


 

 
  

 



 

 



 

 
  
 



 

 

ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá bezpečností nástrojové brusky, 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 nástrojové brusky, analýzou rizik a návrhem 
preventivních opatření pro snížení rizika. Nástrojová bruska je zde rozebrána na jednotlivé části 
a z nich je sestaven blokový diagram. Dále jsou zde identifikována možná nebezpečí pro 
jednotlivé části a rozebrány jednotlivé bezpečnostní požadavky. 

ABSTRACT 

The Master´s thesis concerns about the safety of tool grinder, and in the research part deals with 
the legislative requirements of the European Union and the Czech Republic. The basic legal 
provisions governing machinery manufacturers are described and analyzed here. 

The second part deals with the safety of tool grinder, risk analysis and proposal of 
preventive measures for risk reduction. The tool grinder is analyzed here and the results are 
summarized in the block diagram is drawn. Moreover, there are identified potential hazards for 
individual parts and the appropriate safety requirements are construed. 
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1 ÚVOD 

Bezpečnost strojních zařízení je velmi složitý proces, který musíme zvažovat hned v počátku 
návrhu strojního zařízení. Technologie a konstrukce strojů se neustále vyvíjí směrem kupředu 
a následkem jsou neustále se zvyšující požadavky na jejich bezpečnost. Každým rokem se za-
vádějí přísnější opatření a je nutnost tato opatření při konstrukci i provozu stroje dodržovat. 

V první části práce jsou shrnuty současné legislativní požadavky Evropské unie a České 
republiky. Dále je provedena analýza požadavků harmonizovaných bezpečnostních norem, 
které se vztahují k nástrojovým bruskám. Legislativa Evropské unie se v oblasti bezpečnosti 
řídí komunitárním právem, které představuje nejvýznamnější a nejobsáhlejší složku práva EU. 
Nejdůležitějším právním předpisem zabývajícím se bezpečností strojních zařízení je směrnice 
20016/42/ES o strojních zařízeních. Vstupem české republiky do Evropské unie se Česká re-
publika zavázala k dodržování právních předpisů Evropské unie a došlo k harmonizaci českých 
norem s evropskými.  

 Druhá část práce je zaměřena na bezpečnost nástrojové brusky, analýzu rizik a návrh 
preventivních opatření pro snížení rizika. Nástrojová bruska je zde pomocí blokového diagramu 
rozložena na jednotlivé komponenty, pro které byla identifikována relevantní nebezpečí a zá-
važná nebezpečí. Posuzování bezpečnosti stacionárních brusek se řídí normou ČSN EN ISO 
16089:2017. V jednotlivých životních cyklech stroje jsou analyzovány významná nebezpečí, 
odhadnuto jejich riziko a následná snaha o jeho snížení.  

Posledním krokem práce je seznam zbytkových rizik, o kterých by měl být informován 
koncový uživatel nástrojové brusky. 
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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. [1] 

Odpovědnost uživatele 

Uživatel má povinnost zkontrolovat, že jakýkoliv zakoupený stroj má označení CE a má 
k dispozici prohlášení o shodě s požadavky směrnice o strojním zařízení. Stroje musí být také 
vždy používány v souladu s pokyny výrobce. Stroje, které již byli uvedeny do provozu dříve, 
než nabyla platnost směrnice o strojním zařízení s touto směrnicí ve shodě být nemusí. 

Úprava strojů je považována jako výroba strojů nových. Společnost, která stroj upravuje 
si musí zajistit nové vydání prohlášení o shodě a označení CE. 

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] 

Cíle stanovené ve svých Smlouvách naplňuje Evropská unie pomocí několika druhů 
právních aktů. Některé z nich mají právní závaznost, jiné nikoli. Některé se týkají všech zemí 
Unie, jiné jen některých. 

 Orgány evropských společenství 

Evropská rada 

Byla ustanovena v prosinci roku 1974 jako fórum hlav států nebo vlád členských států 
a předsedy Komise, jimž jsou nápomocni ministři zahraničí a členové komise. Do institucionál-
ního rámce ES byla zahrnuta Jednotným evropským aktem jako orgán odpovědný za základní 
politická rozhodnutí, řešení závažných politických problémů a určování nových směrů 
evropské integrace. Evropská rada je přímo zodpovědná za oblast dvou pilířů EU.  

Úkolem rady je poskytovat Unii nezbytné podněty pro její rozvoj a vymezovat její 
obecné politické směry. [3] 

Rada EU 

Je rozhodujícím orgánem Evropských společenství se zákonodárnými a výkonnými pravomo-
cemi. Z každého členského státu je přítomný jeden zástupce na ministerské úrovni. 

S ohledem na zodpovědnost rady v širokém rozsahu oblastí neexistuje v radě EU stálé 
členství. Rada zajišťuje koordinaci hlavních linií hospodářské politiky členských států a její 
pravomoci je vydávat akty, které jsou sekundárními prameny práva společenství. 
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Je zodpovědná za mezivládní spolupráci v zahraniční oblasti, bezpečnostní politiky a v oblasti 
vnitřních záležitostí a justice. 

Evropská komise 

Evropská komise výkonný orgán ES, který reprezentuje národní a výkonnou složku ES. Její 
činnost se soustředí na podporu a rozvoj integrace, jednotlivých aktivit Společenství a přípravu 
příslušné legislativy. Vystupuje ve třech hlavních rolích a to:  

• zabezpečuje provádění primárních smluv a aktů vydaných na jejich základě 

• podílí se na tvorbě legislativy ES a je správcem rozpočtu EU 

• je ochráncem právního systému ES a může proti rušiteli podat žalobu k Evropskému 
soudnímu dvoru 

Evropský parlament 

Od roku 1979 odvozuje svoji legitimitu z přímého všeobecného volebního práva a je volen 
každých 5 let. 

Evropský parlament se z čistě poradního shromáždění přeměnil na zákonodárný 
parlament díky vlivu a moci nad skupinou smluv jako jsou např. Maastrichtská smlouva z roku 
1992 a Amsterdamská smlouva z roku 1997. 

Evropský parlament má své sídlo ve Štrasburku. 

Evropský ombudsman 

Je jmenován Evropským parlamentem. Evropský parlament je zmocněn přijímat stížnosti 
kteréhokoliv subjektu s bydlištěm anebo sídlem na území Unie, které se týkají nesprávnosti 
v činnosti orgánů společenství. Na základě stížností i z vlastní iniciativy provádí šetření. 

Ombudsman sídlí ve Štrasburku. 

Soudní dvůr 

Soudní dvůr je nejvyšší instancí práva Společenství, je vázán pouze právem ES. 

Zajišťuje dodržování práva při výkladu a provádění základních smluv. Za jednotnost 
výkladu a aplikaci práva ES nese odpovědnost, kontroluje legitimitu rozhodování Rady EU 
a komise. 

Z oblasti práva EU rozhoduje o podání a dotazech vznesených soudy členských států. 
V jeho pravomoci není aplikace a interpretace vnitrostátního práva členských států s výjimkou 
případů, kdy je to s rozporem s právem ES.  

 Komunitární právo 

Komunitární právo představuje nejvýznamnější a nejobsáhlejší složku práva EU. 

• Komunitární právo se dále dělí na tzv. primární právo a sekundární právo. 

• Primární právo – do této oblasti patří zakládající smlouvy jednotlivých evropských 
společenství a protokoly k těmto smlouvám.  
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• Sekundární právo – do oblasti sekundárního práva patří právní normy vydávané 
výkonnými orgány Evropských společenství a rozhodnutí soudních orgánů 
Evropských společenství. Příslušná ustanovení jednotlivých zakládajících smluv 
umožňují orgánům Evropských společenství vydávat potřebné právní normy, 
ve vztahu ke strojním zařízení jsou podstatné právní normy ES, kterými jsou 
nařízení, směrnice, rozhodnutí, doporučení a stanoviska.  

Všechny právní normy ES kromě nařízení jsou závazné a platí přímo v každém 
členském státu. 

2.2.1 Charakteristické rysy komunitárního práva 

• Samostatnost – samostatný právní řád, který je zároveň integrální součástí právního 
řádu použitelného na území každého členského státu. To znamená, že platí na území 
členského státu vedle národního právního řádu. 

• Bezprostřední použitelnost – právní účinky se vztahují na činitele členského státu, 
přičemž není nutná recepce vnitrostátním právním řádem. Každý jedinec 
je oprávněný požadovat po svém soudci, aby na jeho případ byla použita norma 
komunitárního práva. 

• Nepřímý účinek – Národní státy jsou povinny vykládat svůj právní řád takovým 
způsobem, aby bylo možné dosáhnout cílů komunitárního práva. Tato povinnost 
se vztahuje na celé národní právo, včetně toho, které bylo přijato před účinností 
příslušné normy komunitárního práva. [3] 

• Přednost – Komunitární právo má přednost před národním právním řádem. Rys 
přednosti plyne z výše uvedených rysů [3] 

 Nařízení 

Nařízení je právně závazné. Nejsilnější ze všech právních aktů sekundárního práva. Platí 
v celém svém rozsahu v celé EU. Všechna nařízení musí být obsažena v Úředním listu 
Evropského společenství, bez této podmínky by nařízení nebyla v platnosti a účinnosti. 

Nařízení by mohlo být označováno jako Evropský zákon. 

2.3.1 Nařízení č. 764/2008 stanovení postupů týkajících se uplatňování některých 
vnitrostátních technických pravidel 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 764/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se sta-
noví 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. [4] 

„Cílem tohoto nařízení je odstranění přetrvávajících překážek v oblasti obchodování 
se zbožím na vnitřním trhu Evropské unie, posílení tzv. zásady vzájemného uznávání a zajištění 
volného pohybu výrobků, které nejsou předmětem harmonizačních právních předpisů Spole-
čenství.“  

Nařízení má obecnou působnost, je závazné v celém svém rozsahu a je přímo aplikova-
telné. Nařízení není potřeba vnitrostátně transponovat. [4] 
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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 tomuto dojde a jsou zavedena jakákoliv restriktivní opatření vůči výrobku, je nutné, 
aby dozorový orgán striktně postupoval podle nařízení. [4] 

2.3.2 Nařízení č.765/2008 stanovení požadavků na akreditaci a dozor nad trhem 

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 zá-
jmů. [5] [6]  

Toto se týká:  

• Zdraví a bezpečnosti obecně,  

• zdraví a bezpečnosti na pracovišti,  

• ochrana spotřebitele,  

• ochrana životního prostředí,  

• bezpečnost. 

Toto nařízení také dále stanovuje pravidla pro organizace a provádění akreditací sub-
jektů posuzování shody a také stanovuje rámec pro kontroly výrobků ze třetích zemí a obecné 
zásady, kterými se řídí označení CE. [5]  

Nařízení zajišťuje, aby výrobky, na které se vztahují určité harmonizační právní před-
pisy EU, byly staženy z trhu, nebo aby bylo omezeno jejich dodání na trh, pokud jsou zařízení 
užívána pro účely k tomu určené, jsou náležitě instalována a udržována, ale i přes to všechno 
může být ohroženo zdraví nebo bezpečnost uživatelů. V případě, že dojde ke stažení výrobku 
z trhu nebo omezení dodávání na trh, musí 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. [5] [6] 

Členské státy stanoví sankce hospodářským subjektům za porušení ustanovení tohoto nařízení, 
včetně trestních sankcí za vážná porušení, a přijmou veškerá opatření nezbytná pro zajištění 
jejich provádění. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující a mohou být zvý-
šeny, pokud se příslušný hospodářský subjekt dopustil dříve podobného porušení ustanovení 
tohoto nařízení. [5] 

 

2.3.3 Nařízení č. 1025/2012 o evropské normalizaci 

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

Z nařízení vyplývají tři hlavní úkoly pro evropskou normalizaci [7]:  

• Dosáhnout rychlejší tvorby evropských norem.  
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• Zapojení malých a středních podniků a dalších aktérů (např. spotřebitelů) do evrop-
ské 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. 

 Směrnice 

Směrnice je právní akt stanovující cíl, který musejí všechny země EU splnit. Je však 
na jednotlivých zemích, jak formulují příslušné vnitrostátní zákony a jak těchto cílů dosáhnou. 
Jedním z příkladů je směrnice EU o právech spotřebitelů, která posiluje práva spotřebitelů 
v celé EU, například tím, že eliminuje skryté poplatky a náklady při nakupování na internetu, 
a prodlužuje lhůtu, ve které mohou spotřebitelé odstoupit od kupní smlouvy. [8] 

 Podstata směrnice spočívá v tom, že Společenství vydává směrnici s určitým obsahem 
úpravy, přičemž tento obsah je potom ve lhůtě stanovené ve směrnici prováděn členskými státy 
formami a prostředky vnitrostátního práva příslušného členského státu. Pro členské státy 
je přitom obsah směrnice závazný a teprve jeho provedení do vnitrostátního právního řádu 
dochází k aplikaci směrnice. Směrnice tedy zavazuje pouze členské státy, přičemž se týká 
výsledku. Závaznost pro členský stát znamená absolutní povinnost směrnici provést. [27] 

 Směrnice důležité pro tuto práci: 

• Směrnice 2006/42/ES o strojních zařízeních 

• Směrnice 2014/35/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících 
se dodání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh 

• Směrnice 2014/30/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících 
se elektromagnetické kompatibility 

2.4.1 Směrnice 2006/42/ES o strojních zařízeních 

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 směrnici, která se týká bezpečnosti strojních zařízení. Tato směrnice stanovuje, 
že stroje musí být vyrobeny v souladu s bezpečnostními a zdravotními požadavky, definují 
minimální úroveň ochrany ve sféře Evropského hospodářského prostoru. 

Směrnice určuje pouze obecné a základní požadavky. 

Směrnice se vztahuje na tyto výrobky: 

1) Strojní zařízení 

2) Vyměnitelná přídavná zařízení 

3) Bezpečnost součásti 

4) Příslušenství pro zdvihání 

5) Řetězy, lana a popruhy 

6) Snímatelná mechanická převodová zařízení 

7) Neúplná strojní zařízení 
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Část směrnice se zabývá 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 zaří-
zení 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. [9]  

Pokud se však strojní zařízení nachází v Příloze IV a je-li vyrobeno podle harmonizo-
vaných norem uvedených v článku 7, stačí k posouzení shody samotné stanovisko výrobce. [9]  

Strojní zařízení je vybaveno EU prohlášením o shodě a značkou CE po shromáždění 
všech dokumentů, které řádně dokumentují celý proces posuzování shody. [9] 

 

Obr.  1) Značka CE 

Technická dokumentace 

Technická dokumentace musí prokázat, že strojní zařízení splňuje požadavky této směrnice. 
Musí zahrnovat návrh, výrobu a funkci strojního zařízení v rozsahu nezbytném pro posouzení. 
Technická dokumentace musí být vyhotovena v jednom nebo více úředních jazycích 
Společenství s výjimkou návodu k používání stroje, pro který platí zvláštní ustanovení. [9] 

Technická dokumentace zahrnuje: [9] 

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 rizika s uvedením postupu,  

• 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, 
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• výtisk návodu k používání strojního zařízení, 

• případně prohlášení o zabudování pro začleněné neúplné strojní zařízení a příslušný 
návod k montáži tohoto zařízení, 

• případně kopie ES prohlášení o shodě strojního zařízení nebo jiných výrobků 
zabudovaných do strojního zařízení, 

• kopie ES prohlášení o shodě; 

b) u sériové výroby vnitřní opatření, která budou zavedena pro zajištění shody strojního 
zařízení s ustanoveními této směrnice. 

 

 

Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti 

1. Výrobce strojního zařízení nebo jeho zplnomocněný zástupce musí zajistit posouzení 
rizika s cílem určit požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost, které platí pro strojní 
zařízení. Strojní zařízení pak musí být navrženo a konstruováno s přihlédnutím 
k výsledkům posouzení rizika. 

Při výše uvedeném opakujícím se postupu posuzování a snižování rizika výrobce 
nebo jeho zplnomocněný zástupce: 

• určí meze strojního zařízení, což zahrnuje jeho předpokládané použití a jakékoliv 
jeho důvodně předvídatelné nesprávné použití, 

• určí nebezpečí, která mohou vyplývat ze strojního zařízení, a s tím spojené 
nebezpečné situace, 

• odhadne rizika při zohlednění závažnosti možného poranění nebo škody na zdraví 
a pravděpodobnost jejich výskytu, 

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

• vyloučí nebezpečí nebo sníží rizika spojená s tímto nebezpečím použitím 
ochranných opatření v daném pořadí 

2. Povinnosti stanovené základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost platí pouze 
tehdy, existuje-li odpovídající nebezpečí u dotyčného strojního zařízení, pokud 
je používáno za podmínek předpokládaných výrobcem nebo jeho zplnomocněným 
zástupcem, nebo v případě mimořádných předvídatelných situací. V každém případě 
platí zásady zajišťování bezpečnosti a povinnosti týkající se označování strojního 
zařízení a návodu k používání. 

3. Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovené v této příloze jsou 
závazné. Může však dojít k tomu, že cílů stanovených těmito požadavky nelze 
s přihlédnutím k současnému stavu techniky dosáhnout. 



 

24 
 

V tomto případě musí být strojní zařízení navrženo a konstruováno, pokud možno tak, 
aby se těmto cílům se nejvíce přibližovalo. 

4. Tato příloha je rozdělena na několik částí. První část je obecná a vztahuje se na všechny 
druhy strojního zařízení. Ostatní části se vztahují na určité druhy konkrétnějších 
nebezpečí. Je však nezbytné seznámit se s celou touto přílohou, aby bylo zajištěno, 
že jsou splněny všechny příslušné základní požadavky. Při navrhování strojního 
zařízení je nutno na základě výsledků posouzení rizika v souladu s bodem 1 těchto 
obecných zásad vzít v úvahu požadavky obecné části i požadavky jedné nebo více 
dalších části. [27] 

2.4.2 Směrnice 2014/35/EU o harmonizaci právních předpisů týkajících se dodání 
elektrických zařízení v určitých mezích napětí na trh 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci 
právních předpisů členských států týkajících se dodání elektrických zařízení určených 
pro používání v určitých mezích napětí na trh. 

Směrnice pojednává o tom, že zařízení, která byla vyrobena v souladu se správnými 
technickými požadavky, jsou bezpečná, nedochází při jejich používání k ohrožování osob 
a mohou být dodávána na trh. 

Základní bezpečnostní požadavky, které musí elektrické zařízení splňovat, aby mohlo 
být uvedeno na trh, jsou obsaženy ve směrnici v příloze I. Tyto bezpečnostní požadavky 
se týkají zejména obecných podmínek a ochrany před možnými nebezpečími. 

Povinnosti výrobců elektrického zařízení jsou definovány ve směrnici v článku 6. Mezi 
tyto povinnosti patří například: 

• Všechna zařízení musí být navržena a vyrobena v souladu s bezpečnostními 
zásadami obsažené v příloze I a článku 3. 

• Výrobci musí vypracovat technickou dokumentaci podle přílohy III. 

• Technická dokumentace musí být uchována 10 let od data poslední výroby stroje. 

• Na elektrickém zařízení musí být uveden identifikační prvek, jako je např. číslo 
dávky, číslo typu, sériové číslo atd. 

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

Povinnosti dovozců jsou uvedeny v článku 8 směrnice. Mezi tyto povinnosti patří 
například: 

• Na trh mohou být dodána pouze ta zařízení, která jsou v souladu s právními předpisy. 

• Dovozce nesmí uvést na trh takové zařízení, u kterého má dojem, že není ve shodě 
s bezpečnostními zásadami směrnice. 

• Kopie EU prohlášení o shodě se uschová po dobu 10 let. 
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Povinnosti distributorů najdeme v článku 9 směrnice. Mezi tyto povinnosti patří napří-
klad: 

• Pokud se distributor domnívá, že zařízení není ve shodě s touto směrnicí, musí zajistit 
potřebná nápravná opatření, díky kterým bude zařízení uvedeno do shody 
se směrnicí. 

• Distributor je povinný poskytnout veškeré informace a veškerou dokumentaci buď 
v papírové nebo elektronické podobě, která prokáže shodu elektrického zařízení 

2.4.3 Směrnice 2014/30/EU o harmonizaci právních předpisů týkajících se 
elektromagnetické kompatibility 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU o harmonizaci právních předpisů 
členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility. Jedná se o přepracování Směr-
nice Evropského parlamentu a Rady 2004108/ES, která byla zrušena 20. dubna 2016. 

Tato směrnice stanovuje požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu zařízení. Tato 
směrnice od výrobce vyžaduje, aby zařízení byla v souladu s přiměřeným stupněm elektro-
magnetické kompatibility, a tím zjišťuje fungování vnitřního trhu. [10] 

Definice základních pojmů podle směrnice [10]:  

• „zařízením“ přístroj nebo pevná instalace,  

• „přístrojem“ hotový přístroj nebo sestava přístrojů komerčně dostupná jako samo-
statný funkční celek určený pro konečného uživatele, který způsobuje elektromagne-
tické 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 da-
ném místě,  

• „elektromagnetickou kompatibilitou“ schopnost zařízení uspokojivě fungovat v elek-
tromagnetickém prostředí, aniž by samo způsobovalo nepřípustné elektromagnetické 
rušení jiného zařízení v tomto prostředí,  

• „elektromagnetickým rušením“ elektromagnetický jev, který může zhoršit funkci za-
řízení. Elektromagnetickým rušením může být elektromagnetický šum, nežádoucí 
signál nebo změna v samotném prostředí šíření.  

• „odolností“ schopnost zařízení správně fungovat bez zhoršení kvality funkce za pří-
tomnosti elektromagnetického rušení.  

 Rozhodnutí 

Rozhodnutí je závazné pro všechny, kterým je určeno (např. pro členský stát EU nebo určitou 
obchodní společnost), a je přímo použitelné. Komise například vydala rozhodnutí o účasti EU 
v různých protiteroristických organizacích. Rozhodnutí se vztahuje pouze na tyto 
organizace. [11] 

Proti rozhodnutí je možné se bránit žalobou. 
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2.5.1 Rozhodnutí 768/2008/ES o společném rámci pro uvádění výrobků na trh 

Rozhodnutí evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES ze dne 9. července 2008 o společ-
ném rámci pro uvádění výrobků na trh a o zrušení rozhodnutí Rady 93/465/EHS  

Obecné zásady Rozhodnutí stanovují [12]:  

• Výrobky uváděné na trh Společenství musí být v souladu se všemi příslušnými práv-
ními předpisy;  

• při uvádění výrobků na trh Společenství jsou hospodářské subjekty podle role, kte-
rou hrají v dodavatelském řetězci, odpovědné za soulad výrobku s příslušnými práv-
ními předpisy;  

• hospodářské subjekty jsou odpovědné za to, že informace, které o svých výrobcích 
poskytují, jsou správné, úplné a v souladu se všemi příslušnými pravidly Společen-
ství.  

Postup posuzování shody na základě Rozhodnutí předpokládá, pokud to harmonizační 
právní předpisy Společenství vyžadují, provedení posouzení shody konkrétního výrobku. [12] 

Rozhodnutí obsahuje ustanovení ohledně postupů týkajících se výrobků, které 
představují riziko v zájmu zajištění bezpečnosti trhu. 

V náležitých právních předpisech jsou uvedeny podrobné technické specifikace 
z důvodu ochrany zdraví, bezpečnosti a ochrany spotřebitelů, životního prostředí nebo jiného 
veřejného zájmu. 

Pokud chce výrobce uvést svůj výrobek na trh Společenství, měl by tento výrobek spl-
ňovat příslušné právní předpisy Společenství. Hospodářské subjekty (výrobce, dovozce, distri-
butor 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. [12] [13]  

Podle míry souvisejícího rizika a požadované úrovně bezpečnost stanovuje Rozhodnutí 
moduly pro posuzování shody. Rozhodnutí tímto umožňuje zákonodárcům vybrat si modul 
od nejmírnějšího, A – interní řízení výroby, po nejpřísnější, H1 – Shoda založená 
na komplexním zabezpečení kvality a přezkoušení konstrukce. [12] 

V Rozhodnutí jsou také definovány požadavky na technickou dokumentaci zařízení, 
která má obsahovat [12]  

• analýzu a posouzení rizik,  

• celkový popis výrobku,  

• koncepční návrh, výrobní výkresy, schémata součástí, podsestav, obvodů atd., 

• seznam harmonizovaných norem a dalších technických specifikací, které byly pou-
žity, popis řešení zvolených ke splnění základních požadavků právního předpisu,  

• výsledky konstrukčních výpočtů, měření a provedených kontrol, 

• protokoly o zkouškách,  

• apod.  
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 Doporučení 

Doporučení není závazné, ale neznamená, že je bez právního významu. Je předpokladem 
k dalšímu jednaní a postupu. Orgány členských států jsou však povinni k doporučení přihlížet.  
Orgány ES doporučují určité chování, nebo vydají stanovisko k nějaké situaci. Osoba, která 
se doporučením řídí, nesmí být za své jednání postižena orgány veřejné moci členského státu. 
Prostřednictvím doporučení mohou orgány EU dát najevo svůj názor a navrhnout určité kroky, 
aniž by z nich vyvozovaly zákonnou povinnost pro toho, komu je určeno. [14] 

 Stanovisko 

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. Tyto dva výbory vydávají během legislativního procesu 
stanoviska k návrhům z pohledu regionů nebo hospodářství a sociální oblasti. Výbor regionů 
například vydal stanovisko k balíčku Čisté ovzduší pro Evropu. [15] 
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3 LEGISLATIVA ČESKÉ REPUBLIKY 

Požadavky, které vycházejí z evropských směrnic, jsou pro všechny členské státy evropské unie 
závazné. V jednotlivých zemích jsou přenášeny do zákonů a provádějících předpisů.  

3.1 Zákony a právní předpisy 

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

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

Za zmínku stojí zákon č. 22/1997 Sb., 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 je povinna prokázat vadu výrobku, 
vzniklou škodu a souvislosti mezi vadou výrobku a vzniklou škodou. Výrobce má poté 
povinnost předložit všechny dokumenty a dokázat, že výrobek, který je poškozenou stranou 
označen za vadný, je shodný s platnými předpisy a technickými požadavky na výrobky. 

Požadavky na výrobky určují následující zákony a nařízení vlády: 

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

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

• Zákon č. 102/2001 Sb., Zákon o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých 
zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků) 

• NV č. 117/2016 Sb., o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické 
kompatibility při jejich dodávání na trh 

• NV č. 118/2016 Sb., o posuzování shody elektrických zařízení určených pro 
používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh 

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

• Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní 
požadavky k zajištění bezpečnosti práce na technických zařízení 

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

Tento zákon se vztahuje na výrobky, které představují zvýšenou míru ohrožení zájmů a u kte-
rých je nutno provést posouzení shody. Mezi tyto výrobky se řadí ty, které alespoň z části spa-
dají pod jedno z nařízení vlády, které slouží k provádění zákona č.22/1997 Sb. Tato nařízení je 
možno vztahovat buď na určitý druh výrobku nebo podle vlastností výrobku. 

Tento zákon upravuje: [16] 

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"), 
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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; tímto 
nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů pro provoz výrobků, 

c) práva a povinnosti osob pověřených k činnostem podle tohoto zákona, které souvisí 
s tvorbou a uplatňováním českých technických norem nebo se státním zkušebnic-
tvím,  

d) způsob zajištění informačních povinností souvisejících s tvorbou technických před-
pisů a technických norem, vyplývajících z mezinárodních smluv a požadavků práva 
Evropských společenství.  

Před uvedením stanoveného výrobku na trh v rámci Evropské unie, musí výrobce, do-
vozce nebo jeho zplnomocněný zástupce provést posouzení shody s požadavky všech nařízení 
která se k danému výrobku vztahují a následně umístit na výrobek označení shody CE. [16] 

Pro účely tohoto zákona se rozumí: [16] 

• Výrobek – jakákoliv věc, která byla vyrobena nebo jinak získána bez ohledu na stu-
peň zpracování a je určena k uvedení na trh jako nová nebo použitá. 

• Uvedení výrobku na trh – okamžik kdy je výrobek uveden na trh Evropského spole-
čenství za účelem distribuce nebo používání nebo kdy jsou k němu poprvé převedena 
vlastnická práva. Za uvedené na trh se považuje i výrobek, který je vyrobený nebo 
dovezený pro provozní potřeby vlastního podnikání. 

• Uvedení výrobku do provozu – okamžik, kdy je výrobek poprvé použit uživatelem 
k účelu, ke kterému byl zhotoven. 

• Výrobce – osoba která vyrábí nebo i jen navrhuje výrobek, a v případech stanove-
ných nařízením vlády i osoba, která sestavuje, balí, zpracovává nebo označuje výro-
bek, za který odpovídá podle tohoto zákona a který hodlá uvést na trh pod svým 
jménem. 

• Dovozce – ten, kdo uvede výrobek na trh jiného státu Evropské unie než členského 
nebo uvedení výrobku na trh zprostředkuje. 

• Zplnomocněný zástupce – osoba usazená v členském státě Evropské unie, která je pí-
semně pověřena výrobcem k jednání za něj s ohledem na požadavky, které vyplývají 
z tohoto zákona. 

• Distributor – ten kdo po uvedení výrobku na trh provádí následnou obchodní činnost 
v dodavatelském řetězci. 

• Technické požadavky na výrobek 

- technické požadavky obsažené v právním předpisu, technickém dokumentu 
nebo technické normě, která stanoví požadované charakteristické vlastnosti vý-
robku 

- jiné požadavky, které jsou nezbytné z důvodů ochrany oprávněného zájmu, 
nebo ochrany spotřebitele 

• Notifikovaná osoba – právnická osoba oznámena členským státem Evropské unie 
orgánům Evropského společenství a všem členským státům Evropské unie jako 
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osoba pověřená k činnostem při posuzování shody výrobků s technickými poža-
davky. 

3.3 Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce 

Zákoník práce se vztahuje na provozovaná strojní zařízení. Smyslem tohoto zákona je, aby za-
městnavatel svým zaměstnancům zajistil bezpečné, uspokojivé a zdraví neohrožující pracovní 
podmínky. 

Tento zákon [17] 

a) upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a za-
městnavateli; tyto vztahy jsou vztahy pracovněprávními, 

b) upravuje rovněž právní vztahy kolektivní povahy a podporu vzájemných jednání od-
borových organizací a organizací zaměstnavatelů. Právní vztahy kolektivní povahy, 
které souvisejí s výkonem závislé práce, jsou vztahy pracovněprávními, 

c) zapracovává příslušné předpisy Evropské unie, 

d) upravuje též některé právní vztahy před vznikem pracovněprávních vztahů podle pís-
mene a), 

e) upravuje některá práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců při dodržování 
režimu dočasně práce neschopného pojištěnce podle zákona o nemocenském pojiš-
tění a některé sankce za jeho porušení. 

Část pátá se přímo zabývá bezpečností a ochranou zdraví při práci.  

Hlava I zákona se zabývá ohrožením zdraví a života při práci která jsou obsažena v §101 
a §102. V zákonu je uvedeno, co všechno musí zaměstnavatel splnit, aby jeho zaměstnanci byli 
při práci v bezpečí. Zaměstnavatel má povinnost vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující 
pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a přijímáním opatření. Zaměstnavatel má povinnost neustále vyhledávat nebezpečné 
faktory a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. 
Na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat dostatečné preventivní 
opatření k jejich odstranění. Jestliže jsou přítomna rizika, které se nedají odstranit, je povinen 
zaměstnavatel provést opatření, která snižují jejich nebezpečné působení a ohrožení zdraví 
zaměstnanců. 

Hlava II zákona se zabývá povinnostmi zaměstnavatele a právy a povinnostmi 
zaměstnance která jsou obsažena v §103- §106. V této části jsou například uvedeny poučení 
týkající se ochranných pracovních prostředků, pracovních oděvů a obuvi, mycích, čistících 
a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů. Ochranné prostředky a pomůcky jsou určené 
k ochranně osob před riziky a nebezpečnými situacemi. Vždy by měly být zvoleny tak, 
aby pracovníka neomezovaly ve výkonu práce. Dále jsou v tomto zákonu obsaženy povinnosti 
zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání. 

Hlava III zákona se zabývá dalšími požadavky a ochranou zdraví pro práci v pracovně 
právních vztazích a účastí zaměstnanců na řešení otázek bezpečnosti ochrany zdraví při práci. 
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3.4 Zákon č. 102/2001 Sb., Zákon o obecné bezpečnosti výrobků a o změně 
některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků) 

Účelem tohoto zákona je zajistit, v souladu s právem Evropských společenství, aby výrobky 
uváděné na trh nebo do oběhu byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví pro spotřebitele 
bezpečné. [23] 

Tento zákon se pro posouzení bezpečnosti výrobku nebo pro omezení rizik, která jsou 
s užíváním výrobku spojená, použije tehdy, jestliže požadavky na bezpečnost nebo omezení 
rizik nestanoví příslušná ustanovení zvláštního právního předpisu, který přejímá požadavky 
stanovené právem Evropských společenství. [23] 

3.5 NV. Č. 176/2016 Sb. o technických požadavcích na strojní zařízení 

Nařízení vlády ze dne 21. dubna 2008 o technických požadavcích na strojní zařízení. 

Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie, zároveň navazuje na přímo 
použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování zemědělských a lesnických vozidel 
a upravuje technické požadavky na [21] 

a)  vyměnitelná přídavná zařízení, 

b) bezpečnostní součásti, 

c) příslušenství pro zdvihání, 

d) řetězy, lana a popruhy, 

e) odnímatelná mechanická převodová zařízení, 

f) neúplná strojní zařízení. 

3.6 NV. Č. 118/2016 Sb. o posuzování shody elektrických zařízení určených pro 
používání v určitých mezích napětí 

Nařízení vlády ze dne 30. března 2016 o posuzování shody elektrických zařízení určených pro 
používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh. [20] 

Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie a upravuje technické poža-
davky na elektrická zařízení určená pro používání v určitých mezích napětí, které musí splňovat 
při uvedení na trh, podmínky a postupy při jejich dodávání na trh a způsob posuzování shody. 
[20] 

Vztahuje se na elektrická zařízení určená pro použití v rozsahu jmenovitých napětí pro 
střídavý proud od 50 do 1000 V a pro stejnosměrný proud od 75 do 1500 V. 

Nevztahuje na zařízení a rádiové a elektrické rušení uvedené v příloze č. 2 k tomuto 
nařízení. [20] 
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3.7 NV. Č. 117/2016 Sb. o posuzování shody výrobků z hlediska  

elektromagnetické kompatibility 

Nařízení vlády ze dne 30. března 2016 o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagne-
tické kompatibility při jejich dodávání na trh. 

Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie a upravuje technické poža-
davky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility, které musí splňovat 
při uvedení na trh nebo do provozu, podmínky a postupy při jejich dodávání na trh a způsoby 
posuzování shody. [19] 

Toto nařízení se nevztahuje na [19] 

a) rádiová a telekomunikační koncová zařízení, na něž se vztahuje jiný právní předpis 

b) výrobky, součásti a zařízení letecké techniky uvedené v přímo použitelném předpisu 
Evropské unie 

c) rádiová zařízení používaná radioamatéry ve smyslu Radiokomunikačního řádu přija-
tého v rámci ústavy a úmluvy Mezinárodní telekomunikační unie, pokud zařízení 
nejsou dodávána na trh; za dodávané na trh se nepovažují stavebnice se součástkami 
určené k sestavení radioamatéry a na trh dodávaná zařízení upravená radioamatéry 
pro vlastní potřebu a 

d) zařízení, jež mají svou podstatou takové fyzikální vlastnosti, že 

1. nemohou způsobit elektromagnetické vyzařování překračující úroveň umožňující 
rádiovým, telekomunikačním a ostatním zařízením fungovat v souladu s určeným 
použitím, ani k takovému vyzařování přispívat a 

2. fungují bez nepřijatelného zhoršení v přítomnosti elektromagnetického rušení, 
jež je běžné při jejich provozu v souladu s určeným použitím, 

3. hodnotící soupravy vyrobené na míru pro profesionály určené výlučně k použití 
ve výzkumných a vývojových zařízeních pro takové účely. 
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4 HARMONIZOVANÉ NORMY 

Harmonizovaná norma – dle nařízení Evropské unie č.1025/2012 se jako harmonizovaná 
norma rozumí evropská norma, která je přijatá na základě žádosti komise za účelem uplatňování 
harmonizačních právních předpisů. [40] 

 

Převzetí technických norem do soustavy ČSN  

o překladem – v české normě za národní titulní stranou (stranami) s potřebnými infor-
mačními údaji v českém jazyce následuje text v českém jazyce doplněný v případě 
potřeby o národní přílohu  

o převzetím originálu – v české normě za národní titulní stranou (stranami) s potřeb-
nými informačními údaji v českém jazyce následuje text anglického (případně i fran-
couzského) originálu doplněný v případě potřeby o národní přílohu  

o schválením k přímému používání – používání evropské normy je vyhlášeno ve Věst-
níku ÚNMZ a pokud zákazník normu požaduje, obdrží text anglického originálu vlo-
žený v obálce s názvem a označením normy v českém jazyce  

 Převzetím mezinárodní normy se ruší překonané či konfliktní původní české technické 
normy. [25] [26]  

Označení normy se pak skládá ze značky ČSN a značky přejímané normy (EN, ISO,  
apod.).    

4.1 Rozdělení norem pro strojní zařízeni  

Bezpečnostní normy týkající se strojních zařízení jsou rozděleny do tří na sebe navazujících 
základních skupin podle důležitosti a zaměření. 
 

 

Obr.  2) Rozdělení harmonizovaných norem 
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4.1.1 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. Tyto normy se dají aplikovat na všechna strojní zařízení. [27] 

Mezi bezpečnostní normy typu A patří například:  

• ČSN EN ISO 12100:2011 Bezpečnost strojních zařízení – Všeobecné zásady pro  

konstrukci, posuzování rizika a snižování rizika. [28] 

Tato norma je dále popsána v kapitole 5. 

4.1.2 Normy typu B 

Nebo také skupinové bezpečnostní normy, se zabývají jedním nebo více bezpečnostními hle-
disky nebo jedním nebo jednotlivými bezpečnostními zařízeními. [27] 

o normy typu B1 – zabývají se konkrétními bezpečnostními faktory jako například tep-
lota povrchu, hluk, bezpečné vzdálenosti  

o normy typu B2 – zabývají se konkrétními bezpečnostními prvky jako například tla-
čítko pro nouzové zastavení, ochranné kryty apod.  

Použití normy typu B pro bezpečnostní součást, která je uváděna na trh samostatně,  
vede k předpokladu shody se základními požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví. Použití 
normy typu B pro konkrétní kategorii nebo strojní zařízení, vede k předpokladu shody se zá-
kladními požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví, pokud norma typu C nebo posouzení ri-
zika prokáže, že použití daného technického řešení uvedeného v normě typu B je vhodné. [28]  

Mezi významné normy typu B vztahující se k bezpečnosti stacionárních brusek patří:  

• ČSN EN  60204-1 ed.  2:2007 Bezpečnost strojních zařízení -  Elektrická  

zařízení strojů – Část 1: Všeobecné požadavky  

• ČSN EN 614-1 +A1:2009 Bezpečnost strojních zařízení – Ergonomické zásady 
navrhování – Část 1: Terminologie a všeobecné zásady 

• ČSN EN 614-2:2000+A1:2008 Bezpečnost strojních zařízení – Ergonomické zásady 
navrhování – Část 2: Interakce mezi konstrukcí strojního zařízení a pracovními úkoly 

• ČSN EN ISO 13849-1:2015 Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní části 
ovládacích systémů – Část 1: Obecné zásady pro konstrukci 

• ČSN EN ISO 13849-2:2012 Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní části 
ovládacích systémů – Část 2: Ověřování 

• ČSN EN ISO 13850:2015 Bezpečnost strojních zařízení – Funkce nouzového zasta-
vení – Zásady pro konstrukci 

• ČSN EN ISO 13857:2008   Bezpečnost strojních zařízení –  Bezpečné vzdálenosti 
k zabránění dosahu k nebezpečným místům horními a dolními končetinami  

• ČSN EN ISO 14119:2014   Bezpečnost strojních zařízení –  Blokovací  

zařízení spojená s ochrannými kryty – Zásady pro konstrukci a volbu  
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• ČSN EN ISO 14120:2016 Bezpečnost strojních zařízení -  Ochranné kryty – Všeo-
becné požadavky pro konstrukci a výrobu pevných a pohyblivých ochranných krytů 
[28] 

ČSN EN  60204-1 ed. 2:2007 

V této části IEC 60204 jsou uvedeny požadavky a doporučení týkající se elektrických zařízení 
strojů zaměřené na: 

• Bezpečnost osob a majetku 

• Shodnost reakce na řídící signál 

• Snadnost údržby 

Více pokynů pro používání této části je uvedeno v příloze F. 

Jako pomůcka pro pochopení vzájemného vztahu různých prvků stroje a jeho přidruže-
ných zařízení je zobrazeno na obrázku 3. Je zde zobrazeno blokové schéma typického stroje 
a přidružených zařízení, znázorňující různé prvky elektrických zařízení, které jsou předmětem 
této části normy. Čísla v závorkách odkazují na kapitoly a články této části IEC 60204. [29] 

V tomto obrázku se má za to, že všechny prvky, včetně bezpečnostních ochran, vyba-
vení nástroji a přípravky, programového vybavení a dokumentace.   
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Obr.  3) Blokové schéma typického stroje [29] 

 

ČSN EN 614-1 +A1:2009 

Tato evropská norma stanovuje ergonomické zásady, které mají být uplatněny v procesu navr-
hování strojních zařízení. [30] 

Tato evropská norma platí pro vzájemné působení mezi obsluhou a strojními zařízeními 
při instalaci, provozu, seřizování, údržbě, čištění, demontáži, opravách nebo přepravě, a nasti-
ňuje zásady, které se mají brát v úvahu při ochraně zdraví, bezpečí a pohody obsluhy. Tato 
evropská norma poskytuje rámec, v němž se má aplikovat řada více specifických ergonomic-
kých norem a dalších souvisejících norem týkajících se návrhů strojních zařízení. [30] 

Ergonomické principy uvedené v této evropské normě platí pro celou řadu lidských 
schopností a vlastností vedoucích k zajištění bezpečnosti, zdraví a pohody a celkové výkon-
nosti systému. Je potřebné zjistit, které informace jsou vhodné pro zamýšlené použití. [30] 
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ČSN EN 614-2:2000+A1:2009 

Tato evropská norma stanoví ergonomické zásady a postupy, které mají být uplatňovány během 
postupu navrhování pracovních úkolů strojního zařízení a obsluhy. [31] 

Tato evropská norma se zabývá zvláště navrhováním pracovních úkolů v souvislosti 
s konstrukcí strojního zařízení, ale uvedené zásady a metody mohou být také použity k navrho-
vání organizace práce. [31] 

Tato evropská norma je určena projektantům (konstruktérům) a výrobcům strojních a ji-
ných pracovních zařízení. Může být také užitečná uživatelům strojních a pracovních zařízení, 
například manažerům, organizátorům, obsluze i kontrolorům.  

V této evropské normě projektant (konstruktér) představuje osobu nebo patří ke skupině 
osob zodpovědných za návrh. [31] 

ČSN EN ISO 13849-1:2017 

Tato část ISO 13849 uvádí bezpečnostní požadavky a pokyny o zásadách návrhu a integrace 
bezpečnostních částí ovládacích systémů (SRP/CS), včetně návrhu software. Pro tyto části 
SRP/CS specifikuje norma charakteristiky, které zahrnují úroveň vlastností požadovanou k vy-
konávání bezpečnostních funkcí. Norma platí i pro SRP/CS pro vysoký požadavek a nepřetržitý 
režim, bez ohledu na druh používané technologie a energie (elektrické, hydraulické, pneuma-
tické, mechanické atd.) pro všechny druhy strojních zařízení. [32] 

Norma nespecifikuje bezpečnostní funkce nebo úrovně vlastností, které mají být použity 
v jednotlivém případě. [32] 

Tato část ISO 13849 uvádí specifické požadavky pro SRP/CS, které používají programo-
vatelný elektronický systém (systémy). [32] 

Norma neuvádí specifické požadavky na návrh produktů, které jsou částí SRP/CS. 
Přesto však mohou být použity uvedené principy, jako například kategorie nebo úrovně vlast-
ností. [32] 

Zahrnuje bezpečnostní požadavky pro konstrukci a integraci bezpečnostních částí ovlá-
dacích systémů. [32] 

ČSN EN ISO 13849-2:2013 

Tato část ISO 13849 specifikuje postupy a podmínky, které mají být dodrženy při ověřování 
platnosti pomocí analýzy a zkoušení: [33] 

• specifikovaných bezpečnostních funkcí, 

• dosažené kategorie a 

• dosažené úrovně vlastností bezpečnostních částí ovládacího systému (SRP/CS) na-
vržených podle ISO 13849-1. 

ČSN EN ISO 13850:2017 

Tato mezinárodní norma specifikuje funkční požadavky a konstrukční zásady pro funkci nou-
zového zastavení u strojních zařízení, nezávisle na druhu použité energie. [34] 
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Norma se nezabývá takovými funkcemi jako je reverzace nebo omezení pohybu, odklo-
nění emisí (např. záření, kapaliny), krytí, brzdění nebo odpojení, které mohou být částí funkce 
nouzového zastavení. [34] 

Požadavky této mezinárodní normy platí na všechny stroje, kromě: [34] 

• strojů, u kterých by opatření nouzového zastavení nesnižovala riziko, 

• přenosných v rukou držených strojů a ručně vedených strojů. 

ČSN EN ISO 13857:2008    

Tato mezinárodní norma stanoví hodnoty bezpečných vzdáleností k zamezení dosahu k nebez-
pečným prostorům strojního zařízení, jak v průmyslovém, tak i neprůmyslovém prostředí. Bezpečné 
vzdálenosti jsou vhodné pro ochranné konstrukce. Norma uvádí také informace o vzdálenostech, 
které ztěžují volný přístup dolními končetinami. [35] 

Tato mezinárodní norma zahrnuje osoby ve věku 14let a starší (5 percentilů tělesné 
výšky osob ve věku 14let je přibližně 1 400 mm). Pokud je nutné určit dosah skrz otvory, norma 
dále uvádí informace pro děti starší než 3 roky, a to pouze pro horní končetiny (5 percentilů 
tělesné výšky osob ve věku 3 roků je přibližně 900 mm). [35] 

ČSN EN ISO 14119:2014    

Tato mezinárodní norma stanovuje zásady pro konstrukci a výběr – nezávisle na povaze zdroje 
energie – blokovacích zařízení spojených s ochrannými kryty. [36] 

Tato mezinárodní norma se zabývá částmi ochranných krytů, které ovládají blokovací 
zařízení. [36] 

ČSN EN ISO 14120:2017   

Tato mezinárodní norma specifikuje obecné požadavky pro návrh, konstrukci a výběr ochran-
ných krytů určených k ochraně osob před mechanickými nebezpečími. [37] 

Tato mezinárodní norma indikuje další nebezpečí, která mohou mít vliv na návrh a kon-
strukci ochranných krytů. [37] 

Tato mezinárodní norma je zaměřena na ochranné kryty pro strojní zařízení, která budou 
vyrobena po jejím vydání. [37] 

Požadavky jsou použitelné, pokud jsou použity pevné a pohyblivé ochranné kryty. Tato 
mezinárodní norma nepokrývá blokovací zařízení. Ty jsou zahrnuty v ISO 14119. [37] 

Tato mezinárodní norma neposkytuje požadavky pro speciální systémy vztahující se 
zvláště na mobilitu jako je ROPS (konstrukce chránící při převrácení), FOPS (ochranná kon-
strukce chránící proti padajícím objektům) a TOPS (ochranná konstrukce nad stojem) nebo 
schopnost strojního zařízení určeného k zvedání břemen. [37] 

4.1.3 Normy typu C  

Tyto normy udávají specifické požadavky na bezpečnostní opatření pro danou kategorii strojů, 
které mají podobné použití a očekávají se u nich podobná rizika. V normách typu C mohou být 
odkazy na normy typu A nebo B. Pokud se však požadavky v normě typu C pro dané strojní 
zařízení odchylují od požadavků normy A nebo B, pak mají požadavky uvedené v normě typu 
C přednost. 
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U některých kategorií strojních zařízení jsou normy typu C rozděleny do několika části, 
kde první část normy stanovuje obecné specifikace na strojní zařízení a další části se pak věnují 
specifikacím pro zvláštní kategorie strojních zařízení. U těchto strojních zařízení je pak před-
poklad shody strojního zařízení se základními požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví pod-
míněn použitím jak obecné, tak i příslušné specifické části normy, která se na dané stojní zaří-
zení vztahuje. [28] 

Vzhledem ke zvolené nástrojové brusce v mé diplomové práci je významná zejména 
norma: 

• ČSN EN ISO 16089:2017 Obráběcí stroje – Bezpečnost – Stacionární brusky 

 

ČSN EN ISO 16089:2017 

Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky a/nebo opatření ke snížení nebezpečí 
nebo omezení rizika v následujících skupinách stacionárních brusek, které jsou navrženy pri-
márně k tvarovému broušení kovu: [38] 

Skupina 1: Ručně ovládané brusky bez os poháněných motorem a bez číslicového řízení. 

