho 
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pracovníků ke klientovi. Pokud je nějaké riziko nalezeno, je potřeba prokázat, že je certifikační 

orgán schopen mít tohle riziko pod kontrolou a odstranit ho. [24] 

Postupy a politika certifikačního orgánu nesmí být diskriminační, tzn. certifikační orgán 

nesmí odmítnout nikoho, kdo žádá o jeho služby a spadá do jeho rozsahu činností. Odmítnout 

žádost na certifikaci od klienta může orgán v případě, že je dokázáno, že se klient nějak zapojil 

do nezákonných činností nebo už měl nějaké minulé opakované neshody s certifikačními 

požadavky. [24] 

Zdroje certifikačního orgánu, ať už jsou interní nebo se jedná o jiné zdroje pro řízením 

orgánu, musí splňovat požadavky příslušných norem a dalších dokumentů, které jsou uvedeny 

v certifikačním schématu. Požadavky pro zkoušení jsou definovány v normě ISO/IEC 17025, 

pro inspekci je to norma ISO/IEC 17020 a pro auditování systému managementu ISO/IEC 

17021. [24] 

Co se týče certifikační dokumentace, musí certifikační orgán poskytnout klientovi 

formální dokumentaci, jejíž součástí je [24]: 

 název a adresa certifikačního orgánu, 

 datum udělení certifikace, 

 název a adresa klienta, 

 rozsah certifikace, 

 datum ukončení platnosti certifikace  

3.5.4 Posouzení rizika podle ČSN EN ISO 12100:2011 

Celým názvem ČSN EN ISO 12100:2011 Bezpečnost strojních zařízení – Všeobecné 

zásady pro konstrukci – Posouzení rizika a snižování rizika. 

 

Tahle norma nahrazuje normy EN ISO 14121-1:2007 (zrušená) EN ISO 12100-1:2003 

(zrušená) a EN ISO 12100-2:2003 (zrušená). 

Podle normy ČSN EN 12100 posouzení rizika zahrnuje následující kroky [25]: 

 určení mezních hodnot strojního zařízení  

 identifikace nebezpečí, 

 odhad rizika pro každou nebezpečnou situaci, 

 zhodnocení rizika a rozhodnutí o zavedení bezpečnostních opatření pro snížení rizika 

 

Určení mezních hodnot 

Pokud chceme posoudit riziko konkrétního strojního zařízení, je nutné si jako první určit 

jeho mezní hodnoty, tyhle hodnoty je potřeba určit pro všechny fáze životního cyklu.  

První mezní hodnotu bereme jako vymezení používání stroje, kde se bere v potaz jak 

předpokládané použití stroje, tak jeho nesprávné použití. 

Další je vymezení prostoru, mezi které spadá například požadavky na prostor pro 

vzájemné působení stroje a osob a také je potřeba brát v úvaho přívod energie do stroje. 

Je třeba také vymezit dobu životnosti stroje, případně nástrojů používaných ve stroji 

(části podléhající opotřebení atd.) a dále například časový interval údržby. [25] 
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Identifikace nebezpečí 

Při identifikaci nebezpečí je třeba brát v potaz rizika, která se mohou vyskytnout ve 

všech fázích životního cyklu strojního zařízení. Je třeba identifikovat nebezpečí, která jsou jak 

trvalá, tak taková, která se vyskytují neočekávaně. 

Při identifikaci rizik se je nutné určit všechny činnosti strojního zařízení a také činnosti, 

které provádí obsluha při práci na stroji. Do úvahy se musí brát spousta faktorů jako například 

různé části a mechanismy stroje nebo zpracovávaný materiál. [25] 

 

Odhad rizika 

V tomhle kroku je pro každé identifikované nebezpečí proveden odhad rizika určením 

prvků rizika. 

 
Obr. 3 Prvky rizika [25] 

Zhodnocení rizika 

Po odhadu rizik následuju zhodnocení rizika. V tomhle kroku se určuje, jestli je potřeba 

riziko snížit nebo zda je riziko na takové úrovni, kdy je jeho snížení nadbytečné. Na 

následujícím obrázku (obr. 4) je znázorněn schematický postup procesu snižování rizika. [25] 
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Obr. 4 Tříkroková metoda procesu snižování rizika [25] 
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Snižování rizika 

Existují dva prvky, které charakterizují riziko, jedná se o závažnost úrazu a 

pravděpodobnost výskytu tohoto úrazu. Cílem snížení rizika je tyhle prvky snížit na co nejnižší 

úroveň. K tomu se používá tzv. metoda tří kroků (viz. obr 4 a 5). [25] 

 

Metoda tří kroků 

Krok 1: Zabudovaná konstrukční bezpečnostní opatření 

Při zvolení vhodných bezpečnostních opatření můžeme docílit toho, že nebezpečí budou 

vyloučena nebo bude jeho riziko dostatečně sníženo. [25] 

 

Krok 2: Bezpečnostní ochrana a/nebo doplňková ochranná opatření 

Pokud se nepovede v kroku jedna nebezpečí vyloučit nebo dostatečně snížit, je možné použít 

bezpečnostní ochranu nebo ochranná opatřeí. [25] 

 

Krok 3: Informace pro používání 

Jakákoliv zbytková rizika, která na stroji zůstanou po provedení předchozích dvou kroků je 

nutné identifikovat a zahrnout je do informací pro používání. [25] 

 
Obr. 5 Schéma procesu snižování rizika z pohledu konstruktéra [25] 
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4 POSTUP POSOUZENÍ SHODY 

U každého strojního musí být před uvedením na trh a/nebo do provozu posouzena shoda. 

Tohle posouzení se týká shody skutečných technických vlastností zařízení se všemi 

relevantními požadavky uvedených v příslušných směrnicích. U strojních zařízení, která nejsou 

uvedena v příloze IV. směrnice 2006/42/ES, je možné, aby posouzení shody provedl sám 

výrobce. [11] 

Pokud je strojní zařízení uvedenou v příloze IV. směrnice 2006/42/ES, evropské 

předpisy vyžadují při procesu posuzování shody přítomnost notifikované osoby (třetí strany). 

Pokud jsou splněny požadavky příslušných technických norem, může výrobce zvolit jeden ze 

tří možných způsobů zapojení notifikované osoby do procesu posuzování shody. Nejnáročnější 

z nich je ES přezkoušení typu, kdy posuzování shody provádí přímo notifikovaná osoba, která 

v případě splnění všech požadavků a celkové pozitivního výsledku posuzování osvědčí shody 

vydáním certifikátu. [11] 

4.1 Moduly 

 Posuzování shody je rozděleno do modulů, které obsahují omezený počet různých 

postupů použitelných pro nejširší škálu výrobků 

 Moduly se vztahují na fázi návrhu výrobku nebo na fázi výroby, případně na obě fáze. 

Osm základních modulů a jejich osm variant může být navzájem zkombinováno 

různými způsoby za účelem vytvoření úplného postupu posouzení shody. 

 Obecně platí, že výrobek podléhá posouzení shody podle modulu jak ve fázi návrhu, tak 

ve fázi výroby. 

 V každé směrnici nového přístupu je popsána působnost a náplň možných postupů 

posouzení shody, u nichž se má za to, že poskytují dostatečnou úroveň ochrany. Ve 

směrnicích jsou rovněž uvedena kritéria určující podmínky, za kterých může výrobce 

volit, je-li k dispozici více možností. 

 

Výrobce je odpovědný za provedení shody ve fázi návrhu i ve fázi výroby výrobku a to i tehdy, 

pokud fázi návrhu nebo fázi výrobku zadá jako subdodávku. [26]  
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Tab. 1) Základní moduly posuzování shody [26] 

A Vnitřní kontrola 

výroby 

Zahrnuje vnitřní kontrolu návrhu a výroby. V rámci tohoto 

modulu není požadován žádný zásah ze strany 

notifikovaného orgánu 

B EU přezkoušení 

typu 

Zahrnuje fázi návrhu a musí být následován modulem 

určeným k posuzování fáze výroby. Certifikát EU 

přezkoušení typu je vystaven notifikovaným orgánem. 

C Shody s typem Zahrnuje fázi výroby a následuje po modulu B. Stanovuje 

shodu s typem podle certifikátu EU přezkoušení typu 

vystaveného v modulu B. V rámci tohoto modulu není 

požadován žádný zásah ze strany notifikovaného orgánu. 

D Zabezpečování 

kvality výroby 

Zahrnuje fázi výroby a následuje po modulu B. Vychází                      

z normy ČSN EN ISO 9001:2016 týkající se zabezpečení 

kvality a vyžaduje zásah notifikovaného orgánu 

odpovědného za schválení a dozor nad systémem kvality pro 

výrobu, kontrolu a zkoušení hotového výrobku, zavedeným 

výrobcem. 

E Zabezpečování 

kvality výrobků 

Zahrnuje fázi výroby a následuje po modulu B. Vychází                     

z normy ČSN EN ISO 9001:2016 týkající se zabezpečení 

kvalit a vyžaduje zásah notifikovaného orgánu odpovědného 

za schválení a dozor nad systémem kvality pro kontrolu                           

a zkoušení hotového výrobku, zavedeným výrobcem. 

F Ověřování 

výrobků 

Zahrnuje fázi výroby a následuje po modulu B. Notifikovaný 

orgán kontroluje shodu s typem podle certifikátu EU 

přezkoušení typu vystaveného podle modulu B a vystaví 

certifikát shody. 

G Ověřování celku Zahrnuje fázi návrhu a fázi výroby. Každý jednotlivý 

výrobek je přezkoušen notifikovaným orgánem, který vystaví 

certifikát shody. 

H Komplexní 

zabezpečování 

kvality 

Zahrnuje fázi návrhu a fázi výroby. Vychází z normy ČSN 

EN ISO 9001:2016 týkající se zabezpečování kvality a 

vyžaduje zásah notifikovaného orgánu odpovědného za 

schválení a dozor nad systémem kvality pro návrh, výrobu, 

kontrolu a zkoušení hotového výrobku, zavedeným 

výrobcem. 
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Obr. 6 Zjednodušený diagram postupu posuzování shody [26] 

4.2 Použití systému managementu kvality 

 Použití systému managementu kvality pro účel posouzení shody podle příslušných 

směrnic je popsáno v modulech D, E a H a jejich variantách 

 Soulad s normou ČSN EN ISO 9001:2016 poskytuje předpoklad shody s odpovídajícími 

moduly zabezpečování kvality, a to pro ustanovení, na něž se určitá norma vztahuje, 

pokud bere dotyčný sytém managementu kvality v úvahu – podle potřeby – specifické 

požadavky na výrobky, pro něž se zavádí 

 Soulad s moduly D, E, H a jejich variantami nevyžaduje systém řízení kvality 

certifikovaný podle normy ČSN EN ISO 9001:2016, třebaže je certifikace užitečným 

prostředkem k prokázání shody. Výrobce může dle svého uvážení použít jiné modely 

systému kvality než modely založené na normě ČSN EN ISO 9000:2016, aby zajistil 

soulad s moduly. 

 Má-li výrobce dosáhnout souladu s příslušnými směrnicemi, musí zajistit, aby systém 

řízení kvality zavedl a používal takovým způsobem, který zaručí plné uplatnění 

základních požadavků. [11] [26] 
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4.3 Technická dokumentace 

Technická dokumentace musí prokázat, že dané strojní zařízení splňuje požadavky 

směrnice. Dokumentace musí zahrnovat návrh, výrobu a funkci strojního zařízení v rozsahu 

nezbytném pro posouzení. [11] 

Technická dokumentace zahrnuje [11]:  

a) 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, případně doplněné výpočty, výsledky zkoušek, certifikáty apod., 

které jsou nezbytné pro kontrolu shody strojního zařízení se základními požadavky na 

ochranu zdraví a bezpečnost, 

 dokumentaci o posouzení rizik s uvedením postupu, včetně: 

 seznamu základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost, které se 

vztahují na strojní zařízení, 

 popisu ochranných opatření provedených k vyloučení zjištěného nebezpečí nebo 

ke snížení rizik a případně uvedení dalších rizik souvisejících se strojním 

zařízením, 

 použité normy a ostatní technické specifikace, s uvedením základních požadavků 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 používání strojního zařízení, 

 případně prohlášení o zabudování pro začleněné neúplné strojní zařízení a příslušný 

návod k montáži tohoto zařízení 

 případně kopie EU prohlášení o shodě strojního zařízení nebo jiných výrobků 

zabudovaných do strojního zařízení 

 kopie EU prohlášení o shodě 

 

b) u sériové výroby vnitřní opatření, která budou zaveden pro zajištění shody strojního 

zařízení s ustanoveními této směrnice 

 

Technická dokumentace musí být k dispozici příslušným orgánům členských států po dobu 

nejméně 10 let od dne výroby posledního strojního zařízení nebo v případě poslední jednotky 

sériové výroby.  

Dokumentace se nemusí nacházet na území Společenství ani nemusí být trvale 

k dispozici ve fyzické podobě. Musí však být možné, aby ji osoba uvedení v EU prohlášení                   

o shodě dokázala zkompletovat a zpřístupnit v čase úměrném její složitosti. 

Dokumentace nemusí obsahovat podrobné výkresy nebo další upřesňující informace 

týkající se částí použitých při výrobě strojního zařízení, pokud však není jejich znalost nezbytná 

pro ověření shody se základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost.  

Nepředložení dokumentace může být dostatečným důvodem ke zpochybnění 

předpokladu shody dotyčného strojního zařízení se základními požadavky na ochranu zdraví a 

bezpečnost. [11] [26] 
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4.4 Označení CE a EU prohlášení o shodě 

Označení CE a EU prohlášení o shodě musí být k dispozici u každého strojního zařízení, 

které je uváděno na trh a/nebo do provozu v rámci EHP. Výjimka jsou strojní zařízení, která 

jsou uváděna na trh a/nebo do provozu a jsou z hlediska bezpečnosti nekompletní, tzn. jsou 

určena k začlenění do jiného strojního zařízení. U takových výrobků se vydává pouze tzv. 

prohlášení výrobce podle přílohy II B směrnice 2006/42/ES. [11]  

Označení CE nám jen říká, že jsou splněny všechny relevantní požadavky všech 

směrnic, které se na dané strojní zařízení vztahují. Označení CE nemůžeme vnímat jako značení 

kvality, jedná se jen o tzv. cestovní pas výrobku po EHP. Grafická podoba označení CE je 

přesně dána přílohou III směrnice 2006/42/ES a z hlediska vzájemných poměrů výšky a šířky 

nesmí být nijak upravována. Označení CE nesmí být menší než 5 mm. [11] 

 
Obr. 7 Označení shody CE [16] 

Jedna ze závěrečných činností v procesu posuzování shody výrobku je vydání formuláře EU 

prohlášení o shodě. EU prohlášení o shodě je povinné, dokládá oprávněnost označení CE. Před 

vydání EU prohlášení o shodě musí být výrobcem shromážděna potřebná dokumentace podle 

přílohy VII směrnice 2006/42/ES. Dokumentace musí umožňovat vyvrácení případných 

pochybností o věrohodnosti vydaného EU prohlášení o shodě vznesených ze strany orgánu pro 

dozor nad trhem. Jeden originál EU prohlášení o shodě obdrží zákazník a druhý originál se ve 

společnosti výrobce archivuje po dobu 10 let. [11] [16] 
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5 BEZPEČNOST FRÉZOVACÍHO CENTRA  

5.1 Technické parametry 

 

 
Obr. 8 Ilustrační obrázek frézovacího centra 
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Obr. 9 Základní blokový diagram stroje 

 

 

Obr. 10 Blokové schéma obráběcího centra 
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Kde: 

E – energie 

I – informace 

O – odpad 

V – výrobek 

Pl – polotovar 

PS – pasivní polohová vazba 

P – rotační i posuvná polohová vazba 

Ch – chladicí kapaliny 

M – mazací olej 

F, Mk – silové vazby 

T – tepelná energie 

PO – polohová vazba

 

 

 

Obr. 11 Blokové schéma suportu (Osa X) 
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Obr. 22 Blokové schéma příčníku (Osa Y) 

 

Obr. 33 Blokové schéma smykadla (Osa Z) 
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Obr. 44 Blokové schéma výměníku nástrojů 

 

5.2 Identifikace nebezpečí stroje 

Tab. 2) Identifikace možných nebezpečí frézovacího centra 

Název 

komponenty 

Umístění 

komponenty 

Typ nebezpečí dle 

ČSN EN ISO 12100 

Bezpečnostní opatření dle 

ČSN EN ISO 12417+A2 

Rozvod mazání V celém stroji 

Nebezpečí způsobená 

materiály a látkami (7) 

 

Stroj musí být konstruován 

tak, aby nedocházelo k 

únikům maziva 

v nebezpečných prostorech. 