Skupina 2: Ručně ovládané brusky s osami poháněnými motorem a s omezenou schopností 
číslicového řízení, pokud je možné. 

Skupina 3: Číslicově řízené brusky. 

Tato mezinárodní norma pokrývá významná nebezpečí a platí pro pomocná zařízení, 
která jsou součástí stroje. Zahrnuje také seznam bezpečnostních relevantních informací, které 
výrobce musí poskytnout uživateli. Viz také norma ČSE EN ISO 12100:2011. [38] 

Odpovědností uživatele je, aby identifikoval specifická nebezpečí a snížit související 
rizika, která mohou být rozhodující. [38] 

Tato mezinárodní norma platí pro stroje, které jsou vyrobeny po době vydání této mezi-
národní normy. [38] 
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5 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. 

Tato norma nahrazuje normy EN ISO 14121-1:2007 (zrušená) EN ISO 12100-1:2003 
(zrušená) a EN ISO 12100-2:2003 (zrušená). 

Tato mezinárodní norma specifikuje základní terminologii, zásady a metodologii pro 
dosažení bezpečnosti při konstrukci strojního zařízení. Norma specifikuje zásady posouzení 
a snižování rizika jako pomoc konstruktérům k dosažení tohoto cíle. Tyto zásady jsou založeny 
na znalosti a zkušenosti z konstrukce, používání, nehod, úrazů a rizik u strojních zařízení. Jsou 
popsány postupy pro identifikaci nebezpečí a pro odhad a hodnocení rizik v relevantních fázích 
životního cyklu stroje, a pro vyloučení nebezpečí nebo pro opatření dostatečně snižující riziko. 
Je uveden návod na dokumentaci a ověřování procesu posouzení rizika a snížení rizika. 

Tato mezinárodní norma je také určena k tomu, aby byla používána jako základ při zpra-
cování bezpečnostních norem typu B a typu C 

Norma se nezabývá rizikem anebo poškozením týkajícím se domácích zvířat, majetku 
nebo prostředí. 

Podle normy ČSN EN 12100 posouzení rizika zahrnuje následující kroky [39]:  

• určení mezních hodnot strojního zařízení   

• identifikace nebezpečí,  

• odhad rizika pro každou nebezpečnou situaci,  

• zhodnocení rizika a rozhodnutí o zavedení bezpečnostních opatření pro snížení rizika 

5.1 Určení mezních hodnot strojního zařízení 

Pokud chceme riziko posoudit u konkrétního strojního zařízení, je nutno si jako první určit jeho 
mezní hodnoty, tyto hodnoty je potřeba určit pro všechny fáze životního cyklu. To znamená, 
že mají být identifikovány všechny vlastnosti a výkonnost stroje nebo řady strojů v integrova-
ném procesu a příslušných osob, prostředí nebo produktů s ohledem na mezní hodnoty strojního 
zařízení, jak je uvedeno 5.1.1 a 5.1.2 

5.1.1 Vymezení používání stroje  

První mezní hodnotou bereme jako vymezení používání stroje, kde se bere v potaz předpoklá-
dané, ale i nesprávné použití stroje. Hlediska, která je nutno brát v potaz zahrnují následující: 
[39] 

a) Různé provozní režimy stroje a různé postupy zásahů uživatelů včetně zásahů poža-
dovaných při selhání používaného stroje 

b) Používání strojního zařízení osobami identifikovanými pohlavím, věkem, převláda-
jícím používání levé nebo pravé ruky nebo omezenými fyzickými schopnostmi 

c) Očekávané úrovně zácviku, zkušeností nebo schopností takových uživatelů jako jsou 
obsluhující, údržbáři nebo technici, učni a mladiství a široká veřejnost 
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d) Vystavení jiných osob nebezpečím, která jsou spojena se strojním zařízením, kde to 
může být rozumně předvídáno 

Pokud nejsou informace týkající se b) specifikovány, má výrobce vzít v úvahu všeo-
becné informace o předpokládaných uživatelích. [39] 

5.1.2 Vymezení prostoru 

Druhou mezní hodnotou je vymezení prostoru, mezi které spadají například požadavky na pro-
stor pro vzájemné působení stroje a osob, ale také je nutné brát v úvahu přívod energie do stroje.  

5.1.3 Vymezení doby 

Třetí mezní hodnotou je vymezení životnosti stroje, případně nástrojů, které jsou ve stroji pou-
žívány, části podléhající opotřebení a časový interval údržby.  

5.1.4 Ostatní vymezení 

Mezi ostatní vymezení se řadí například vlastnost zpracování materiálu, úroveň požadované 
čistoty vymezení prostředí (minimální a maximální teploty, suché nebo vlhké prostředí, mož-
nosti prašnosti atd.) 

 Identifikace nebezpečí 

Při identifikaci nebezpečí je třeba brát v potaz rizika, která se ve všech fázích životního cyklu 
strojního zařízení mohou vyskytnout. Je potřebné identifikovat nebezpečí, která jsou jak trvalá, 
tak i ta která se vyskytují neočekávaně. 

Při identifikaci rizik 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. [39]  

Konstruktér musí identifikovat nebezpečí s přihlédnutím ke: 

a) Vzájemnému působení člověka a stroje 

b) Možné stavy stroje 

c) Nepředpokládané chování obsluhy nebo předvídatelné selhání stroje 

 Odhad rizika 

V tomto kroku je pro každé identifikované nebezpečí proveden odhad rizika určením prvků 
rizika. Při určení prvků rizika je také důležité přihlédnout k hlediskům, které mají být uvažo-
vány při odhadu rizika. 

5.3.1 Prvky rizika 

Riziko spojené s jednotlivou nebezpečnou situací závisí na následujících prvcích: 

a) Závažnost úrazu 

b) Pravděpodobnost výskytu tohoto úrazu, který je funkcí 

• Vystavení osob nebezpečím 

• Výskyt nebezpečné události 
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• Technických a lidských možností vyrovnat se úrazu nebo omezit úraz 

Prvky rizika jsou znázorněné na obrázku 4 

 

 

Obr.  4) Prvky rizika 

5.3.2 Hlediska, která mají být uvažována při odhadu rizika 

• Vystavené osoby 

• Druh, četnost a doba trvání vystavení nebezpečí 

• Vztah mezi vystavením a účinky 

• Lidské faktory 

• Vhodnost ochranných opatření 

• Možnost vyřazení nebo obejití ochranných opatření 

• Možnost udržení ochranných opatření 

• Informace pro používání 

 Zhodnocení rizika 

Po odhadu rizika musí být provedeno zhodnocení rizika pro určení, zda je požadováno snížení 
rizika. Jestliže je požadováno snížení rizika, musí být zvolena a použita vhodná ochranná 
opatření. Přiměřené snížení rizika musí být určeno po použití každého ze tří kroků snížení 
rizika. Jako součást tohoto opakovacího postupu musí konstruktér kontrolovat, zda při použití 
nových ochranných opatření nevznikají další nebezpečí nebo se jiná rizika nezvyšují. Pokud se 
vyskytnou další nebezpečí, musí být doplněna do seznamu identifikovaných nebezpečí a pro 
omezení těchto nebezpečí budou požadována nová ochranná opatření. [39] 

Dosažení odpovídajícího snížení rizika a příznivý výsledek porovnání rizika dává 
důvěru, že riziko bylo náležitě sníženo. [39] 
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 Hranice velikosti rizik pro hodnocení jejich závažnosti 

Při odhadování velikosti rizik a jejich snižování se bere v úvahu pravděpodobnost výskytu 
škody a závažnost způsobené škody. Pro popis závažnosti škody se používá následující stup-
nice. 

1. S – závažnost škody na zdraví 

• S0 žádné nebezpečí 

• S1 lehké poškození, bez vážných následků 

• S2 těžké zranění (trvalé následky) 

• S3 smrt nebo těžké zranění více osob (např. trvalá invalidita více osob nebo 
smrt jedné) 

2. A – četnost a doba trvání ohrožení 

• A1 doba trvání nebo počet kratších vystavení je celkově malá 

• A2 doba trvání nebo počet vystavení jsou v součtu vyšší až trvalé 

3. E – rozpoznání (předvídání) a vyvarování se nebezpečí 

• E1 možné 

• E2 možné za určitých okolností 

• E3 jen těžko možné 

4. W – pravděpodobnost vzniku nebezpečné události 

• W1 malá     

• W2 střední (událost je pravděpodobná vícekrát za životnost stroje)   

• W3 velká (událost je častá, vícekrát za rok až den) 
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Tab. 1) Hranice velikosti rizik 
S

T
A

R
T

 

S0     W1 W2 W3 

S1 

A1 

E1 0 0 1 

E2 0 1 2 

E3 1 2 3 

A2 

E1 2 3 4 

E2 3 4 5 

E3 4 5 6 

S2 

A1 

E1 5 6 7 

E2 6 7 8 

E3 7 8 9 

A2 

E1 8 9 10 

E2 9 10 11 

E3 10 11 12 

S3 

A1 

E1 11 12 13 

E2 12 13 14 

E3 13 14 15 

A2 

E1 14 15 16 

E2 15 16 17 

E3 16 17 18 

 

 

0 až 4 akceptovatelné riziko  

5 až 6 akceptovatelné riziko po prověření  

7 až 18 neakceptovatelné riziko  
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6 IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ A ANALÝZA RIZIK 
NÁSTROJOVÉ BRUSKY  

Pro identifikaci nebezpečí a analýzu rizik jsem zvolila poloautomatickou nástrojovou brusku 
PNB-5E od české firmy SV metal spol. s r.o. Důvodem je zejména pracovní vazba k tomuto 
stroji, jednoúčelové zaměření tohoto stroje, jednoduchost ovládání, vysoká přesnost broušení 
plochy obrobku a kvalita broušené plochy. 

 

Obr.  5) Nástrojová bruska PNB – 5E 

 Charakteristika stroje 

Bruska je určena k ostření a přebrušování střižných nástrojů vysekávacích strojů.  

Možnost použití pro konkrétní nástrojový systém je dána volbou upínacích redukcí. 

Jiné použití je bez schválení výrobce zakázáno. Dodávaný brusný kotouč je určen pro 
opracování nástrojových ocelí.  

Bruska je vybavena chladícím systémem, který zamezuje ohřevu broušeného  
nástroje a zároveň odvádí mechanické částečky vznikající při broušení. Tím se  
zvyšuje kvalita broušeného povrchu. 

Bruska je vhodná zejména pro firmy působící v oboru zpracování tenkých plechů, 
které mají vysekávací stroje a nedisponují vlastní nástrojárnou a brusírnou. 

Díky vysoké přesnosti broušení je možno dosáhnout prodloužení životnosti broušených 
nástrojů až na dvojnásobek. Podmínkou však je včasné broušení nástrojů, jakmile se objeví 
první příznaky otupení. 
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 Technické parametry 

Zařízení je určeno pro práci při teplotách od +5 °C do +40 °C a relativní vlhkosti do 80 %.   
Umožňuje spolehlivou práci v prostorách normálních do 2 000 m nad mořem. 

Tab. 2) Technické parametry nástrojové brusky PNB – 5E 

 

 Technický popis 

Těleso stroje tvoří rám (Poz.1) svařený z plechů o tloušťce 2–6 mm. Svary pracovního prostoru 
jsou provedeny vodotěsně, čímž je umožněno při broušení používat chladící emulzi. Rám stojí 
na čtyřech stavitelných pryžových nohách (Poz.14). Výškově je bruska rozdělena do tří sekcí. 
V horní části brusky je umístěn mechanismus automatického přísuvu kotouče (Poz.10). 

Ve střední části vpředu se nachází pracovní prostor brusky, který je po zapnutí stroje 
osvětlen. Z přední části je pracovní prostor brusky uzavřen posuvnými dveřmi (Poz.2). Jejich 
poloha je hlídána koncovým spínačem.  
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V oblasti za pracovním prostorem brusky je umístěn pohon brusného kotouče. 
Pod pracovním prostorem v přední části je umístěn ovládací panel (Poz.5). Ve spodní části 
je umístěn mechanismus pro ruční ovládání zdvihu upínače a pohon rotace upínače (Poz.11). 
Dále je zde umístěna elektroinstalace (Poz.7) a sběrná nádrž (Poz.13) s čerpadlem chladící 
emulze (Poz.12). V nádrži je umístěn magnetický separátor. Chladící emulze je přiváděna 
dutým hřídelem do vnitřního prostoru hrncovitého brusného kotouče (Poz.4). Množství 
přiváděné emulze se seřizuje kohoutem (Poz.15) umístěným na výstupu čerpadla a přístupným 
na pravém boku v dolní části brusky. 

 

Obr.  6) Popis Nástrojové brusky PNB – 5E 

 

1. Rám stroje 

2. Posuvné dveře 

3. Unašeč 

4. Brusný kotouč 

5. Ovládací panel 

6. Ovládání ručního 
zdvihu 

7. Elektroinstalace 

8. Vypínač Total Stop 

9. Horní víko 

10. Mechanismus přísuvu 
kotouče 

11. Pohon rotace 

12. Čerpadlo 

13. Nádrž 

14. Stavitelné nohy 

15. Kohout
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 Popis elektroinstalace 

Chod stroje je řízen programovatelným automatem LOGO.  

Vlastní ovládání se provádí třemi tlačítky a potenciometrem umístěnými na panelu 
v přední části brusky (Obr.2). Červené tlačítko (Poz.1) slouží k přerušení pracovního cyklu 
brusky. Bílé tlačítko (Poz.2) se používá pro pootočení unašeče (nastavení polohy upínacího 
šroubu unašeče směrem k obsluze). Pravé zelené tlačítko (Poz.4) slouží pro spuštění motoru 
broušení a sepnutí automatického přísuvu. Potenciometr (Poz.3) slouží k nastavení celkové 
velikosti odebírané vrstvy při jednom broušení nástroje. 

 

Obr.  7) Ovládání brusky 

 Princip broušení 

U této brusky se jedná o úběrové broušení čelem hrncového kotouče, kde obrobek koná rotační 
pohyb pod brusným kotoučem.  

Osa rotujícího obrobku se nachází v ose brusné vrstvy kotouče. Tím je docíleno broušení 
v celé ploše obrobku. Rychlost otáčení obrobku se rovná 6 ot/min. Řezná rychlost kotouče je 
26 m/s, rychlost přísuvu kotouče do řezu je 0,006 mm za 2 otáčky obrobku. 

Chlazení obrobku je zajištěno syntetickou chladící kapalinou, která je přiváděna středem 
hřídele náboje z vnitřní strany kotouče, díky přivádění chladící kapaliny z vnitřní strany kotouče 
je docíleno dostatečné chlazení a odvodu odbroušeného materiálu z broušeného povrchu. 

 Výběr relevantních harmonizovaných norem 

Bezpečnost poloautomatické nástrojové brusky je upravována harmonizovanými normami: 

ČSN EN ISO 12100:2011 Bezpečnost strojních zařízení – Všeobecné zásady pro 
konstrukci – Posouzení a snižování rizika viz kap.6  

ČSN EN ISO 13849-1:2017 Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní části 
ovládacích systémů – Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci 

ČSN EN ISO 13849-2:2012 Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní části 
ovládacích systémů – Část 2: Ověřování 

ČSN EN 60204-1 Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů – Část 1: 
Všeobecné požadavky 
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ČSN EN ISO 16089:2017 Obráběcí stroje – Bezpečnost – Stacionární brusky 

+ další, na které se tyto odkazují 

 Posouzení a snižování rizik 

6.7.1 Blokový diagram 

Analýza strojního zařízení spočívá ve vytvoření blokového diagramu, ve kterém jsou znázorněny 
všechny podstatné interakce jeho jednotlivých prvků. 

Blokový diagram je uveden na obr. 8 

 

L – posuv 

E – elektrická energie 

T – teplo 

I – Informační tok 
MS – manuální síla 

F – síla 

CH – chlazení 

P – polohová vazba 

PS – pasivní polohová vazba 

K – kapalina 

MV – mechanická vazba 

Mk – Kroutící moment
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Obr.  8) Blokový diagram poloautomatické nástrojové brusky 
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6.7.2 Identifikace relevantního nebezpečí 

Druhým krokem analýzy strojního zařízení je identifikace relevantního nebezpečí a nebezpeč-
ných prostor stroje znázorněné v tabulce 3 

Tab. 3) Identifikace nebezpečných prostor stroje 

Název komponenty systému 
Poloha komponenty v 

systému 
Název nebezpečí dle 
ČSN EN ISO 12100 

Id
en

tif
ik

a
čn

í č
ís

lo
 d

le
 

Č
S

N
 E

N
 IS

O
 1

21
00

 

Motor broušení Motorový prostor stroje 

Mechanická nebezp. 
(stlačení, zachycení) 
Elektrická nebezpečí 
(dotyk osob živých 
částí) 
Tepelné nebezpečí 
(popálení) 
Nebezpečí hluku (hu-
čení v uších) 
Nebezpečí spojená s 
environmentem, ve 
kterém je stroj použí-
ván (lidská chyba) 

1.1.6   
1.3.1   
2.1.1  
2.1.2  
3.1.1  
4.1.1  
9.1.3 

Převodové ústrojí Motorový prostor stroje 

Mechanická nebezp. 
(stlačení, zachycení) 
Nebezpečí hluku (hu-
čení v uších) 
Nebezpečí spojená s 
environmentem, ve 
kterém je stroj použí-
ván (lidská chyba) 

1.1.6    
1.1.7  
1.3.3  
4.1.1  
9.1.3 
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Motor přísuvu Motorový prostor stroje 

Mechanická nebezp. 
(stlačení, zachycení) 
Elektrická nebezpečí 
(dotyk osob živých 
částí) 
Tepelné nebezpečí 
(popálení) 
Nebezpečí hluku (hu-
čení v uších) 
Nebezpečí spojená 
s environmentem, ve 
kterém je stroj použí-
ván (lidská chyba) 

1.1.6   
1.3.1   
2.1.1  
2.1.2  
3.1.1  
4.1.1  
9.1.3 

Přísuv Motorový prostor stroje 

Mechanická nebezp. 
(stlačení, zachycení) 
Nebezpečí hluku (hu-
čení v uších) 
Nebezpečí spojená s 
environmentem, ve 
kterém je stroj použí-
ván (lidská chyba) 

1.1.6  
1.1.7  
1.3.3  
4.1.1  
9.1.3 

Vřeteno 
Motorový prostor stroje   
Pracovní prostor stroje 

Mechanická nebezp. 
(stlačení, zachycení) 
Tepelné nebezpečí 
(popálení) 
Nebezpečí spojená 
s environmentem, ve 
kterém je stroj použí-
ván (lidská chyba) 

1.1.6  
1.1.8  
1.3.3 
3.1.1  
9.1.3 

Brousící kotouč Pracovní prostor stroje 

Mechanická nebezp. 
(stlačení, říznutí) 
Tepelné nebezpečí 
(popálení) 
Nebezpečí hluku (hu-
čení v uších) 
Nebezpečí spojená s 
environmentem, ve 
kterém je stroj použí-
ván (lidská chyba) 

1.1.8   
1.2.1   
3.1.3    
4.1.1  
9.1.1  
9.1.3 
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Motor otáčení Motorový prostor stroje 

Mechanická nebezp. 
(stlačení, zachycení) 
Elektrická nebezpečí 
(dotyk osob živých 
částí) 
Tepelné nebezpečí 
(popálení) 
Nebezpečí hluku (hu-
čení v uších) 
Nebezpečí spojená s 
environmentem, ve 
kterém je stroj použí-
ván (lidská chyba) 

1.1.6   
1.3.1   
2.1.1   
2.1.2  
3.1.1  
4.1.1  
9.1.3 

Převodovka Motorový prostor stroje 

Mechanická nebezp. 
(stlačení, zachycení) 
Nebezpečí hluku (hu-
čení v uších) 
Nebezpečí spojená 
s environmentem, ve 
kterém je stroj použí-
ván (lidská chyba) 

1.1.6  
1.3.3  
4.1.1  
9.1.3 

Unašeč Pracovní prostor stroje 

Mechanická nebezp. 
(stlačení, zachycení) 
Nebezpečí spojená s 
environmentem, ve 
kterém je stroj použí-
ván (lidská chyba) 

1.1.3  
1.1.6   
1.3.2  
9.1.3 

Upínač (redukce) Pracovní prostor stroje 

Mechanická nebezp. 
(stlačení, zachycení) 
Nebezpečí spojená s 
environmentem, ve 
kterém je stroj použí-
ván (lidská chyba) 

1.1.2  
1.1.3  
1.3.2  
9.1.4 
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Razník nebo matrice (obrobek) Pracovní prostor stroje 

Mechanická nebezp. 
(stlačení, říznutí) 
Tepelné nebezpečí 
(popálení) 
Nebezpečí spojená s 
environmentem, ve 
kterém je stroj použí-
ván (lidská chyba) 

1.1.3  
1.1.4  
1.2.2  
3.1.2  
9.1.1  
9.1.4 

Úhlové ozubení (převod) Motorový prostor stroje 

Mechanická nebezp. 
(stlačení, zachycení) 
Nebezpečí hluku (hu-
čení v uších) 
Nebezpečí spojená s 
environmentem, ve 
kterém je stroj použí-
ván (lidská chyba) 

1.1.6  
1.1.7  
1.3.3  
4.1.1  
9.1.3 

Ruční otočné nastavení úběru Nejbližší okolí stroje 

Nebezpečí spojená s 
environmentem, ve 
kterém je stroj použí-
ván (lidská chyba) 

9.1.1 

Nádrž Motorový prostor stroje 

Mechanická nebezp. 
(stlačení, říznutí) 
Nebezpečí způsobená 
materiálem/látkami 
(senzibilita) 
Nebezpečí spojená s 
environmentem, ve 
kterém je stroj použí-
ván (lidská chyba) 

1.1.5  
1.2.2  
7.1.1  
9.1.3   
9.1.5 
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Čerpadlo Motorový prostor stroje 

Mechanická nebezp. 
(stlačení) 
Elektrická nebezpečí 
(dotyk osob živých 
částí) 
Tepelné nebezpečí 
(popálení) 
Nebezpečí způsobená 
materiálem/ látkami 
(senzibilita) 
Nebezpečí spojená s 
environmentem, ve 
kterém je stroj použí-
ván (lidská chyba) 

1.1.6  
2.1.1   
2.1.2   
3.1.1  
7.1.1  
9.1.3 

Rozvod chladící kapaliny 
Motorový prostor stroje, 
Pracovní prostor stroje 

Nebezpečí způsobená 
materiálem/ látkami 
(senzibilita) 
Nebezpečí spojená s 
environmentem, ve 
kterém je stroj použí-
ván (lidská chyba) 

7.1.1  
9.1.2  
9.1.3 

Ovládání průtoku Motorový prostor stroje 

Nebezpečí způsobená 
materiálem/ látkami 
(senzibilita) 
Nebezpečí spojená s 
environmentem, ve 
kterém je stroj použí-
ván (lidská chyba) 

7.1.1  
9.1.2  
9.1.3 

Osvětlení Pracovní prostor stroje 

Elektrická nebezpečí 
(dotyk osob živých 
částí) 
Tepelné nebezpečí 
(popálení) 
Nebezpečí spojená s 
environmentem, ve 
kterém je stroj použí-
ván (lidská chyba) 

2.1.1  
2.1.2  
3.1.1  
9.1.3 
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Rozvaděč Motorový prostor stroje 

Elektrická nebezpečí 
(dotyk osob živých 
částí)      
Tepelné nebezpečí 
(popálení) 
Nebezpečí spojená s 
environmentem, ve 
kterém je stroj použí-
ván (lidská chyba) 

2.1.1  
3.1.1  
9.1.3 

Ochranný kryt pracovního 
prostoru 

Pracovní prostor stroje 

Mechanická nebezp. 
(stlačení, říznutí) 
Nebezpečí spojená s 
environmentem, ve 
kterém je stroj použí-
ván (lidská chyba) 

1.1.4 
1.2.2 
9.1.3 

Rám stroje Nejbližší okolí stroje 

Mechanická nebezp. 
(stlačení, říznutí) 
Nebezpečí spojená s 
environmentem, ve 
kterém je stroj použí-
ván (lidská chyba) 

1.1.1  
1.1.4  
1.2.2  
9.1.6 

Ovládání  Nejbližší okolí stroje 

Elektrické nebezpečí 
(dotyk osob živých 
částí) 
Nebezpečí spojená s 
environmentem, ve 
kterém je stroj použí-
ván (lidská chyba) 

2.1.4  
9.1.3 

Signalizace Nejbližší okolí stroje 

Elektrické nebezpečí 
(dotyk osob živých 
částí) 
Nebezpečí spojená s 
environmentem, ve 
kterém je stroj použí-
ván (lidská chyba) 

2.1.4  
9.1.3 
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6.7.3 Identifikace závažných nebezpečí 

V dalším kroku uvádím vlastní přehled identifikovaných závažných nebezpečí viz 
tab.4

 

1 Mechanická nebezpečí

1.1 Nebezpečí stlačením
1.1.1 Nebezpečí stlačení při manipulaci se strojem
1.1.2 Nebezpečí stlačení při manipulaci s obrobkem
1.1.3 Nebezpečí stlačení přiblížením pohyblivých prvků k pevné části
1.1.4 Nebezpečí stlačení mezi kryt a rám stroje
1.1.5 Nebezpečí stlačení tíhou nádrže
1.1.6 Nebezpečí stlačení mezi jednotlivé komponenty
1.1.7 Nebezpečí stlačením mezi pohyblivé části
1.1.8 Nebezpečí stlačení mezi nástroj a vřeteno

1.2 Nebezpečí říznutím, uříznutím
1.2.1 Nebezpečí říznutím, uříznutím o nástroj
1.2.2 Nebezpečí říznutím, uříznutím od ostrých hran

1.3 Nebezpečí zachycením
1.3.1 Nebezpečí zachycením jednotlivými komponenty
1.3.2 Nebezpečí zachycení upínačem obrobku/unašečem
1.3.3 Nebezpeří zachycení pohyblivými částmi

2 Elektrická nebezpečí

2.1 Dotyk osob živých částí
2.1.1 Dotyk osob živých částí, které jsou v normálním provedení pod napětím (přímý dotyk)
2.1.2 Dotyk osob živých částí, které jsou v normálním provedení pod napětím (nepřímý dotyk)

3 Tepelné nebezpečí

3.1 Popálení nebo opaření
3.1.1 Popálení nebo opaření předměty o vysoké teplotě
3.1.2 Popálení nebo opaření o obrobek

4 Nebezpečí  hluku

4.1 Nebezpečí hučení v uších
4.1.1 Nebezpečí hučení v uších při ověření chodu

7 Nebezpečí způsobená materiálem/látkami

7.1 Senzibilita
7.1.1 Senzibilita v důsledku působení aerosolu, prachu, kapaliny

9 Nebezpečí spojená s environmentem, ve kterém je stroj používán

9.1 Lidská chyba
9.1.1 Lidská chyba špatného nastavení úběru materiálu
9.1.2 Lidská chyba špatného nastavení průtoku kapaliny
9.1.3 Lidská chyba špatné montáže/demontáže
9.1.4 Lidská chyba špatného upevnění obrobku/upínače
9.1.5 Lidská chyba vylití chladící kapaliny
9.1.6 Lidská chyba pád stroje

Tab. 4) Přehled identifikovaných závažných nebezpečí 
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 6.7.4 

A
nalýza význam

ných n
ebezpečí v životních cyklech stroje 

Tab. 5) A
nalýza význam

ných nebezpečí – V
ýroba/ m

ontáž 

  

 

ANALÝZA VÝZNAMNÝCH NEBEZPEČÍ Typ stroje: Nástrojová bruska 

Během celého životního cyklu Model: PNB-5E 

Poř.  
číslo 

Fáze životního cyklu 

Typ nebezpečí 

Popis nebezpečné události (dle ČSN EN ISO 12100) 

Stručný popis id. číslo 

1 Výroba/montáž 

1.1 Montáž podsestav  
stlačení,  
říznutí,      
lidská chyba 

1.1.6     
1.2.2      
9.1.3 

Při montáži podsestav může dojít ke 
stlačení končetiny (prstů) mezi jednot-
livé komponenty, pořezání o ostré 
hrany nebo k lidské chybě v důsledku 
špatné montáže. 

1.2 Kompletace komponentů do rámu stroje 
stlačení,  
říznutí,      
lidská chyba 

1.1.6     
1.2.2       
9.1.3 

Při kompletaci do rámu může dojít ke 
stlačení končetiny (prstů) mezi jednot-
livé komponenty, pořezání o ostré 
hrany nebo k lidské chybě v důsledku 
špatné montáže. 

 



 

63 
 

Tab. 6) A
nalýza význam

ných nebezpečí – O
živení/ seřízení 

 

 

ANALÝZA VÝZNAMNÝCH NEBEZPEČÍ Typ stroje: Nástrojová bruska 

Během celého životního cyklu Model: PNB-5E 

Poř.  
číslo 

Fáze životního cyklu 

Typ nebezpečí 

Popis nebezpečné události (dle ČSN EN ISO 12100) 

Stručný popis id. číslo 

2 Oživení/ seřízení 

2.1 Naplnění provozními kapalinami 
senzibilita, 
lidská chyba 

7.1.1         
9.1.5 

Při naplnění provozními kapalinami 
může dojít k potřísnění pokožky a ná-
slednému podráždění kůže. V důsledku 
lidské chyby a vylití kapaliny na pod-
lahu může dojít k uklouznutí. 

2.2 Zapojení do el. Sítě 
dotyk osob 
živých částí 

2.1.1 
Při zapojení do elektrické sítě hrozí ne-
bezpečí úrazu el. proudem. 

2.3 Nastavení koncových spínačů 
stlačení,  
zachycení 

1.1.6    
1.3.3 

Při nastavení koncových spínačů může 
dojít ke stlačení nebo zachycení konče-
tiny (prstů) a částí oděvu mezi jednot-
livé komponenty. 

2.4 
Seřízení vzájemné polohy pohyblivých podse-
stav 

stlačení,  
zachycení 

1.1.3    
1.1.7    
1.3.3 

Při seřízení, může dojít ke stlačení 
nebo zachycení končetin mezi pohyb-
livé části stroje nebo stlačení přiblíže-
ním pohyblivých prvků k pevné části. 
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Tab. 7) A
nalýza význam

ných nebezpečí – Z
koušení 

 

 

ANALÝZA VÝZNAMNÝCH NEBEZPEČÍ Typ stroje: Nástrojová bruska 

Během celého životního cyklu Model: PNB-5E 

Poř.  
číslo 

Fáze životního cyklu 

Typ nebezpečí 

Popis nebezpečné události (dle ČSN EN ISO 12100) 

Stručný popis id. číslo 

3 Zkoušení 

3.1 
Ověření chodu, bezpečnostních funkcí,  

přesnosti broušení 

stlačení, 
říznutí, 
zachycení, 
dotyk osob 
živých částí, 
popálení, 
hluk, 
senzibilita, 
lidská chyba 

1.1.2    
1.1.4   
1.1.6   
1.2.1    
1.2.2    
1.3.3    
2.1.2    
3.1.1   
3.1.2    
4.1.1    
7.1.1    
9.1.1    
9.1.2    
9.1.4 

Při vkládání obrobku může dojít ke stla-
čení končetin (prstů) mezi unašeč a upínač 
stroje, mezi upínač a obrobek nebo při ma-
nipulaci s obrobkem. Při vkládání a vy-
jmutí obrobku může dojít k říznutí o ostré 
hrany nebo o brusný kotouč stroje. Dále 
může dojít k popálení o obrobek, který je 
vlivem broušení horký. Dojít může také k 
lidské chybě v důsledku nepozornosti. Při 
otvírání a zavírání krytu může dojít ke 
stlačení končetiny mezi kryt a rám stroje. 
Z důvodu odkrytovaného motorového pro-
storu může dojít o k popálení o motory, 
dotyku osob živých částí stroje a k nebez-
pečí hluku. Při chodu stroje je možné po-
třísnění pokožky chladící kapalinou a ná-
slednému podráždění kůže a zachycení 
končetin (oděvu) mezi pohyblivé části 
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Tab. 8) A
nalýza význam

ných nebezpečí – D
oprava  

 
 

ANALÝZA VÝZNAMNÝCH NEBEZPEČÍ Typ stroje: Nástrojová bruska 

Během celého životního cyklu Model: PNB-5E 

Poř.  
číslo 

Fáze životního cyklu 

Typ nebezpečí 

Popis nebezpečné události (dle ČSN EN ISO 12100) 

Stručný popis id. číslo 

4 Doprava 

4.1 Balení a rozbalování stlačení 1.1.1 
Při manipulaci s bruskou může dojít ke 
stlačení končetin. 

4.2 Vykládka stroje, nakládání a přeprava 
stlačení,      
lidská chyba 

1.1.1    
9.1.6 

Při nakládání nebo vykládání může do-
jít k převrácení stroje a následnému 
stlačení člověka, popřípadě jeho kon-
četiny. V důsledku lidské chyby může 
dojít k pádu stroje. 
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Tab. 9) A
nalýza význam

ných nebezpečí – U
vedení do provozu 

 
 