Odsávání aerosolů 

U stroje je přítomno 

varování před možným 

uklouznutím 

Ochrannými brýlemi či 

maskami je možno se 

chránit před vystříknutím 

maziva 

Rozvod energie V celém stroji elektrické (2) 

Přítomnost hlavního 

vypínače na stroji  

Zabránění výskytu 

dotykového napětí, případně 

automatické odpojení 

elektrického napájení 
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Rozvod chladicí 

kapaliny 
Pracovní prostor 

Nebezpečí způsobená 

materiály a látkami (7) 

 

Odsávání aerosolů 

dostatečná filtrace, aby se 

nedostávaly nečistoty 

zpátky do nádrže 

Ochrannými brýlemi či 

maskami je možno se 

chránit před vystříknutím 

chladicí kapaliny 

Upínací deska Pracovní prostor 
Mechanické (1) 

Elektrické (2) 

Varovné značky u stroje 

Zabránění výskytu 

dotykového napětí 

Třískový 

dopravník 

Pracovní prostor a 

zároveň mimo 

pracovní prostor 

Mechanické (1) 

Elektrické (2) 

Tepelné nebezpečí (3) 

Varovné značky u stroje 

Zabránění výskytu 

dotykového napětí 

ochranné pomůcky 

(rukavice) 

Polotovar Pracovní prostor Mechanické (1) 
Varovné značky u stroje, 

ochranné pomůcky 

Obrobek Pracovní prostor 
Mechanické (1) 

Tepelné nebezpečí (3) 

Varovné značky u stroje, 

ochranné pomůcky 

(rukavice) 

Odvod výrobku 

Pracovní prostor a 

zároveň mimo 

pracovní prostor 

Mechanické (1) 

Elektrické (2) 

Tepelné nebezpečí (3) 

Varovné značky u stroje 

Zabránění výskytu 

dotykového napětí 

Podavač 

materiálu 

Pracovní prostor a 

zároveň mimo 

pracovní prostor 

Mechanické (1) 

Elektrické (2) 

Varovné značky u stroje 

Zabránění výskytu 

dotykového napětí 

Vřeteno Pracovní prostor 
Mechanické (1) 

Tepelné nebezpečí (3) 

Varovné značky u stroje 

ochranné pomůcky, 

krytování nebezpečného 

prostoru, přerušení činnosti 

při narušení nebezpečného 

prostoru 

Nástroj Pracovní prostor 
Mechanické (1) 

Tepelné nebezpečí (3) 

Varovné značky u stroje 

ochranné pomůcky (brýle, 

rukavice), 
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Osa X 

Tab. 3) Identifikace možných nebezpečí suportu  

Název 

komponenty 

Umístění 

komponenty 

Typ nebezpečí dle 

ČSN EN ISO 12100 

Bezpečnostní opatření dle 

ČSN EN ISO 12417+A2 

Motor 
Mimo pracovní 

prostor 

mechanické (1) 

elektrické (2) 

Tepelné nebezpečí (3) 

nebezpečí způsobená 

hlukem (4) 

nebezpečí způsobená 

neočekávaným 

spuštěním (8) 

 

Přítomnost hlavního 

vypínače na stroji.  

Zabránění výskytu 

dotykového napětí. 

Varovné značky a 

upozornění, ochranné 

pomůcky (sluchátka pro 

tlumení hluku) 

Spojka 
Mimo pracovní 

prostor 

mechanické (1), 

elektrické (2) 

Varovné značky a 

upozornění, ochranné 

pomůcky, krytování 

prostoru 

Zabránění výskytu 

dotykového napětí 

Převodovka 
Mimo pracovní 

prostor 

mechanické (1), 

elektrické (2) 

Varovné značky a 

upozornění, ochranné 

pomůcky, krytování 

prostoru 

Zabránění výskytu 

dotykového napětí 

Kuličkový šroub Pracovní prostor Mechanické (1) 

Varovné značky a 

upozornění, ochranné 

pomůcky 

Matice šroubu Pracovní prostor Mechanické (1) 

Varovné značky a 

upozornění, ochranné 

pomůcky 

Kluzné uložení Pracovní prostor Mechanické (1) 

Varovné značky a 

upozornění, ochranné 

pomůcky, krytování 

prostoru 
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Osa Y 

Tab. 4) Identifikace možných nebezpečí příčníku  

Název 

komponenty 

Umístění 

komponenty 

Typ nebezpečí dle 

ČSN EN ISO 12100 

Bezpečnostní opatření dle 

ČSN EN ISO 12417+A2 

Motor 
Mimo pracovní 

prostor 

mechanické (1) 

elektrické (2) 

Tepelné nebezpečí (3) 

nebezpečí způsobená 

hlukem (4) 

nebezpečí způsobená 

neočekávaným 

spuštěním (8) 

Přítomnost hlavního 

vypínače na stroji.  

Zabránění výskytu 

dotykového napětí. 

Varovné značky a 

upozornění, ochranné 

pomůcky (sluchátka pro 

tlumení hluku) 

Spojka 
Mimo pracovní 

prostor 

mechanické (1), 

elektrické (2) 

Varovné značky a 

upozornění, ochranné 

pomůcky, krytování 

prostoru 

Zabránění výskytu 

dotykového napětí 

Valivé uložení Pracovní prostor Mechanické (1) 

Varovné značky a 

upozornění, ochranné 

pomůcky, krytování 

prostoru 

Řemenový 

převod 
Pracovní prostor Mechanické (1) 

Varovné značky a 

upozornění, ochranné 

pomůcky 

Kuličkový šroub Pracovní prostor Mechanické (1) 

Varovné značky a 

upozornění, ochranné 

pomůcky, krytování 

prostoru 

Matice Pracovní prostor Mechanické (1) 

Varovné značky a 

upozornění, ochranné 

pomůcky, krytování 

prostoru 

Příčník Pracovní prostor Mechanické (1) 

Varovné značky a 

upozornění, ochranné 

pomůcky, krytování 

prostoru, přerušení činnosti 

při narušení nebezpečného 

prostoru 
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Osa Z 

Tab. 5) Identifikace možných nebezpečí smykadla  

Název 

komponenty 

Umístění 

komponenty 

Typ nebezpečí dle 

ČSN EN ISO 12100 

Bezpečnostní opatření dle 

ČSN EN ISO 12417+A2 

Motor 
Mimo pracovní 

prostor 

mechanické (1) 

elektrické (2) 

Tepelné nebezpečí (3) 

nebezpečí způsobená 

hlukem (4) 

nebezpečí způsobená 

neočekávaným 

spuštěním (8)  

Přítomnost hlavního 

vypínače na stroji.  

Zabránění výskytu 

dotykového napětí. 

Varovné značky a 

upozornění, ochranné 

pomůcky (sluchátka pro 

tlumení hluku) 

Spojka 
Mimo pracovní 

prostor 

mechanické (1) 

elektrické (2) 

Zabránění výskytu 

dotykového napětí. 

Převodovka 
Mimo pracovní 

prostor 

mechanické (1) 

elektrické (2) 

Zabránění výskytu 

dotykového napětí. 

Kuličkový šroub Pracovní prostor Mechanické (1) 

Varovné značky a 

upozornění, ochranné 

pomůcky, krytování 

prostoru,  

Matice šroubu Pracovní prostor Mechanické (1) 

Varovné značky a 

upozornění, ochranné 

pomůcky, krytování 

prostoru 

Přední a zadní 

valivé uložení 
Pracovní prostor Mechanické (1) 

Varovné značky a 

upozornění, ochranné 

pomůcky, krytování 

prostoru 

Hydrodynamické 

vedení 
Pracovní prostor Mechanické (1) 

Varovné značky a 

upozornění, ochranné 

pomůcky, krytování 

prostoru 

Vřeteno Pracovní prostor Mechanické (1) 

Varovné značky a 

upozornění, ochranné 

pomůcky, krytování 

prostoru, přerušení činnosti 

při narušení nebezpečného 

prostoru 
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Hřídel Pracovní prostor Mechanické (1) 

Varovné značky a 

upozornění, ochranné 

pomůcky, krytování 

prostoru, přerušení činnosti 

při narušení nebezpečného 

prostoru 

Nástroj Pracovní prostor 
Mechanické (1) 

Tepelné nebezpečí (3) 

Varovné značky u stroje 

ochranné pomůcky (brýle, 

rukavice), krytování 

nebezpečného prostoru 

 

Výměník nástrojů 

Tab. 6) Identifikace možných nebezpečí výměníku nástrojů  

Název 

komponenty 

Umístění 

komponenty 

Typ nebezpečí dle 

ČSN EN ISO 12100 

Bezpečnostní opatření dle 

ČSN EN ISO 12417+A2 

Asynchronní 

motor 

Mimo pracovní 

prostor 

mechanické (1) 

elektrické (2) 

Tepelné nebezpečí (3) 

nebezpečí způsobená 

neočekávaným 

spuštěním (8)  

Přítomnost hlavního 

vypínače na stroji.  

Zabránění výskytu 

dotykového napětí. 

Varovné značky a 

upozornění, ochranné 

pomůcky  

Spojka 
Mimo pracovní 

prostor 

mechanické (1) 

elektrické (2) 

Zabránění výskytu 

dotykového napětí. 

Křížová spojka 
Mimo pracovní 

prostor 

mechanické (1) 

elektrické (2) 

Zabránění výskytu 

dotykového napětí. 

Převodovka 
Mimo pracovní 

prostor 

mechanické (1) 

elektrické (2) 

Zabránění výskytu 

dotykového napětí. 

Globoidní vačka 
Mimo pracovní 

prostor mechanické (1) 

Varovné značky a 

upozornění, zabránění 

přístupu při vykonávání 

nebezpečných činností 

Rameno 

manipulátoru 
Pracovní prostor mechanické (1) 

Varovné značky a 

upozornění, zabránění 

přístupu při vykonávání 

nebezpečných činností 
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Koncový efektor Pracovní prostor mechanické (1) 

Varovné značky a 

upozornění, zabránění 

přístupu při vykonávání 

nebezpečných činností 

Nástroj Pracovní prostor mechanické (1) 

Varovné značky a 

upozornění, zabránění 

přístupu při vykonávání 

nebezpečných činností 

Řetězový 

zásobník nástrojů 
Pracovní prostor mechanické (1) 

Varovné značky a 

upozornění, zabránění 

přístupu při vykonávání 

nebezpečných činností 

Šneková 

převodovka 

Mimo pracovní 

prostor mechanické (1) 

Varovné značky a 

upozornění, zabránění 

přístupu při vykonávání 

nebezpečných činností 

Hnací kolo 
Mimo pracovní 

prostor mechanické (1) 

Varovné značky a 

upozornění, zabránění 

přístupu při vykonávání 

nebezpečných činností 

Manipulátor Pracovní prostor mechanické (1) 

Varovné značky a 

upozornění, zabránění 

přístupu při vykonávání 

nebezpečných činností 

 

 

5.3 Mechanická nebezpečí  

Všechna obráběcí (frézovací) centra musí splňovat bezpečnostní požadavky téhle normy. 

Jedná se o normu typu C, cože znamená, že požadavky uvedené v téhle normě, jsou nadřazená 

(mají přednost) ostatním požadavkům uvedených v normách typu A nebo B. 

5.3.1 Ochrana pracovního prostoru 

U všech obráběcích strojů musí být obsluha chráněna před nebezpečnými situacemi, 

které mohou vzniknout v pracovním prostoru stroje. Proto se volí vhodná bezpečnostní ochrana, 

která musí být v souladu s normami ČSN EN 61496-1:2014, ČSN EN 61496-2:2007 a ČSN EN 

ISO 13856-3:2009. 

Pracovní prostor musí být bezpečný, proto je potřeba zakrýt ho pomocí ochranných 

krytů, nejlepší volbou jsou pevné ochranné kryty, ale ne vždy je tohle řešení proveditelné. 

V takovém případě se volí pohyblivé ochranné kryty s blokováním. Pokud není možné 

realizovat ani tuhle ochranou pracovního prostoru, je třeba přijít na jinou rozumnou ochranu 

pomocí kombinace jiných prostředků. [27] 



 

50 

 

Veškeré použité ochranné kryty musí splňovat požadavky ČSN EN 953+A1:2009 (od 

1.6. 2016 zrušena, nahrazena normou ČSN EN ISO 14120:2016), která specifikuje všeobecné 

požadavky pro konstrukci a výrobu krytů. Norma ČSN EN ISO 14120:2016 určuje základní 

požadavky na ochranné kryty. Mezi hlavní body normy patří design krytů a konstrukční 

aspekty. Norma specifikuje potřebnou odolnost krytů pro dané situace, materiál, který je 

dostatečně pevný aby nás ochránil před vymrštěním částí zlomeného nástroje, odolnost proti 

korozím apod. [35] 

5.3.2 Bezpečná vzdálenost k nebezpečnému prostoru 

Výška a poloha krytů se volí podle normy ČSN EN ISO 13857:2008. Největší povolená 

mezera mezi podlahou a spodní částí krytu je 300 mm.  

 

Tab. 7) Volba bezpečné vzdálenosti pro malé rizika [28] 

Výška 

nebezpečného 

prostoru 

a 

Výška ochranné konstrukce  

b 

1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2500 

Vodorovná bezpečná vzdálenost k nebezpečnému prostoru c 

2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2400 100 100 100 100 100 100 100 100 0 

2200 600 600 500 500 400 350 250 0 0 

2000 1100 900 700 600 500 350 0 0 0 

1800 1100 1000 900 900 600 0 0 0 0 

1600 1300 1000 900 800 500 0 0 0 0 

1400 1300 100 900 800 100 0 0 0 0 

1200 1400 1000 900 500 0 0 0 0 0 

1000 1400 1000 900 300 0 0 0 0 0 

800 1300 900 600 0 0 0 0 0 0 

600 1200 500 0 0 0 0 0 0 0 

400 1200 300 0 0 0 0 0 0 0 

200 1100 200 0 0 0 0 0 0 0 

0 1100 200 0 0 0 0 0 0 0 

Jednou z hlavních úloh ochranných krytů je, aby zabránily uniknutí vymrštěných třísek, 

případně kapaliny od obrobku. Abychom se utvrdili, že kryt je toho schopen, je nutné provést 

praktické zkoušky. 
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5.3.3 Metoda zkoušky nárazem 

Jedná se o metodu podle normy ČSN EN 12417+A2 a jejím cílem je simulovat 

nebezpečí v situaci, kdy dojde k vymrštění kusů rozlomeného nástroje. Princip zkoušky spočívá 

ve vystřelení projektilu do krytu, čímž zjistíme odolnost materiálu proti nárazu. 

 

Prvním krokem je vypočítání maximální rychlosti otáčení nástroje [27]: 

𝑣𝑐 = 𝐵 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛  (1) 

Kde: 

𝑣𝑐 [m/s] maximální rychlost otáčení nástroje 

B [m] maximální průměr nástroje v zásobníku 

n [𝑠−1] maximální frekvence otáčení vřetene 

 

Po vypočítání maximální obvodové rychlosti nástroje je třeba vypočítat energii, která vznikla 

při nárazu projektilu do krytu [27]: 

𝐽𝑐 =  
𝑚 ∙  𝑣𝑐

2

2
 (2) 

Kde: 

𝐽𝑐 [J] teoretická energie nárazu 

m [kg] hmotnost zkušebního vzorku 

𝑣𝑐 [m/s] maximální rychlost otáčení nástroje 

 

𝐽𝑚 =  
𝑚 ∙  𝑣𝑚

2

2
 (3) 

Kde: 

𝐽𝑚 [J] měřená energie nárazu 

m [kg] hmotnost zkušebního vzorku 

𝑣𝑚 [m/s] měřená rychlost nárazu 

 

V tabulce A.5 normy ČSN EN 12417+A2:2009 poté podle vypočtených hodnot určíme 

nejvhodnější materiál pro ochranný kryt.  
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5.3.4 Blokování posuvného krytu 

Blokovacím zařízením musí být vybaveny všechny pohyblivé kryty, které umožňují 

přístup do pracovního prostoru. Blokovací zařízení zajišťuje, že při otevření krytu, který je jím 

vybaven, dojde k zastavení všech nebezpečných činností a pohybů stroje. [27] 

Všechna blokovací zařízení musí být v souladu s normou ČSN EN ISO 14119:2014, 

která specifikuje základy pro konstrukci a volbu. 

  

Norma ČSN EN ISO 14119:2014 vyjasňuje určování minimální vzdálenosti ochranného 

krytu a nebezpečného prostoru. Minimální vzdálenost musí být taková, aby se žádná osoba 

nemohla dostat do nebezpečného prostoru dříve, než se tohle místo stává bezpečným, tzn. 

přeruší se nebezpečné činnosti stroje. [29] 

Podle normy ČSN EN ISO 13855:2010 můžeme tuhle minimální vzdálenost vypočítat.[30] 

𝑆 = (𝐾 ∙ 𝑇) + 𝐶 (4) 

Kde: 

S [mm] minimální bezpečná vzdálenost 

K [mm/s] přístupová rychlost lidského těla 

T [s] čas zastavení celého systému 

C [mm] bezpečná vzdálenost podle normy ISO 13857 (tab. 

4 nebo 5) 

 

Při výběru blokovacího zařízení krytů musíme brát v potaz celý životní cyklus stroje. 

Dále je nutné brát v úvahu spoustu dalších kritérií, jako například závažnost možných zranění, 

pravděpodobnost poruchy blokovacího zařízení, možná nebezpečí u stroje atd. 

Jedním z kritérií je také aby blokovací zařízení splňovalo požadovanou úroveň 

vlastností PL podle normy ISO 13849-1:2008, nebo úroveň bezpečnostní integrity podle normy 

IEC 62061:2005. 

 

Výpočet PL podle normy ČSN EN ISO 13849-1  

Definice úrovně vlastností (performance level) PL podle normy ČSN EN ISO 13849-1:2008: 

„Diskrétní úroveň používaná k určení schopností bezpečnostních částí ovládacích systémů 

k vykonávání bezpečnostní funkce při předvídatelných podmínkách“  

 

V prvním kroku určování úrovně vlastností PL je potřeba identifikovat možná nebezpečí na 

stroji, identifikace probíhá podle znázornění na obr. 16. [22] 
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Obr. 55 Určení PLr pro bezpečnostní funkci [22] 

S – závažnost zranění 

 S1 – lehké 

 S2 – závažné 

F – četnost a/nebo vystavení nebezpečí 

 F1 – řídká až málo častá 

 F2 – častá až nepřetržitá 

P – možnost vyloučení nebezpečí nebo omezení škody 

 P1 – možné za určitých podmínek 

 P2 – sotva možné 

 

 

V druhém kroku se určují kategorie zapojení. Norma ČSN EN ISO 13849-1:2008 definuje pět 

základních kategorií. Abychom dobře rozuměli určování kategorií, je třeba si definovat pojem 

diagnostické pokrytí, který se zde vyskytuje poměrně často. Diagnostickým pokrytím můžeme 

rozumět. [22] 

  

Kategorie B a kategorie 1 

Tyhle kategorie neposkytují žádné diagnostické pokrytí, proto pří výskytu závady může dojít 

ke ztrátě bezpečnostní funkce. Maximální dosažitelná úroveň vlastností je u kategorie B 𝑃𝐿𝑏 a 

u kategorie 1 𝑃𝐿𝑐. 