 

ANALÝZA VÝZNAMNÝCH NEBEZPEČÍ Typ stroje: Nástrojová bruska 

Během celého životního cyklu Model: PNB-5E 

Poř.  
číslo 

Fáze životního cyklu 

Typ nebezpečí 

Popis nebezpečné události (dle ČSN EN ISO 12100) 

Stručný popis id. číslo 

5 Uvedení do provozu 

5.1 Zapojení do elektrické sítě 
dotyk osob živých 
částí 

2.1.1 
Při zapojení do elektrické sítě hrozí ne-
bezpečí úrazu el. proudem. 

5.2 Plnění chladící kapalinou 
senzibilita, 
lidská chyba 

7.1.1     
9.1.5 

Při plnění chladící kapalinou může do-
jít k potřísnění pokožky a následnému 
podráždění kůže.  
V důsledku lidské chyby a vylití kapa-
liny na podlahu může dojít k násled-
nému uklouznutí. 
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Tab. 10) A
nalýza význam

ných nebezpečí – P
rovoz  

 

 

ANALÝZA VÝZNAMNÝCH NEBEZPEČÍ Typ stroje: Nástrojová bruska 

Během celého životního cyklu Model: PNB-5E 

Poř.  
číslo 

Fáze životního cyklu 

Typ nebezpečí 

Popis nebezpečné události (dle ČSN EN ISO 12100) 

Stručný popis id. číslo 

6 Provoz 

6.1 Vložení, upínání, vyjmutí obrobku 

stlačení,  
říznutí,  
popálení,  
senzibilita,  
lidská chyba 

1.1.2   
1.1.6    
1.2.1    
1.2.2    
3.1.2   
7.1.1    
9.1.4 

Při vkládání obrobku může dojít ke 
stlačení končetin (prstů) mezi unašeč a 
upínač stroje, mezi upínač a obrobek 
nebo při manipulaci s obrobkem. Při 
vkládání a vyjmutí obrobku může dojít 
k říznutí o ostré hrany nebo o brusný 
kotouč stroje. Dále může dojít k popá-
lení o obrobek, který je vlivem brou-
šení horký. Dojít může také k lidské 
chybě při špatném upevnění obrobku. 
Při vyjmutí obrobku ze stroje zůstává 
chladící kapalina na obrobku a jeho 
vlivem může dojít k potřísnění po-
kožky a následné podráždění kůže. 

6.2 Manipulace s krytem stlačení 1.1.4 
Při otvírání a zavírání krytu může dojít 
ke stlačení končetiny mezi kryt a rám 
stroje. 

6.3 Nastavení úběru lidská chyba  9.1.1 
Při špatném nastavení úběru může do-
jít k nárazu nástroje do obrobku a ná-
sledné roztříštění brusné části kotouče. 
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Tab. 11) A
nalýza význam

ných nebezpečí – Ú
držba/ čištění 

 
 

 

ANALÝZA VÝZNAMNÝCH NEBEZPEČÍ Typ stroje: Nástrojová bruska 

Během celého životního cyklu Model: PNB-5E 

Poř.  
číslo 

Fáze životního cyklu 

Typ nebezpečí 

Popis nebezpečné události (dle ČSN EN ISO 12100) 

Stručný popis id. číslo 

7 Údržba/čištění 

7.1 Doplnění provozních kapalin 
senzibilita,  
lidská chyba 

7.1.1    
9.1.5 

Při naplnění provozními kapalinami 
může dojít k potřísnění pokožky a ná-
slednému podráždění kůže. V důsledku 
lidské chyby a vylití kapaliny na pod-
lahu může dojít k následnému uklouz-
nutí. 

7.2 Výměna nástroje (kotouč) 
stlačení,   
říznutí 

1.1.8    
1.2.1 

Při výměně nástroje může dojít ke stla-
čení končetiny nebo pořezání o nástroj. 

7.3 Čištění pracovního prostoru 
říznutí,  
zachycení,  
senzibilita 

1.2.1    
1.2.2    
1.3.2    
7.1.1 

Při čištění pracovního prostoru může 
dojít k říznutí o ostré hrany, popřípadě 
nástroj nebo zachycení o unašeč. V 
pracovním prostoru se mohou nacházet 
zbytky chladící kapaliny, v případě po-
třísnění pokožky může dojít k jejímu 
podráždění. 

7.4 Čištění nádrže s chladící kapalinou 

stlačení,  
říznutí,  
popálení, 
senzibilita 

1.1.5   
1.2.2    
3.1.1    
7.1.1 

Při čištění nádrže může dojít ke stla-
čení končetiny tíhou nádrže, k říznutí o 
ostré hrany, popálení o čerpadlo a v 
důsledku potřísnění pokožky chladící 
kapalinou k podráždění kůže. 
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Tab. 12) A
nalýza význam

ných nebezpečí – V
yhledávání závad/ odstraňování  

 

ANALÝZA VÝZNAMNÝCH NEBEZPEČÍ Typ stroje: Nástrojová bruska 

Během celého životního cyklu Model: PNB-5E 

Poř.  
číslo 

Fáze životního cyklu 

Typ nebezpečí 

Popis nebezpečné události (dle ČSN EN ISO 12100) 

Stručný popis id. číslo 

8 Vyhledávání závad/odstraňování 

8.1 Vyhledávání závad 

stlačení,     
dotyk osob živých 
částí,  
lidská chyba 

1.1.6    
2.1.2 

Při vyhledávání závad může dojít ke 
stlačení končetin (prstů) mezi jednot-
livé komponenty, dotyk osob živých 
částí stroje. 

8.2 Demontáž částí/ součástí zařízení stroje 

stlačení,  
říznutí,       
dotyk osob živých 
částí, 
lidská chyba 

1.1.6     
1.2.2   
2.1.2      
9.1.3 

Při demontáži částí může dojít ke stla-
čení končetin mezi jednotlivé kompo-
nenty, pořezání o ostré hrany, dotyku 
osob živých částí nebo lidské chybě v 
důsledku špatné montáže. 

8.3 Oprava rozvodů elektřiny 
dotyk osob živých 
částí 

2.1.1 
Při opravě rozvodů elektřiny může do-
jít k přímému kontaktu s živými částmi 
stroje. 

8.4 Oprava motorů a převodů 

stlačení, 
dotyk osob živých 
částí,  
lidská chyba 

1.1.6    
2.1.2    
9.1.3 

Při opravě motorů a převodů může do-
jít ke stlačení končetin (prstů) mezi 
jednotlivé komponenty, dotyku osob 
živých částí nebo lidské chybě při 
špatné montáži/ demontáži. 

8.5 Opětné seřízení 
stlačení,  
zachycení 

1.1.3    
1.1.7    
1.3.1 

Při seřízení, může dojít ke stlačení 
nebo zachycení končetin mezi pohyb-
livé části stroje nebo stlačení přiblíže-
ním pohyblivých prvků k pevné části. 
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Tab. 13) A
nalýza význam

ných nebezpečí – V
yřazení z provozu/ likvidace 

 
 

 

ANALÝZA VÝZNAMNÝCH NEBEZPEČÍ Typ stroje: Nástrojová bruska 

Během celého životního cyklu Model: PNB-5E 

Poř.  
číslo 

Fáze životního cyklu 

Typ nebezpečí 

Popis nebezpečné události (dle ČSN EN ISO 12100) 

Stručný popis id. číslo 

9 Vyřazení z provozu/likvidace 

9.1 Odpojení od elektrické sítě 
dotyk osob živých 
částí 

2.1.1 
Při odpojení od elektrické sítě může 
dojít ke kontaktu s živými částmi 
stroje. 

9.2 Odstranění provozních kapalin 
senzibilita     
lidská chyba 

7.1.1    
9.1.5 

Při odstranění provozních kapalin 
může dojít k potřísnění pokožky a ná-
slednému podráždění kůže. V důsledku 
lidské chyby a vylití kapaliny na pod-
lahu může dojít k následnému uklouz-
nutí. 

9.3 Balení stlačení 1.1.1 
Při manipulaci s bruskou může dojít ke 
stlačení končetin. 

9.4 Vykládka stroje, nakládání a přeprava 
stlačení, 
lidská chyba 

1.1.1    
9.1.6 

Při nakládání nebo vykládání může do-
jít k převrácení stroje a následnému 
stlačení člověka, popřípadě jeho kon-
četiny. V důsledku lidské chyby může 
dojít k pádu stroje. 

9.5 Likvidace bez nebezpečí – likvidace zajištěna odbornou firmou 
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6.7.5 Odhad a snížení rizik 

Dle rozlišení bodové stupnice uvedené v kapitole č. 5.5 tab.1 získáme velikost rizika, které se 
rozděluje na akceptovatelné riziko (0-4), akceptovatelné riziko po prověření (5-6) a riziko ne-
akceptovatelné (7-18). Kdy naší snahou je ve třech krocích snížit riziko na minimum. 

Dále zpracujeme formuláře pro odhad a snížení rizik s následným posouzením zbytkového ri-
zika 

Stroj: Bruska PNB- 5E
Datum: 6.4.2018

1.1.6

Popis nebezpečné 
situace/události:

S1– lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale

E2 – možné za určitých 
okolností

W2 – střední

Popis opatření:

Popis opatření:

S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale

E2 – možné za určitých 
okolností

W1 – malá

Popis opatření:

S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale

E1 – možné

W1 – malá

Ohrožené osoby: Montážní dělník
Provozní stav stroje:                                             
Mimo provoz

VUT v Brně, FSI 
ÚVSSR

FORMULÁŘ PRO ODHAD RIZIKA 
Zpracoval: Bc. Jitka Svíčková

Číslo nebezpečí Identifikační číslo
Označení nebezpečí dle ČSN EN ISO 12100

1. Mechanická nebezpečí
1 Nebezpečí stlačením

Životní etapa stroje: Výroba/montáž
Nebezpečný prostor:                                  
Všechny prostory stroje

Při výrobě a montáži může dojít ke stlačení končetin (prstů) mezi jednotlivé 
komponenty

Počáteční riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví

Četnost a doba trvání ohrožení

4Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 1 Opatření zabudování v konstrukci
Nelze aplikovat

Krok: 2 Bezpečnostní ochrana a doplňková ochranná opatření

Použití montážních pomůcek (nářadí s prodlouženým dříkem), které napomohou k 
eliminaci výskytu nebezpečné události. Nutné použít pracovní rukavice.

Snížené riziko po 
opatření

Závažnost možné škody na 
zdraví

Četnost a doba trvání ohrožení

3Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 3 Informace pro používání
Informace o použití montážních pomůcek a nářadí uveden v technologickém 
postupu: "Při montáži je nutno použít pomůcky a nářadí které je přesně 
vyspecifikováno v návodce."                                                                                       
Sled montážních prací v návodce.

Zbytkové riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví

Četnost a doba trvání ohrožení

2Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události
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Stroj: Bruska PNB- 5E
Datum: 6.4.2018

1.2.2

Popis nebezpečné 
situace/události:

S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale
E2 – možné za určitých 
okolností

W3 – velká

Popis opatření:
S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale
E2 – možné za určitých 
okolností

W2 – střední

Popis opatření:
S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale
E2 – možné za určitých 
okolností

W1 – malá

Popis opatření:

S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale

E1 – možné

W1 – malá

Ohrožené osoby: Montážní dělník
Provozní stav stroje:                                             
Mimo provoz

VUT v Brně, FSI 
ÚVSSR

FORMULÁŘ PRO ODHAD RIZIKA 
Zpracoval: Bc. Jitka Svíčková

Číslo nebezpečí Identifikační číslo
Označení nebezpečí dle ČSN EN ISO 12100

1. Mechanická nebezpečí
2 Nebezpečí říznutím, uříznutím

Životní etapa stroje: Výroba/montáž
Nebezpečný prostor:                                  
Všechny prostory stroje

Při výrobě a montáži může dojít k říznutí o ostré hrany

Počáteční riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

5
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 1 Opatření zabudování v konstrukci
Sražení a odjehlení všech hran u kterých to další technologické operace dovolují

Snížené riziko po 
opatření

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

4
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 2 Bezpečnostní ochrana a doplňková ochranná opatření
Nutné použití pracovních rukavic

Snížené riziko po 
opatření

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

3
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 3 Informace pro používání
Informace o použití OOPP: "Nutné použít pracovní rukavice." a výstraha: "Pozor 
nebezpečí říznutí o ostré hrany." uvedeny v technologickém postupu.

Zbytkové riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

2
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události
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Stroj: Bruska PNB- 5E
Datum: 6.4.2018

9.1.3

Popis nebezpečné 
situace/události:

S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale

E3 – jen těžko možné

W2 – střední

Popis opatření:

Popis opatření:

S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale
E2 – možné za určitých 
okolností

W2 – střední

Popis opatření:

S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale

E1 – možné

W2 – střední

Krok: 3 Informace pro používání

Informace o použití montážních pomůcek a nářadí uveden v technologickém 
postupu: "Při montáži je nutno použít pomůcky a nářadí které je přesně 
vyspecifikováno v návodce."                                                                                       
Sled montážních prací v návodce.

Zbytkové riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

3
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 1 Opatření zabudování v konstrukci
Nelze aplikovat

Krok: 2 Bezpečnostní ochrana a doplňková ochranná opatření
Použití montážních pomůcek ( nářadí s prodlouženým dříkem), které napomohou k 
eliminaci výskytu nebezpečné události.

Snížené riziko po 
opatření

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

4
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Lidská chyba špatné montáže komponent

Počáteční riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

5
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Ohrožené osoby: Montážní dělník
Provozní stav stroje:                                             
Mimo provoz

VUT v Brně, FSI 
ÚVSSR

FORMULÁŘ PRO ODHAD RIZIKA 
Zpracoval: Bc. Jitka Svíčková

Číslo nebezpečí Identifikační číslo
Označení nebezpečí dle ČSN EN ISO 12100

9. Nebezpečí spojená s environmentem, ve kterém 
je stroj používán 

3 Lidská chyba

Životní etapa stroje: Výroba/montáž
Nebezpečný prostor:                                  
Všechny prostory stroje
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Stroj: Bruska PNB- 5E
Datum: 6.4.2018

1.1.3

Popis nebezpečné 
situace/události:

S2 – těžké zranění 
(trvalé následky)

Velikost rizika

A1 – zřídka až častěji
E2 – možné za určitých 
okolností

W2 – střední

Popis opatření:

Popis opatření:
S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A1 – zřídka až častěji
E2 – možné za určitých 
okolností

W2 – střední

Popis opatření:

S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A1 – zřídka až častěji

E1 – možné

W2 – střední

Ohrožené osoby: Montážní dělník
Provozní stav stroje:                                             
Provoz

VUT v Brně, FSI 
ÚVSSR

FORMULÁŘ PRO ODHAD RIZIKA 
Zpracoval: Bc. Jitka Svíčková

Číslo nebezpečí Identifikační číslo
Označení nebezpečí dle ČSN EN ISO 12100

1. Mechanická nebezpečí
4 Nebezpečí stlačením

Životní etapa stroje: Oživení/seřízení
Nebezpečný prostor:                                  
Pracovní prostor stroje

Nebezpečí stlačení přiblížením pohyblivých prvků k pevné části

Počáteční riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

7
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 1 Opatření zabudování v konstrukci
Nelze aplikovat

Krok: 2 Bezpečnostní ochrana a doplňková ochranná opatření
Nutné použití pracovních rukavic

Snížené riziko po 
opatření

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

1
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 3 Informace pro používání
Informace o použití OOPP: "Nutné použít pracovní rukavice." a výstraha: "Pozor 
nebezpečí stlačení přiblížením pohyblivých prvků k pevné části." uvedeny v 
technologickém postupu.

Zbytkové riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

0
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události
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Stroj: Bruska PNB- 5E
Datum: 6.4.2018

1.1.6

Popis nebezpečné 
situace/události:

S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale
E2 – možné za určitých 
okolností

W2 – střední

Popis opatření:

Popis opatření:

S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale
E2 – možné za určitých 
okolností

W1 – malá

Popis opatření:

S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale

E1 – možné

W1 – malá

Ohrožené osoby: Montážní dělník
Provozní stav stroje:                                             
Mimo provoz

VUT v Brně, FSI 
ÚVSSR

FORMULÁŘ PRO ODHAD RIZIKA 
Zpracoval: Bc. Jitka Svíčková

Číslo nebezpečí Identifikační číslo
Označení nebezpečí dle ČSN EN ISO 12100

1. Mechanická nebezpečí
5 Nebezpečí stlačením

Životní etapa stroje: Oživení/seřízení
Nebezpečný prostor:                                  
Všechny prostory stroje

Nebezpečí stlačení končetin (prstů) mezi jednotlivé komponenty

Počáteční riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

4
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 1 Opatření zabudování v konstrukci
Nelze aplikovat

Krok: 2 Bezpečnostní ochrana a doplňková ochranná opatření

Použití montážních pomůcek (nářadí s prodlouženým dříkem), které napomohou k 
eliminaci výskytu nebezpečné události. Nutné použít pracovní rukavice.