Kategorie 2 

Diagnostické pokrytí u téhle kategorie je nízké. Maximální dosažitelná úroveň vlastností je 

𝑃𝐿𝑑. 

Kategorie 3 a 4 

Diagnostické pokrytí u kategorie 3 je nízké, zatímco u kategorie 4 je vysoké. [22] 
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Ve třetím kroku přejdeme k výpočtu střední do by do nebezpečné poruchy (𝑀𝑇𝑇𝐹𝑑) 

𝑀𝑇𝑇𝐹𝑑 =  
𝐵10𝑑

0,1 ∙  𝑛𝑜𝑝
 (5) 

Kde: 

𝑛𝑜𝑝 =  
𝑑𝑜𝑝 ∙ ℎ𝑜𝑝 ∙ 3600 𝑠/ℎ

𝑡𝑐𝑦𝑘𝑙𝑢
 (6) 

𝑇10𝑑 =  
𝐵10𝑑

𝑛𝑜𝑝
 (7) 

Kde: 

𝑀𝑇𝑇𝐹𝑑 [rok] střední doba do nebezpečné poruchy 

𝐵10𝑑 - počet cyklů do doby, kdy 10% součástí nebezpečně selže 

𝑛𝑜𝑝 - střední počet činností za rok 

𝑑𝑜𝑝 - střední doba provozu ve dnech za rok 

ℎ𝑜𝑝 - střední doba provozu v hodinách za den 

𝑡𝑐𝑦𝑘𝑙𝑢 [s] Střední doba mezi začátkem dvou po sobě následujících cyklů 

𝑇10𝑑 [rok] střední doba, do které 10%/ součástí selže 

 

Z vypočítaných hodnot se poté v další kroku ověří, zda jsme dosáhli požadované úrovně 

vlastností, kterou jsme si určili na začátku. K tomuhle ověření slouží tabulka 7 normy ČSN EN 

ISO 13849-1. [22] 

 

Určení SIL podle normy ČSN EN 62061:2005 

Norma se zaměřuje na snížení rizika, které vzniká přímo z nebezpečí samotného stroje. 

Pod pojmem SIL (Safety Integrity Level) si můžeme představit jako měrnou jednotku 

kvantifikující omezení rizika. 

V prvním kroku si opět stanovíme požadovanou úroveň SIL, kterou určíme na základě 

posouzení rizika stroje dle ČSN EN ISO 12100:2009. Jednotlivé parametry, potřebné k určení 

úrovně integrity můžeme vidět na Obr. 17. [31] 
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Obr. 66 Určení pravděpodobnosti výskytu škody [8] 

K parametrům Se, Fr, Pr a Av podle normy ČSN EN 62061:2005, přílohy A, přiradíme 

příslušné číselné hodnoty. [31] 

 

Po určení všech parametrů je nutné si dopočítat třídu pravděpodobnosti škody (Cl). To uděláme 

tak, že sečteme parametry Fr, Pr a Av. [31] 

𝐶𝑙 = 𝐹𝑟 + Pr + 𝐴𝑣 (8) 

Určení SIL poté provedeme podle Tab. 9) 

Tab. 8) Matice určení SIL [31] 

Závažnost 

(Se) 

Třída (Cl) 

3-4 5-7 8-10 11-13 14-15 

4 SIL 2 SIL2 SIL2 SIL3 SIL3 

3  (OM) SIL 1 SIL 2 SIL 3 

2   (OM) SIL 1 SIL 2 

1    (OM) SIL 1 

 

Ověření úrovně integrity SIL je poté proveden pomocí výpočtů uvedených v kapitole 6 normy 

ČSN EN 62061:2005.  
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Jištění ochranného krytu 

Podle normy ČSN EN ISO 12417+A2:2009 každý ochranný kryt, který při jeho otevření 

vystaví obsluhu nebezpečí stlačení, střihu, říznutí, zachycení, vtažení, nárazu a bodnutí nebo 

proražení musí být jištěn. V kapitole 6 normy ČSN EN ISO 14119:2014 jsou podrobně popsány 

požadavky pro výběr jistících zařízení. [27] 

5.3.5 Režimy činnosti 

Každý obráběcí stroj má nejméně dva režimy činnosti, režim automatického cyklu                       

a režim seřizování. V některých případech může mít stroj i třetí, tzv. přídavný režim, který je 

určen pro ruční zásah za omezených pracovních podmínek. 

Aby byl stroj schopen pracovat v automatickém režimu, je zásadní, aby byly všechny 

kryty zavřeny a ochranná opatření aktivní a veškerý přístup do nebezpečného prostoru zamezen.  

Co se týče režimu seřizování, je podle normy možné, aby stroj vykonával strojně 

ovládané pohyby i při otevřeném ochranném krytu nebo při nefunkčním blokovacím zařízení 

za podrobněji definovaných podmínek a opatřeních. (norma ČSN EN 12417+A2:2009, Tabulka 

2, 1.1.6). [27] 

5.3.6 Zásobník nástrojů 

Před nebezpečnými pohyby zásobníku s nástroji se chráníme opět pomocí pevných nebo 

pohyblivých ochranných krytů, které jsou vybaveny blokovacím zařízením. Pohyblivé 

ochranné kryty se starají, aby se pohyb zásobníku zastavil, pokud je kryt otevřen nebo dojde 

k jeho neočekávanému otevření během nebezpečných operací. 

Přístupová místa k zásobníku poté řeší normy ČSN EN 547-1+A1:2009, ČSN EN 547-

2+A1:2009 A ČSN EN 547-3+A1:2009.  

Před nebezpečím vyvolaným strojově ovládaným pohybem zásobníku, který je třeba pro 

přístup k zásobníku při procesu seřizování nebo pro výměnu nástrojů v zásobníku nás chrání 

speciální ovládací zařízení, které vyžaduje neustálé působení na tenhle ovladač. Použít se může 

také dvouruční ovládání, které zamezí v přístupu končetin do nebezpečného prostoru stroje. I 

přes tyhle opatření musí být pohyb zásobníku kontrolován a je povolená pouze omezená 

rychlost. [27] 

5.3.7 Další mechanická nebezpečí 

Před nebezpečnými pohyby všech mechanických částí stroje nás chrání ochranné kryty, 

ať už pevné nebo pohyblivé kryty s blokovacím zařízením. Jinak tomu není ani s ochrannou 

například před nebezpečím způsobeným při odvodu a sběru třísek nebo před mechanickými 

částmi stroje, jako hřídele, ozubená kola apod. Ochranné kryty nám zabraňují k přístupu 

k těmhle částem stroje. V případě, že je nutný častý přístup k těmhle součástem, řeší se ochrana 

pomocí krytů s blokovacím zařízením, který, jak už je známo, zastaví všechny nebezpečné 

pohyby stroje při jeho otevření. [27] 

5.4 Elektrická nebezpečí 

Zařízení musí být navrženo a konstruováno tak, aby nedocházelo k žádnému nebezpečí 

způsobeným elektrickým proudem. Při identifikace nebezpečí se musí brát také v potaz statická 

elektřina a je třeba předejít jejímu nashromáždění, případně je možné vybavit stroj systémem 

pro vybíjení. 
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5.4.1 Nebezpečí požáru, výbuchu a extrémních teplot 

Při používání elektrické energie existuje možnost vzniku požáru a případného výbuchu, 

proto je nutné, aby se při konstrukci strojního zařízení bral na tyhle nebezpečí ohled. Vznik 

požáru může být způsoben několika faktory, přehřátím strojního zařízení a následnou reakcí 

s látkami v okolí, může dojít ke vzniku hořlavých plynů, reakce s kapalinami, párami nebo také 

prachem, které vznikají při používání strojního zařízení. 

Dále je třeba vyloučit nebezpečí způsobená například dotykem nebo jen blízkou 

přítomností komponenty strojního zařízení s vysokou nebo velmi nízkou teplotou. Nesmí dojít 

k vymrštění takových předmětů ze stroje. 

5.4.2 Ochrana před přímým dotykem 

Před přímým dotykem s částmi, kterými proudí elektrický proud, se chráníme kryty. 

Taková ochrana není ale dostačující a je proto třeba, aby celé elektrické zařízení splňovalo 

požadavky normy ČSN EN 60204-1:2007. Důležitou součástí ochrany před přímým dotykem 

je přítomnost hlavního vypínače, který odpojí stroj od zdroje elektrické energie. Vypínač je 

umístěn na hlavním krytu elektrického zařízení. 

 Norma ČSN EN 60204-1:2007 podrobněji definuje správně použití hlavního vypínače, 

typ použitého vypínač a požadavky, které vypínač musí splňovat.  

Hlavní vypínač musí být použit pro každý zdroj elektrického napájení stroje (může se 

jednat u o vestavěny zdroj). [32] 

5.4.3 Ochrana před nepřímým dotykem 

Nepřímým dotykem můžeme rozumět dotyk s částmi stroje, kterými za normálních 

elektrický proud nevedou, ale z důvodu poruchy se můžou stát živými a proud nimi začne 

procházet.  

Ochrana před nepřímým dotykem je realizována dvěma způsoby. Prvním typem 

ochrany je zabránění výskytu dotykového napětí, čímž je docíleno použitím vhodné izolace na 

těch částech stroje, na kterých může k tomuhle nebezpečí dojít. Pokud však z jakéhokoliv 

důvodu první typ ochrany selže a je neefektivní, je využit druhý typ ochrany. Ten je realizován 

automatickým odpojením elektrického napájení. Je nutné, aby k přerušení došlo v době, kdy se 

dotykové napětí ještě nestalo nebezpečným pro obsluhu stroje. Postup ověření zda všechno 

funguje, jak má je popsán v kapitole 18 normy ČSN EN 62061-1. 

5.5 Nebezpečí způsobená hlukem 

Strojní zařízení musí být konstruováno v souladu s požadavky v ČSN EN ISO 11688-1                      

a ČSN EN ISO 11688-2. Tyhle normy specifikují opatření používané k omezení hluku. Při 

konstrukci zdroje je nutné přihlížet ke každému zdroji hluku, který se na stroji nachází (hluk 

převodu, výměna nástroje, výměna obrobku apod.). Hluk může být šířen jak vzduchem a 

kapalinou, tak i konstrukcí stroje, je proto nutné se těmihle možnostmi šíření hluku v procesu 

omezování věnovat. 
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5.6 Nebezpečí způsobená zpracovávanými materiály nebo látkami 

Norma ČSN EN 12417+A2 definuje požadavky pro řezné kapaliny. Stroj musí být 

konstruován tak, aby nedocházelo k žádnému samovolnému, nežádoucímu úniku řezné 

kapaliny. Pro výrobu nádrže používané ke skladování řezné kapaliny a trubek sloužící k jejímu 

vedení musí být použity materiály, které zaručují stálou neporušenost systému. Vedení kapaliny 

v trubkách a následný konečný vývod z výstupní hubice je konstruován tak, aby nedocházelo 

k žádnému nadměrnému rozstřiku kapaliny.  

Pokud existuje možnost vzniku výparů nebo dýmů v pracovním prostoru stroje, jen nutné 

instalovat prostředky, které zabrání jejich úniku. Stroj musí mít zajištěn systém odsávání dle 

normy ČSN EN 626-1+A1:2008 (od 1. 6. 2016 je nahrazena normou ČSN EN ISO 14123-

1:2016). Kapalinu je nutné dodávat do pracovního prostoru stroje v dostatečném množství, aby 

nedocházelo k nebezpečným výparům z důvodu přehřívání při procesu obrábění. 

Pokud musí obsluha zasáhnout do pracovního prostoru stroje, je nutné, aby rozvod řezné 

kapaliny byl propojen s blokovacím zařízením pohyblivého ochranného krytu, kdy při jeho 

otevření dojde k zastavení dodávky kapaliny do pracovního prostoru.  

Aby nedocházelo k usazování kalu či vniknutí třísek a jiných nežádoucích předmětů do 

nádrže, musí být stroj vybaven relevantním filtrovacím zařízením. 

Konstrukce vypouštěcího zařízení kapaliny ze stroje musí být realizována celá na 

principu zemské gravitace, jen tak zajistíme, aby kapalina nezůstávala v některých částech 

stroje. Vypouštěcí potrubí musí být konstruováno tak, aby nedocházelo k usazování kalu a aby 

bylo možné kompletní vypuštění kapaliny. [27] 

5.7 Ergonomie stroje 

Norma ČSN EN 12417+A2 se zabývá i ergonomickými principy při konstruování stroje. 

Pro vyloučení nadměrného namáhání musí být stroj, u kterého je třeba manipulace s předměty 

(např. obrobky) o hmotnosti 10 kg a víc, vybaven zdvihacím zařízením. Tuhle problematiku 

řeší podrobněji normy ČSN EN 1005-1+A1:2009, ČSN EN 1005-2+A1:2000 a ČSN EN 1005-

3+A1:2009. 

Stroj musí být dostatečně osvětlen, aby nedocházelo k nebezpečným situacím z důvodu 

špatné viditelnosti. Osvětlení je také důležité z hlediska vizuální kontroly určitých částí stroje. 

Osvětlení pracovního prostoru musí být minimálně 500 lx, okolní prostory nemají požadavky 

tak vysoké a stačí osvětlení 300 lx. 

Klávesnice tlačítka a podobné součástky musí být navrhnuty podle ČSN EN 894-

1+A1:2009 a ČSN EN 894-2+A2:2009. 

 Norma ČSN EN 894-1+A1:2009 nám ve své podstatě říká, že všechny ovladače a 

tlačítka musí být obsluze snadno přístupné a nesmí nastat situace, kdy používání tohoto zařízení 

může obsluhu vystavit nějakému nebezpečí. Co se týče zdvojení ovladačů a sdělovačů, může 

se jednat o opatření, které zvýší bezpečnost celého sytému. 

Při umístění sdělovačů se musí brát ohled na směr pohledu obsluhy při provádění 

určitého úkolu. Úkoly obsluhy můžeme rozdělit na dva základní typy – detekční a 

monitorovací. Při detekčních úkolech je obsluha upozorněna systémem, při monitorovacích 

úkolech obsluha vyhledává informace. [33] 
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Rozlišují se tři zóny detekce: 

Tab. 9) Zóny detekce [33] 

Zóna účinnosti detekce Použitelnost 

A: doporučená Použití kdekoliv je to možné 

B: přijatelná Použití tam, kde nelze použít doporučená 

C: nepřijatelná Nesmí se používat 

 

Pro detekční úkoly z ergonomické hlediska platí: 

 
Obr. 77 Zorné pole pro detekční úkoly [33] 

 

Pro monitorovací úkoly platí: 

 
Obr. 88 Zorné pole pro monitorovací úkoly [33] 

 

5.8 Porucha dodávky energie 

Konstrukce systému dodávky energie do stroje musí zabezpečit, aby v případě přerušení 

přívodu energie nedošlo ke ztrátě bezpečnostních funkcí. Při přerušení dodávky energie nesmí 

vznikat žádné nebezpečí, nebezpečné veličiny jako tlak a teplota musí být detekovány senzory 

a v případě možného nebezpečí musí být přerušen cyklus stroje. [27] 
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6 ZÁVĚR 

Diplomová práce řeší problematiku bezpečnosti obráběcích center. Pro utvoření nějaké 

představy, co všechno proces posuzování bezpečnosti obráběcích strojů zahrnuje, bylo nutné 

v práci uvést literární rešerši právních předpisů a požadavků Evropské unie, respektive České 

republiky. V práci jsem uvedl základní požadavky Evropské unie, co se týče bezpečnosti 

strojních zařízení a dodávání výrobků na trh. Zabýval jsem se Nařízeními, Směrnicemi i 

Rozhodnutími z téhle oblasti. Co se týče legislativních požadavků České republiky, je v práci 

uveden výčet zákonů, kterými se výrobci strojních zařízení musí řídit, aby mohl být stroj 

považován za bezpečný a následně uveden na trh a/nebo do provozu.  

Kapitola 4 se zabývá postupem posuzování shody a označení CE. Tahle kapitola je 

důležitá z toho důvodu, že procesem posouzení shody musí projít každé nové strojní zařízení 

před uvedením na trh a/nebo do provozu. Označení CE poté obdrží stroj, který úspěšně prošel 

procesem posouzení shody. Označení CE však nemůžeme brát jako záruku nějaké kvality 

strojního zařízení, pouze nám říká, že stroj splňuje právní požadavky a předpisy, které se na něj 

vztahují. 

V praktické části práce je rozebrána bezpečnost frézovacího centra. K popisu 

frézovacího centra slouží blokové diagramy jednotlivých částí stroje. Je zde uveden diagram 

celého stroje, suportu, příčníku, smykadla a výměníku nástrojů. Blokový diagram slouží k lepší 

orientaci mezi jednotlivými komponenty stroje a vazbami a funkcemi mezi nimi. Pro jednotlivé 

komponenty, které můžou být vyčteny právě z blokových diagramů, poté byly identifikovány 

možné rizika podle normy ČSN EN ISO 12100:2011 a utříděny a zpracovány do tabulek. Pro 

každé riziko je uvedeno ochranné opatření uvedené v normě ČSN EN ISO 12417+A2:2009. 

Pro jednotlivá opatření jsou v práci utříděny informace a každé opatření je stručně popsáno.  