Snížené riziko po 
opatření

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

3
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 3 Informace pro používání

Informace o použití montážních pomůcek a nářadí uveden v technologickém 
postupu: "Při montáži je nutno použít pomůcky a nářadí které je přesně 
vyspecifikováno v návodce."                                                                                      
Sled montážních prací v návodce.

Zbytkové riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

2
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události
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Stroj: Bruska PNB- 5E
Datum: 6.4.2018

1.1.7

Popis nebezpečné 
situace/události:

S2 – těžké zranění 
(trvalé následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale
E2 – možné za určitých 
okolností

W3 – velká

Popis opatření:

Popis opatření:

S2 – těžké zranění 
(trvalé následky)

Velikost rizika

A1 – zřídka až častěji

E1 – možné

W2 – střední

Popis opatření:

S2 – těžké zranění 
(trvalé následky)

Velikost rizika

A1 – zřídka až častěji

E1 – možné

W1 – malá

Ohrožené osoby: Montážní dělník
Provozní stav stroje:                                             
Provoz

VUT v Brně, FSI 
ÚVSSRB2:F29C25

FORMULÁŘ PRO ODHAD RIZIKA 
Zpracoval: Bc. Jitka Svíčková

Číslo nebezpečí Identifikační číslo
Označení nebezpečí dle ČSN EN ISO 12100

1. Mechanická nebezpečí
6 Nebezpečí stlačením

Životní etapa stroje: Oživení/seřízení
Nebezpečný prostor:                                  
Motorový prostor stroje

Nebezpečí stlačení končetin (prstů) mezi pohyblivé části

Počáteční riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

11
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 1 Opatření zabudování v konstrukci
Nelze aplikovat

Krok: 2 Bezpečnostní ochrana a doplňková ochranná opatření
Použití montážních pomůcek ( nářadí s prodlouženým dříkem), které napomohou k 
eliminaci výskytu nebezpečné události. 

Snížené riziko po 
opatření

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

6
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 3 Informace pro používání

Informace o použití montážních pomůcek a nářadí: "Při montáži je nutno použít 
pomůcky a nářadí které je přesně vyspecifikováno v návodce." a výstraha: "Pozor 
nebezpečí stlačení končetin (prstů) mezi pohyblivé části." uvedeny v 
technologickém postupu.                                                                                                  
Sled montážních prací v návodce.

Zbytkové riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

5
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události
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Stroj: Bruska PNB- 5E
Datum: 6.4.2018

1.3.3

Popis nebezpečné 
situace/události:

S2 – těžké zranění 
(trvalé následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale
E2 – možné za určitých 
okolností

W3 – velká

Popis opatření:

Popis opatření:

S2 – těžké zranění 
(trvalé následky)

Velikost rizika

A1 – zřídka až častěji

E1 – možné

W2 – střední

Popis opatření:

S2 – těžké zranění 
(trvalé následky)

Velikost rizika

A1 – zřídka až častěji

E1 – možné

W1 – malá

Ohrožené osoby: Montážní dělník
Provozní stav stroje:                                             
Provoz

VUT v Brně, FSI 
ÚVSSR

FORMULÁŘ PRO ODHAD RIZIKA 
Zpracoval: Bc. Jitka Svíčková

Číslo nebezpečí Identifikační číslo
Označení nebezpečí dle ČSN EN ISO 12100

1. Mechanická nebezpečí
7 Nebezpečí zachycením

Životní etapa stroje: Oživení/seřízení
Nebezpečný prostor:                                  
Motorový prostor stroje

Nebezpečí zachycením končetin (prstů) popř. oděvu pohyblivými částmi

Počáteční riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

11
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 1 Opatření zabudování v konstrukci
Nelze aplikovat

Krok: 2 Bezpečnostní ochrana a doplňková ochranná opatření
Použití montážních pomůcek (nářadí s prodlouženým dříkem), které napomohou k 
eliminaci výskytu nebezpečné události. 

Snížené riziko po 
opatření

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

6
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 3 Informace pro používání

Informace o použití montážních pomůcek a nářadí: "Při montáži je nutno použít 
pomůcky a nářadí které je přesně vyspecifikováno v návodce." a výstraha: "Pozor 
nebezpečí zachycení končetin (prstů) popř. oděvu pohyblivými částmi." uvedeny v 
technologickém postupu.                                                                                           
Sled montážních prací v návodce.

Zbytkové riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

5
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události
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Stroj: Bruska PNB- 5E
Datum: 6.4.2018

2.1.1

Popis nebezpečné 
situace/události:

S3 – smrt nebo těžké 
zranění (trvalé následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale
E2 – možné za určitých 
okolností

W2 – střední

Popis opatření:
S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale
E2 – možné za určitých 
okolností

W2 – střední

Popis opatření:
S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale
E2 – možné za určitých 
okolností

W1 – malá

Popis opatření:

S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale

E1 – možné

W1 – malá

Ohrožené osoby: Montážní dělník
Provozní stav stroje:                                             
Provoz

VUT v Brně, FSI 
ÚVSSR

FORMULÁŘ PRO ODHAD RIZIKA 
Zpracoval: Bc. Jitka Svíčková

Číslo nebezpečí Identifikační číslo
Označení nebezpečí dle ČSN EN ISO 12100

2. Elektrická nebezpečí
8 Dotyk osob živých částí

Životní etapa stroje: Oživení/seřízení
Nebezpečný prostor:                                  
Motorový prostor stroje

Dotyk osob živých částí, které jsou v normálním provozu pod napětím (přímý 
dotyk)

Počáteční riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

16
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 1 Opatření zabudování v konstrukci
Provedení s napětím 12V

Snížené riziko po 
opatření

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

4
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 2 Bezpečnostní ochrana a doplňková ochranná opatření
Krytování rozvodů elektrické energie (IP54)

Snížené riziko po 
opatření

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

3
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 3 Informace pro používání

Informace o provádění prací na el. rozvodech pouze osobami, které splnili alespoň 
elektrotechnickou kvalifikaci ( vyhl. 50/1978 Sb.) Štítek umístěný na stroji s 
upozorněním (piktogramem) na nebezpečí vzniku možného úrazu elektrickým 
proudem.

Zbytkové riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

2
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události
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Stroj: Bruska PNB- 5E
Datum: 6.4.2018

7.1.1

Popis nebezpečné 
situace/události:

S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale

E3 – jen těžko možné

W2 – střední

Popis opatření:
S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale
E2 – možné za určitých 
okolností

W2 – střední

Popis opatření:

S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale
E2 – možné za určitých 
okolností

W1 – malá

Popis opatření:

S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale

E1 – možné

W1 – malá

Ohrožené osoby: Montážní dělník
Provozní stav stroje:                                             
Provoz

VUT v Brně, FSI 
ÚVSSR

FORMULÁŘ PRO ODHAD RIZIKA 
Zpracoval: Bc. Jitka Svíčková

Číslo nebezpečí Identifikační číslo
Označení nebezpečí dle ČSN EN ISO 12100

7. Nebezpečí způsobená materiálem/ látkami
9 Senzibilita

Životní etapa stroje: Oživení/seřízení
Nebezpečný prostor:                                  
Všechny prostory stroje

Senzibilita v důsledku působení kapaliny

Počáteční riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

5
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 1 Opatření zabudování v konstrukci
Ochranný kryt

Snížené riziko po 
opatření

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

4
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 2 Bezpečnostní ochrana a doplňková ochranná opatření
Nutné použití ochranných rukavic, popř. použití stlačeného vzduchu pro ofuk 
pracovního prostoru a obrobku. 

Snížené riziko po 
opatření

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

3
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 3 Informace pro používání

Štítěk umístěný na stroji s upozorněním (piktogramem) na nebezpečí potřísnění 
kapalinou. Výstraha: "Pozor nebezpečí potřísnění kapalinou." uvedena v návodce.

Zbytkové riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

2
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události



 

80 
 

 

 

Stroj: Bruska PNB- 5E
Datum: 6.4.2018

9.1.5

Popis nebezpečné 
situace/události:

S2 – těžké zranění 
(trvalé následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale

E3 – jen těžko možné

W2 – střední

Popis opatření:
S2 – těžké zranění 
(trvalé následky)

Velikost rizika

A1 – zřídka až častěji

E3 – jen těžko možné

W1 – malá

Popis opatření:
S2 – těžké zranění 
(trvalé následky)

Velikost rizika

A1 – zřídka až častěji

E2 – možné za určitých 
okolností

W1 – malá

Popis opatření:

S2 – těžké zranění 
(trvalé následky)

Velikost rizika

A1 – zřídka až častěji

E1 – možné

W1 – malá

Krok: 3 Informace pro používání

Informace o použití OOPP: "Nutné nošení obuvi s protiskluzovou podrážkou." a 
výstraha: "Pozor nebezpečí vylití chladící kapaliny a následné uklouznutí." uvedeny 
v návodce.

Zbytkové riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví

Četnost a doba trvání ohrožení

5Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 2 Bezpečnostní ochrana a doplňková ochranná opatření
Nošení obuvi s protiskluzovou podrážkou

Snížené riziko po 
opatření

Závažnost možné škody na 
zdraví

Četnost a doba trvání ohrožení

6Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 1 Opatření zabudování v konstrukci
Dostatečně velký otvor v nádrži pro plnění chladící kapalinou

Snížené riziko po 
opatření

Závažnost možné škody na 
zdraví

Četnost a doba trvání ohrožení

7Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Lidská chyba vylité chladící kapaliny při plnění nádrže a následné uklouznutí

Počáteční riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví

Četnost a doba trvání ohrožení

11Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Ohrožené osoby: Montážní dělník
Provozní stav stroje:                                             
Mimo provoz

VUT v Brně, FSI 
ÚVSSR

FORMULÁŘ PRO ODHAD RIZIKA 
Zpracoval: Bc. Jitka Svíčková

Číslo nebezpečí Identifikační číslo
Označení nebezpečí dle ČSN EN ISO 12100

9. Nebezpečí spojená s environmentem, ve kterém 
je stroj používán 

10 Lidská chyba

Životní etapa stroje: Oživení/seřízení
Nebezpečný prostor:                                  
Nejbližší prostor stroje
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Stroj: Bruska PNB- 5E
Datum: 6.4.2018

1.1.2

Popis nebezpečné 
situace/události:

S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale
E2 – možné za určitých 
okolností

W3 – velká

Popis opatření:

S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale
E2 – možné za určitých 
okolností

W2 – střední

Popis opatření:
S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale
E2 – možné za určitých 
okolností

W1 – malá

Popis opatření:

S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale

E1 – možné

W1 – malá

Ohrožené osoby: Montážní dělník
Provozní stav stroje:                                             
Mimo provoz

VUT v Brně, FSI 
ÚVSSR

FORMULÁŘ PRO ODHAD RIZIKA 
Zpracoval: Bc. Jitka Svíčková

Číslo nebezpečí Identifikační číslo
Označení nebezpečí dle ČSN EN ISO 12100

1. Mechanická nebezpečí
11 Nebezpečí stlačením

Životní etapa stroje: Zkoušení
Nebezpečný prostor:                                  
Pracovní prostor stroje

Nebezpečí stlačení při manipulaci s obrobkem

Počáteční riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

5
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 1 Opatření zabudování v konstrukci
Pracovní prostor umístěn v ergonomicky přijatelné výšce, vstup do pracovního 
prostoru dostatečné velikosti.

Snížené riziko po 
opatření

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

4
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 2 Bezpečnostní ochrana a doplňková ochranná opatření
Nutné použití pracovních rukavic

Snížené riziko po 
opatření

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

3
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 3 Informace pro používání

Informace o použití OOPP: "Nutné použít pracovní rukavice." a výstraha: "Pozor 
nebezpečí stlačení při manipulaci s obrobkem." uvedeny v návodce.

Zbytkové riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

2
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události
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Stroj: Bruska PNB- 5E
Datum: 6.4.2018

1.1.4

Popis nebezpečné 
situace/události:

S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale
E2 – možné za určitých 
okolností

W2 – střední

Popis opatření:
S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale

E1 – možné

W2 – střední

Popis opatření:

Popis opatření:

S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale

E1 – možné

W1 – malá

Ohrožené osoby: Montážní dělník
Provozní stav stroje:                                             
Mimo provoz

VUT v Brně, FSI 
ÚVSSR

FORMULÁŘ PRO ODHAD RIZIKA 
Zpracoval: Bc. Jitka Svíčková

Číslo nebezpečí Identifikační číslo
Označení nebezpečí dle ČSN EN ISO 12100

1. Mechanická nebezpečí
12 Nebezpečí stlačením

Životní etapa stroje: Zkoušení
Nebezpečný prostor:                                  
Pracovní prostor stroje

Nebezpečí stlačení končetin (prstů) mezi kryt a rám stroje při manipulaci s krytem

Počáteční riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

4
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 1 Opatření zabudování v konstrukci
Kryt opatřen kličkou určenou pro manipulaci

Snížené riziko po 
opatření

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

3
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 2 Bezpečnostní ochrana a doplňková ochranná opatření
Nelze aplikovat

Krok: 3 Informace pro používání
Výstraha: "Pozor nebezpečí stlačení končetin (prstů) mezi kryt a rám stroje při 
manipulaci s krytem" uvedena v návodce.

Zbytkové riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

2
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události
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Stroj: Bruska PNB- 5E
Datum: 6.4.2018

1.1.6

Popis nebezpečné 
situace/události:

S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale
E2 – možné za určitých 
okolností

W2 – střední

Popis opatření:

Popis opatření:
S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale
E2 – možné za určitých 
okolností

W1 – malá

Popis opatření:

S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale

E1 – možné

W1 – malá

Ohrožené osoby: Montážní dělník
Provozní stav stroje:                                             
Provoz

VUT v Brně, FSI 
ÚVSSR

FORMULÁŘ PRO ODHAD RIZIKA 
Zpracoval: Bc. Jitka Svíčková

Číslo nebezpečí Identifikační číslo
Označení nebezpečí dle ČSN EN ISO 12100

1. Mechanická nebezpečí
13 Nebezpečí stlačením

Životní etapa stroje: Zkoušení
Nebezpečný prostor:                                  
Všechny prostory stroje

Nebezpečí stlačení končetin (prstů) mezi jednotlivé komponenty

Počáteční riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

4
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 1 Opatření zabudování v konstrukci
Nelze aplikovat

Krok: 2 Bezpečnostní ochrana a doplňková ochranná opatření
Nutné použití pracovních rukavic

Snížené riziko po 
opatření

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

3
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 3 Informace pro používání

Informace o použití OOPP: "Nutné použít pracovní rukavice." a výstraha: "Pozor 
nebezpečí stlačení končetin (prstů) mezi jednotlivé komponenty." uvedeny v 
návodce.

Zbytkové riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

2
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události
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Stroj: Bruska PNB- 5E
Datum: 6.4.2018

1.2.1

Popis nebezpečné 
situace/události:

S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale
E2 – možné za určitých 
okolností

W3 – velká

Popis opatření:

S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale
E2 – možné za určitých 
okolností

W2 – střední

Popis opatření:
S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale
E2 – možné za určitých 
okolností

W1 – malá

Popis opatření:

S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale

E1 – možné

W1 – malá

Ohrožené osoby: Montážní dělník
Provozní stav stroje:                                             
Mimo provoz

VUT v Brně, FSI 
ÚVSSR

FORMULÁŘ PRO ODHAD RIZIKA 
Zpracoval: Bc. Jitka Svíčková

Číslo nebezpečí Identifikační číslo
Označení nebezpečí dle ČSN EN ISO 12100

1. Mechanická nebezpečí
14 Nebezpečí říznutím, uříznutím

Životní etapa stroje: Zkoušení
Nebezpečný prostor:                                  
Pracovní prostor stroje

Nebezpečí říznutí o nástroj

Počáteční riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

5
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 1 Opatření zabudování v konstrukci
Nástroj dostatečně zabudován v konstrukci (znesnadnění přístupu), dostatečně velký 
pracovní prostor stroje

Snížené riziko po 
opatření

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

4
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 2 Bezpečnostní ochrana a doplňková ochranná opatření
Nutné použití pracovních rukavic

Snížené riziko po 
opatření

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

3
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 3 Informace pro používání
Informace o použití OOPP: "Nutné použít pracovní rukavice." a výstraha: "Pozor 
nebezpečí říznutí o nástroj." uvedeny v návodce.