Utřídění informaci a popis opatření byl pak použit pro vytvoření požadavkových listů 

pro frézovací centrum. Tyhle požadavkové listy by měly sloužit jako návod pro konstruktéry, 

kterým by se měli řídit při stavbě jednotlivých částí stroje, jako je osa X, osa Y a osa Z. Při 

dodržení požadavků uvedených v těchhle listech, je možné dosáhnout konstrukce bezpečných 

částí obráběcího centra. 
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Seznam zkratek a symbolů 

Av [-] Pravděpodobnost vyvarování se nebo omezení škody 

B [m] maximální průměr nástroje v zásobníku 

𝐵10𝑑 [-] počet cyklů do doby, kdy 10% součástí nebezpečně selže 

C [mm] bezpečná vzdálenost podle normy ISO 13857 (tab. 4 nebo 5) 

CCF [-] Porucha se společnou příčinou 

DC [-] Diagnostické pokrytí 

𝑑𝑜𝑝 [-] střední doba provozu ve dnech za rok 

E [-] Energie 

EHP [-] Evropský hospodářský prostor 

EU [-] Evropská unie 

F [-] Silová vazba 

Fr [-] Četnost a doba trvání ohrožení 

GPSD [-] zkratka používaná v anglické literatuře pro Směrnici 

Evropského parlamentu a Rady č. 2001/95/ES, o obecné 

bezpečnosti výrobků 

ℎ𝑜𝑝 [-] střední doba provozu v hodinách za den 

Ch [-] Chladící kapaliny 

I [-] Informace 

𝐽𝑐 [J] teoretická energie nárazu 

𝐽𝑚 [J] měřená energie nárazu 

K [mm/s] přístupová rychlost lidského těla 

m [kg] hmotnost zkušebního vzorku 

M [-] Mazací olej 

Mk [-] Přenos kroutícího momentu 

𝑀𝑇𝑇𝐹𝑑 [rok] střední doba do nebezpečné poruchy 

n [𝑠−1] maximální frekvence otáčení vřetene 

𝑛𝑜𝑝 [-] střední počet činností za rok 

O [-] Odpad 

P [-] Rotační i posuvná polohová vazba 

Pl [-] Polotovar 

PO [-] Polohová vazba 

Pr [-] Pravděpodobnost výskytu události 

PS [-] Pasivní polohová vazba 

S [mm] minimální bezpečná vzdálenost 

Se [-] Závažnost poškození zdraví 

SRP/CS [-] Část kontrolních systémů související s bezpečností 
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T [s] čas zastavení celého systému 

𝑡𝑐𝑦𝑘𝑙𝑢 [s] Střední doba mezi začátkem dvou po sobě následujících cyklů 

𝑇10𝑑 [rok] střední doba, do které 10%/ součástí selže 

V [-] Výrobek 

𝑣𝑐 [m/s] maximální rychlost otáčení nástroje 

𝑣𝑚 [m/s] měřená rychlost nárazu 
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Souhrn požadavků pro frézovací centrum Odpovědná osoba: Subdodavatel 

Id. 

číslo 
Požadavek Norma 

Splněno/ 

Nesplněno 
Dokumentováno v: 

11) Krytování přístupu k mechanismům strojních zařízení ČSN EN ISO 14120:2016   

12) Dodržení bezpečné vzdálenosti k nebezpečnému prostoru ČSN EN ISO 13857:2008 

kapitola 4, Tabulka 1 normy 

  

13) Dostatečné osvětlení pracovního prostoru 

 Min. 500 lx 

ČSN EN 1837+A1:2010 

kapitoly 4 a 5 

  

14) Osvětlení vnějších okolních oblastí 

 Min. 300 lx 

ČSN EN 1837+A1:2010 

kapitoly 4 a 5 

  

15) Odstranit nebezpečí oslnění odrazem ČSN EN 1837+A1:2010 

kapitola 4.3 

  

16) Použití prostředků pro odstavení stroje od dodávky elektrické 

energie 

 Přítomnost hlavního vypínače pro každý zdroj 

elektrického napájení stroje, 

 přítomnost hlavního vypínače pro každý vestavěný 

elektrický zdroj 

ČSN EN 60204-1:2005 

kapitola 5.3 

  

17) Umístění ovládacího prvku hlavního vypínače ve výšce 0,6 – 

1,9 m 

ČSN EN 60204-1:2005 

kapitola 5.3.4 

  

18) Ochrana před nebezpečím přímého dotyku  

 Umístění živých částí stroje pod ochranné kryty nebo 

 živé části stroje musí být opatřeny izolací  

ČSN EN 60204-1:2005 

kapitola 6.2 

  

19) Zajistit ochranu před nepřímým dotykem 

 automatické odpojení elektrického napájení 

ČSN EN 60204-1:2005 

kapitola 6.3.3 + příloha A 
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Souhrn požadavků pro frézovací centrum Odpovědná osoba: Subdodavatel 

Id. 

číslo 
Požadavek Norma 

Splněno/ 

Nesplněno 
Dokumentováno v: 

20) Zajistit monitorování frekvence otáčení a délky kroků, při 

překročení mezní hodnoty musí být odstavena dodávka energie 

 zastavení kategorie 0 

ČSN EN 60204-1:2005 

kapitola 9.2.2 

  

21) Omezení hluku šířeného vzduchem nebo kapalinou  ČSN EN ISO 11688-2:2002 

kapitola 5.2 

  

22) Omezení hluku, který vzniká v konstrukci  

 tlumení převodové skříně protihlukovými kryty 

 zdroj energie odhlučněn tlumením nebo pohlcovačem 

vzduchu 

 řezný proces, výměna nástrojů odhlučněna tlumičem 

nebo pohlcovačem vzduchu 

ČSN EN ISO 11688-2:2002 

kapitola 6 

  

23) Zajistit odsávání škodlivých aerosolů a prachu v pracovním 

prostoru. 

ČSN EN ISO 14123-1:2016   

24) Bezpečnostní funkce blokovacího zařízení spojeného 

s pohyblivým ochranným krytem musí splňovat kategorie 

zapojení: 

 pracovní prostor – kategorie 3 

 převody a pohonné mechanismy stroje – kategorie 3 

 výměna nástrojů a zásobník nástrojů – kategorie 3 

ČSN EN ISO 13849-1:2009 

kapitola 6.2.6 
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Příloha 2 

Požadavky pro konstrukci osy X Odpovědná osoba: Subdodavatel 

Id. 

číslo 
Požadavek Norma 

Splněno/ 

Nesplněno 
Dokumentováno v: 

1) 
Provedení zkoušky nárazem ochranných krytů nebezpečných 

prostorů k určení vhodného materiálu 

ČSN EN 12417+A2:2009 

Příloha A  
  

2) 
Výpočet tloušťky materiálu ochranného krytu ČSN EN 12417+A2:2009 

Příloha A  
  

3) Zajistit dostatečné krytování pohyblivých částí souřadných os ČSN EN ISO 14120:2016   

4) Krytování přístupu k mechanismům strojních zařízení ČSN EN ISO 14120:2016   

5) 
Dodržení bezpečné vzdálenosti k nebezpečnému prostoru ČSN EN ISO 13857:2008 

kapitola 4, Tabulka 1 normy 
  

6) 

Bezpečnostní funkce blokovacího zařízení spojeného 

s pohyblivým ochranným krytem musí splňovat kategorie 

zapojení: 

 pracovní prostor – kategorie 3 

 převody a pohonné mechanismy stroje – kategorie 3 

ČSN EN ISO 13849-1:2009 

kapitola 6.2.6 

  

8) Měření emisí hluku  

 Korekce na vliv prostředí ≤ 4 dB 

 Rozdíl akustického tlaku pozadí a akustického tlaku 

v místě pro obsluhu ≥ 6 dB 

ČSN EN 12417+A2:2009 

příloha D a ČSN EN ISO 

3746:2010 

  

9) Vyhodnotit motivaci ochromení blokovacího zařízení ČSN EN ISO 14119:2013 

příloha H 

  

10) Pokud existuje motivace, je nutné vybavit stroj doplňkovým 

opatřením proti ochromení 

ČSN EN ISO 14119:2013 

tabulka 3 

  

11) Je celková doba zastavení systému kratší než doba přístupu? ČSN EN ISO 13855:2010 
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Požadavky pro konstrukci osy X Odpovědná osoba: Subdodavatel 

Id. 

číslo 
Požadavek Norma 

Splněno/ 

Nesplněno 
Dokumentováno v: 

12) Zabezpečit jištění ochranného krytu pokud není splněn 

předchozí požadavek 

 Je zajištěna potřebná držící síla jistícího zařízení? 

ČSN EN ISO 14119:2013 

příloha I a ČSN EN ISO 

14120:2016 

  

13) Dostatečné osvětlení pracovního prostoru 

 Min. 500 lx 

ČSN EN 1837+A1:2010 

kapitoly 4 a 5 

  

14) Ochrana před nebezpečím přímého dotyku  

 Umístění živých částí stroje pod ochranné kryty nebo 

 živé části stroje musí být opatřeny izolací  

ČSN EN 60204-1:2005 

kapitola 6.2 

  

15) Odstranit nebezpečí oslnění odrazem ČSN EN 1837+A1:2010 

článek 4.3 

  

16) Zajistit ochranu před nepřímým dotykem 

 automatické odpojení elektrického napájení 

ČSN EN 60204-1:2005 článek 

6.3.3 + příloha A 

  

17) Omezení hluku šířeného vzduchem nebo kapalinou  ČSN EN ISO 11688-2:2002 

kapitola 5.2 

  

18) Omezení hluku, který vzniká v konstrukci  

 tlumení převodové skříně protihlukovými kryty 

 zdroj energie odhlučněn tlumením nebo pohlcovačem 

vzduchu 

 řezný proces, výměna nástrojů odhlučněna tlumičem 

nebo pohlcovačem vzduchu 

ČSN EN ISO 11688-2:2002 

kapitola 6 

  

19) Zajistit odsávání škodlivých aerosolů a prachu v pracovním 

prostoru 

ČSN EN ISO 14123-1:2016   
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Příloha 3 

Požadavky pro konstrukci osy Y Odpovědná osoba: Subdodavatel 

Id. 

číslo 
Požadavek Norma 

Splněno/ 

Nesplněno 
Dokumentováno v: 

1) 
Provedení zkoušky nárazem ochranných krytů nebezpečných 

prostorů k určení vhodného materiálu 

ČSN EN 12417+A2:2009 

Příloha A  
  

2) 
Výpočet tloušťky materiálu ochranného krytu ČSN EN 12417+A2:2009 

Příloha A  
  

3) Zajistit dostatečné krytování pohyblivých částí souřadných os ČSN EN ISO 14120:2016   

4) Krytování přístupu k mechanismům strojních zařízení ČSN EN ISO 14120:2016   

5) 
Dodržení bezpečné vzdálenosti k nebezpečnému prostoru ČSN EN ISO 13857:2008 

kapitola 4, Tabulka 1 normy 
  

6) 

Bezpečnostní funkce blokovacího zařízení spojeného 

s pohyblivým ochranným krytem musí splňovat kategorie 

zapojení: 

 pracovní prostor – kategorie 3 

 převody a pohonné mechanismy stroje – kategorie 3 

ČSN EN ISO 13849-1:2009 

kapitola 6.2.6 

  

8) Měření emisí hluku  

 Korekce na vliv prostředí ≤ 4 dB 

 Rozdíl akustického tlaku pozadí a akustického tlaku 

v místě pro obsluhu ≥ 6 dB 

ČSN EN 12417+A2:2009 

příloha D a ČSN EN ISO 

3746:2010 

  

9) Vyhodnotit motivaci ochromení blokovacího zařízení ČSN EN ISO 14119:2013 

příloha H 

  

10) Pokud existuje motivace, je nutné vybavit stroj doplňkovým 

opatřením proti ochromení 

ČSN EN ISO 14119:2013 

tabulka 3 

  

11) Je celková doba zastavení systému kratší než doba přístupu? ČSN EN ISO 13855:2010 
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Požadavky pro konstrukci osy Y Odpovědná osoba: Subdodavatel 

Id. 

číslo 
Požadavek Norma 

Splněno/ 

Nesplněno 
Dokumentováno v: 

12) Zabezpečit jištění ochranného krytu pokud není splněn 

předchozí požadavek 

 Je zajištěna potřebná držící síla jistícího zařízení? 

ČSN EN ISO 14119:2013 

příloha I a ČSN EN ISO 

14120:2016 

  

13) Dostatečné osvětlení pracovního prostoru 

 Min. 500 lx 

ČSN EN 1837+A1:2010 

kapitoly 4 a 5 

  

14) Ochrana před nebezpečím přímého dotyku  

 Umístění živých částí stroje pod ochranné kryty nebo 

 živé části stroje musí být opatřeny izolací  

ČSN EN 60204-1:2005 

kapitola 6.2 

  

15) Odstranit nebezpečí oslnění odrazem ČSN EN 1837+A1:2010 

článek 4.3 

  

16) Zajistit ochranu před nepřímým dotykem 

 automatické odpojení elektrického napájení 

ČSN EN 60204-1:2005 článek 

6.3.3 + příloha A 

  

17) Omezení hluku šířeného vzduchem nebo kapalinou  ČSN EN ISO 11688-2:2002 

kapitola 5.2 

  

18) Omezení hluku, který vzniká v konstrukci  

 tlumení převodové skříně protihlukovými kryty 

 zdroj energie odhlučněn tlumením nebo pohlcovačem 

vzduchu 

 řezný proces, výměna nástrojů odhlučněna tlumičem 

nebo pohlcovačem vzduchu 

ČSN EN ISO 11688-2:2002 

kapitola 6 

  

19) Zajistit odsávání škodlivých aerosolů a prachu v pracovním 

prostoru 

ČSN EN ISO 14123-1:2016   
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Příloha 4 

Požadavky pro konstrukci osy Z Odpovědná osoba: Subdodavatel 

Id. 

číslo 
Požadavek Norma 

Splněno/ 

Nesplněno 
Dokumentováno v: 

1) 
Provedení zkoušky nárazem ochranných krytů nebezpečných 

prostorů k určení vhodného materiálu 

ČSN EN 12417+A2:2009 

Příloha A    

2) 
Výpočet tloušťky materiálu ochranného krytu ČSN EN 12417+A2:2009 

Příloha A  
  

3) Zajistit dostatečné krytování pohyblivých částí souřadných os ČSN EN ISO 14120:2016   

4) Krytování přístupu k mechanismům strojních zařízení ČSN EN ISO 14120:2016   

5) 
Dodržení bezpečné vzdálenosti k nebezpečnému prostoru ČSN EN ISO 13857:2008 

kapitola 4, Tabulka 1 normy 
  

6) 

Bezpečnostní funkce blokovacího zařízení spojeného 

s pohyblivým ochranným krytem musí splňovat kategorie 

zapojení: 

 pracovní prostor – kategorie 3 

 převody a pohonné mechanismy stroje – kategorie 3 

ČSN EN ISO 13849-1:2009 

kapitola 6.2.6 

  

8) Měření emisí hluku  

 Korekce na vliv prostředí ≤ 4 dB 

 Rozdíl akustického tlaku pozadí a akustického tlaku 

v místě pro obsluhu ≥ 6 dB 

ČSN EN 12417+A2:2009 

příloha D a ČSN EN ISO 

3746:2010 

  

9) Vyhodnotit motivaci ochromení blokovacího zařízení ČSN EN ISO 14119:2013 

příloha H 

  

10) Pokud existuje motivace, je nutné vybavit stroj doplňkovým 

opatřením proti ochromení 

ČSN EN ISO 14119:2013 

tabulka 3 

  

11) Je celková doba zastavení systému kratší než doba přístupu? ČSN EN ISO 13855:2010 
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Požadavky pro konstrukci osy Z Odpovědná osoba: Subdodavatel 

Id. 

číslo 
Požadavek Norma 

Splněno/ 

Nesplněno 
Dokumentováno v: 

12) Zabezpečit jištění ochranného krytu pokud není splněn 

předchozí požadavek 

 Je zajištěna potřebná držící síla jistícího zařízení? 

ČSN EN ISO 14119:2013 

příloha I a ČSN EN ISO 

14120:2016 

  

13) Dostatečné osvětlení pracovního prostoru 

 Min. 500 lx 

ČSN EN 1837+A1:2010 

kapitoly 4 a 5 

  

14) Ochrana před nebezpečím přímého dotyku  

 Umístění živých částí stroje pod ochranné kryty nebo 

 živé části stroje musí být opatřeny izolací  

ČSN EN 60204-1:2005 

kapitola 6.2 

  

15) Odstranit nebezpečí oslnění odrazem ČSN EN 1837+A1:2010 

článek 4.3 

  

16) Zajistit ochranu před nepřímým dotykem 

 automatické odpojení elektrického napájení 

ČSN EN 60204-1:2005 článek 

6.3.3 + příloha A 

  

17) Omezení hluku šířeného vzduchem nebo kapalinou  ČSN EN ISO 11688-2:2002 

kapitola 5.2 

  

18) Omezení hluku, který vzniká v konstrukci  

 tlumení převodové skříně protihlukovými kryty 

 zdroj energie odhlučněn tlumením nebo pohlcovačem 

vzduchu 

 řezný proces, výměna nástrojů odhlučněna tlumičem 

nebo pohlcovačem vzduchu 

ČSN EN ISO 11688-2:2002 

kapitola 6 

  

19) Zajistit odsávání škodlivých aerosolů a prachu v pracovním 

prostoru 

ČSN EN ISO 14123-1:2016   



 

80 

 

Požadavky pro konstrukci osy Z Odpovědná osoba: Subdodavatel 

Id. 

číslo 
Požadavek Norma 

Splněno/ 

Nesplněno 
Dokumentováno v: 

20) Při režimu seřízení musí dojít k zastavení vřetene v průběhu 

dvou otáček 

ČSN EN 12417+A2:2009 a 

ČSN EN 60204-1:2005 

kapitola 9 

  

21) Zajistit monitorování frekvence otáčení a délky kroků, při 

překročení mezní hodnoty musí být odstavena dodávka 

energie 

 zastavení kategorie 0 

ČSN EN 60204-1:2005 

kapitola 9.2.2 

  

 