Zbytkové riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

2
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události



 

85 
 

 

 
  

Stroj: Bruska PNB- 5E
Datum: 6.4.2018

1.2.2

Popis nebezpečné 
situace/události:

S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale
E2 – možné za určitých 
okolností

W3 – velká

Popis opatření:
S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale
E2 – možné za určitých 
okolností

W2 – střední

Popis opatření:
S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale
E2 – možné za určitých 
okolností

W1 – malá

Popis opatření:

S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale

E1 – možné

W1 – malá

Ohrožené osoby: Montážní dělník
Provozní stav stroje:                                             
Mimo provoz

VUT v Brně, FSI 
ÚVSSR

FORMULÁŘ PRO ODHAD RIZIKA 
Zpracoval: Bc. Jitka Svíčková

Číslo nebezpečí Identifikační číslo
Označení nebezpečí dle ČSN EN ISO 12100

1. Mechanická nebezpečí
15 Nebezpečí říznutím, uříznutím

Životní etapa stroje: Zkoušení
Nebezpečný prostor:                                  
Pracovní prostor stroje

Nebezpečí říznutí o ostré hrany

Počáteční riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

5
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 1 Opatření zabudování v konstrukci
Sražení a odjehlení všech hran

Snížené riziko po 
opatření

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

4
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 2 Bezpečnostní ochrana a doplňková ochranná opatření
Nutné použití pracovních rukavic

Snížené riziko po 
opatření

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

3
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 3 Informace pro používání

Informace o použití OOPP: "Nutné použít pracovní rukavice." a výstraha: "Pozor 
nebezpečí říznutí o ostré hrany." uvedeny v návodce.

Zbytkové riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

2
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události
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Stroj: Bruska PNB- 5E
Datum: 6.4.2018

1.3.2

Popis nebezpečné 
situace/události:

S2 – těžké zranění 
(trvalé následky)

Velikost rizika

A1 – zřídka až častěji
E2 – možné za určitých 
okolností

W2 – střední

Popis opatření:
S2 – těžké zranění 
(trvalé následky)

Velikost rizika

A1 – zřídka až častěji
E2 – možné za určitých 
okolností

W2 – střední

Popis opatření:
S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A1 – zřídka až častěji
E2 – možné za určitých 
okolností

W2 – střední

Popis opatření:

S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A1 – zřídka až častěji

E1 – možné

W2 – střední

Ohrožené osoby: Montážní dělník
Provozní stav stroje:                                             
Mimo provoz

VUT v Brně, FSI 
ÚVSSR

FORMULÁŘ PRO ODHAD RIZIKA 
Zpracoval: Bc. Jitka Svíčková

Číslo nebezpečí Identifikační číslo
Označení nebezpečí dle ČSN EN ISO 12100

1. Mechanická nebezpečí
16 Nebezpečí zachycením

Životní etapa stroje: Zkoušení
Nebezpečný prostor:                                  
Pracovní prostor stroje

Nebezpečí zachycení upínačem obrobku/ unašečem

Počáteční riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

7
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 1 Opatření zabudování v konstrukci
Nelze aplikovat

Snížené riziko po 
opatření

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

7
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 2 Bezpečnostní ochrana a doplňková ochranná opatření
Nutné použití pracovních rukavic

Snížené riziko po 
opatření

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

1
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 3 Informace pro používání

Informace o použití OOPP: "Nutné použít pracovní rukavice." a výstraha: "Pozor 
nebezpečí zachycení upínačem obrobku/unašečem." uvedeny v návodce.

Zbytkové riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

0
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události
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Stroj: Bruska PNB- 5E
Datum: 6.4.2018

2.1.2

Popis nebezpečné 
situace/události:

S3 – smrt nebo těžké 
zranění (trvalé následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale

E3 – jen těžko možné

W1 – malá

Popis opatření:
S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale

E3 – jen těžko možné

W1 – malá

Popis opatření:

Popis opatření:

S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale
E2 – možné za určitých 
okolností

W1 – malá

Ohrožené osoby: Montážní dělník
Provozní stav stroje:                                             
Provoz

VUT v Brně, FSI 
ÚVSSR

FORMULÁŘ PRO ODHAD RIZIKA 
Zpracoval: Bc. Jitka Svíčková

Číslo nebezpečí Identifikační číslo
Označení nebezpečí dle ČSN EN ISO 12100

2. Elektrická nebezpečí
17 Dotyk osob živých částí

Životní etapa stroje: Zkoušení
Nebezpečný prostor:                                  
Všechny prostory stroje

Dotyk osob živých částí, které jsou v normálním provozu pod napětím (nepřímý 
dotyk)

Počáteční riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

16
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 1 Opatření zabudování v konstrukci
Provedení s napětím 12V

Snížené riziko po 
opatření

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

4
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 2 Bezpečnostní ochrana a doplňková ochranná opatření
Nelze aplikovat

Krok: 3 Informace pro používání

Výstraha: "Pozor nebezpečí úrazu elektrickým proudem" uvedena v technologickém 
postupu. Štítek umístěný na stroji s upozorněním (piktogramem) na nebezpečí 
vzniku možného úrazu elektrickým proudem.

Zbytkové riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

3
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události
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Stroj: Bruska PNB- 5E
Datum: 6.4.2018

3.1.1

Popis nebezpečné 
situace/události:

S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale
E2 – možné za určitých 
okolností

W3 – velká

Popis opatření:
S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale
E2 – možné za určitých 
okolností

W3 – velká

Popis opatření:
S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale
E2 – možné za určitých 
okolností

W2 – střední

Popis opatření:

S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale

E1 – možné

W2 – střední

Ohrožené osoby: Montážní dělník
Provozní stav stroje:                                             
Provoz

VUT v Brně, FSI 
ÚVSSR

FORMULÁŘ PRO ODHAD RIZIKA 
Zpracoval: Bc. Jitka Svíčková

Číslo nebezpečí Identifikační číslo
Označení nebezpečí dle ČSN EN ISO 12100

3. Tepelné nebezpečí
18 Popálení nebo opaření

Životní etapa stroje: Zkoušení
Nebezpečný prostor:                                  
Motorový prostor stroje

Popálení v důsledku styku s předměty o vysoké teplotě

Počáteční riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

5
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 1 Opatření zabudování v konstrukci
Nelze aplikovat

Snížené riziko po 
opatření

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

5
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 2 Bezpečnostní ochrana a doplňková ochranná opatření
Při zkoušení je nutné použití pracovních rukavic

Snížené riziko po 
opatření

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

4
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 3 Informace pro používání
Informace o použití OOPP: "Nutné použít pracovní rukavice." a výstraha: "Pozor 
nebezpečí popálení v důsledku styku s předměty o vysoké teplotě." uvedeny v 
návodce.

Zbytkové riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

3
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události
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Stroj: Bruska PNB- 5E
Datum: 6.4.2018

3.1.2

Popis nebezpečné 
situace/události:

S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale
E2 – možné za určitých 
okolností

W3 – velká

Popis opatření:
S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale
E2 – možné za určitých 
okolností

W2 – střední

Popis opatření:
S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale
E2 – možné za určitých 
okolností

W1 – malá

Popis opatření:

S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale

E1 – možné

W1 – malá

Ohrožené osoby: Montážní dělník
Provozní stav stroje:                                             
Mimo provoz

VUT v Brně, FSI 
ÚVSSR

FORMULÁŘ PRO ODHAD RIZIKA 
Zpracoval: Bc. Jitka Svíčková

Číslo nebezpečí Identifikační číslo
Označení nebezpečí dle ČSN EN ISO 12100

3. Tepelné nebezpečí
19 Popálení nebo opaření

Životní etapa stroje: Zkoušení
Nebezpečný prostor:                                  
Pracovní prostor stroje

Popálení o obrobek

Počáteční riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

5
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 1 Opatření zabudování v konstrukci
Chlazení obrobku při broušení

Snížené riziko po 
opatření

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

4
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 2 Bezpečnostní ochrana a doplňková ochranná opatření
Při zkoušení je nutné použít pracovní rukavice

Snížené riziko po 
opatření

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

3
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 3 Informace pro používání
Informace o použití OOPP: "Nutné použít pracovní rukavice." a výstraha: "Pozor 
nebezpečí popálení o obrobek." uvedeny v návodce.

Zbytkové riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

2
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události
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Stroj: Bruska PNB- 5E
Datum: 6.4.2018

4.1.1

Popis nebezpečné 
situace/události:

S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale

E3 – jen těžko možné

W3 – velká

Popis opatření:

Popis opatření:
S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale
E2 – možné za určitých 
okolností

W3 – velká

Popis opatření:

S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale

E1 – možné

W3 – velká

Ohrožené osoby: Montážní dělník
Provozní stav stroje:                                             
Provoz

VUT v Brně, FSI 
ÚVSSR

FORMULÁŘ PRO ODHAD RIZIKA 
Zpracoval: Bc. Jitka Svíčková

Číslo nebezpečí Identifikační číslo
Označení nebezpečí dle ČSN EN ISO 12100

4. Nebezpečí hluku
20 Nebezpečí hučení v uších

Životní etapa stroje: Zkoušení
Nebezpečný prostor:                                  
Motorový prostor stroje

Nebezpečí hučení v uších při ověření chodu

Počáteční riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

6
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 1 Opatření zabudování v konstrukci
Nelze aplikovat

Krok: 2 Bezpečnostní ochrana a doplňková ochranná opatření
Doporučení použití OOPP k ochraně sluchu- sluchátek

Snížené riziko po 
opatření

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

5
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 3 Informace pro používání

Informace o použití OOPP: "Doporučujeme použití sluchátek k ochraně sluchu" 
uvedena v návodce.

Zbytkové riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

4
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události
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Stroj: Bruska PNB- 5E
Datum: 6.4.2018

7.1.1

Popis nebezpečné 
situace/události:

S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale

E3 – jen těžko možné

W2 – střední

Popis opatření:
S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale
E2 – možné za určitých 
okolností

W2 – střední

Popis opatření:

S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale
E2 – možné za určitých 
okolností

W1 – malá

Popis opatření:

S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale

E1 – možné

W1 – malá

Ohrožené osoby: Montážní dělník
Provozní stav stroje:                                             
Provoz

VUT v Brně, FSI 
ÚVSSR

FORMULÁŘ PRO ODHAD RIZIKA 
Zpracoval: Bc. Jitka Svíčková

Číslo nebezpečí Identifikační číslo
Označení nebezpečí dle ČSN EN ISO 12100

7. Nebezpečí způsobená materiálem/ látkami
21 Senzibilita

Životní etapa stroje: Zkoušení
Nebezpečný prostor:                                  
Všechny prostory stroje

Senzibilita v důsledku působení kapaliny

Počáteční riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

5
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 1 Opatření zabudování v konstrukci
Ochranný kryt

Snížené riziko po 
opatření

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

4
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 2 Bezpečnostní ochrana a doplňková ochranná opatření
Nutné použití ochranných rukavic, popř. použití stlačeného vzduchu pro ofuk 
pracovního prostoru a obrobku. 

Snížené riziko po 
opatření

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

3
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 3 Informace pro používání

Štítěk umístěný na stroji s upozorněním (piktogramem) na nebezpečí potřísnění 
kapalinou. Výstraha: "Pozor nebezpečí potřísnění kapalinou." uvedena v návodce.

Zbytkové riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

2
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události
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Stroj: Bruska PNB- 5E
Datum: 6.4.2018

9.1.1

Popis nebezpečné 
situace/události:

S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A1 – zřídka až častěji

E3 – jen těžko možné

W3 – velká

Popis opatření:

Popis opatření:

Popis opatření:

S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A1 – zřídka až častěji
E2 – možné za určitých 
okolností

W2 – střední

Výstraha: "Pozor na špatné nastavení velikosti úběru materiálu" a informace o 
správném postupu nastavení úběru: "Maximální krok 
úběru je 0,006 mm." uvedeny v návodce, štítek na stroji s informací maximálního 
nastavení úběru.

Zbytkové riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

1
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 1 Opatření zabudování v konstrukci
Nelze aplikovat

Krok: 2 Bezpečnostní ochrana a doplňková ochranná opatření
Nelze aplikovat

Krok: 3 Informace pro používání

Lidská chyba špatného nastavení úběru materiálu

Počáteční riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

3
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Ohrožené osoby: Montážní dělník
Provozní stav stroje:                                             
Provoz

VUT v Brně, FSI 
ÚVSSR

FORMULÁŘ PRO ODHAD RIZIKA 
Zpracoval: Bc. Jitka Svíčková

Číslo nebezpečí Identifikační číslo
Označení nebezpečí dle ČSN EN ISO 12100

9. Nebezpečí spojená s environmentem, ve kterém 
je stroj používán 

22 Lidská chyba

Životní etapa stroje: Zkoušení
Nebezpečný prostor:                                  
Pracovní prostor stroje
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Stroj: Bruska PNB- 5E
Datum: 6.4.2018

9.1.2

Popis nebezpečné 
situace/události:

S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale
E2 – možné za určitých 
okolností

W2 – střední

Popis opatření:

Popis opatření:
S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale

E1 – možné

W2 – střední

Popis opatření:

S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale

E1 – možné

W1 – malá

Krok: 3 Informace pro používání

Výstraha: "Pozor nebezpečí vylití chladící kapaliny a následné uklouznutí." a 
informace: "Ovládání průtoku musí být otočeno do polohy otevřeno, které je 
znázorněno riskou." uvedeny v návodce.

Zbytkové riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

2
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 1 Opatření zabudování v konstrukci
Nelze aplikovat

Krok: 2 Bezpečnostní ochrana a doplňková ochranná opatření
Nošení obuvi s protiskluzovou podrážkou.

Snížené riziko po 
opatření

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

3
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Lidská chyba špatného nastavení průtoku kapaliny a následné přepálení nástroje 
nebo únik kapaliny a následného uklouznutí.

Počáteční riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

4
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Ohrožené osoby: Montážní dělník
Provozní stav stroje:                                             
Provoz

VUT v Brně, FSI 
ÚVSSR

FORMULÁŘ PRO ODHAD RIZIKA 
Zpracoval: Bc. Jitka Svíčková

Číslo nebezpečí Identifikační číslo
Označení nebezpečí dle ČSN EN ISO 12100

9. Nebezpečí spojená s environmentem, ve kterém 
je stroj používán 

23 Lidská chyba

Životní etapa stroje: Zkoušení
Nebezpečný prostor:                                  
Pracovní prostor stroje
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Stroj: Bruska PNB- 5E
Datum: 6.4.2018

9.1.4

Popis nebezpečné 
situace/události:

S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale
E2 – možné za určitých 
okolností

W3 – velká

Popis opatření:
S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale
E2 – možné za určitých 
okolností

W2 – střední

Popis opatření:

Popis opatření:

S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale

E1 – možné

W2 – střední

Krok: 2 Bezpečnostní ochrana a doplňková ochranná opatření
Nelze aplikovat

Krok: 3 Informace pro používání
Informace o upevnění obrobku/upínače: "Obrobek/upínač položíme
na dosedací plochy unašeče, přitlačíme směrem dolů a pomocí imbusového klíče 
dotáhneme upínací šroub." uvedeny v návodce.

Zbytkové riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

2
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 1 Opatření zabudování v konstrukci
Jednoduché konstrukční řešení upevnění

Snížené riziko po 
opatření

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

4
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Lidská chyba špatného upevnění obrobku/ upínače

Počáteční riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

5
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Ohrožené osoby: Montážní dělník
Provozní stav stroje:                                             
Mimo provoz

VUT v Brně, FSI 
ÚVSSR

FORMULÁŘ PRO ODHAD RIZIKA 
Zpracoval: Bc. Jitka Svíčková

Číslo nebezpečí Identifikační číslo
Označení nebezpečí dle ČSN EN ISO 12100

9. Nebezpečí spojená s environmentem, ve kterém 
je stroj používán 

24 Lidská chyba

Životní etapa stroje: Zkoušení
Nebezpečný prostor:                                  
Pracovní prostor stroje
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Stroj: Bruska PNB- 5E
Datum: 6.4.2018

1.1.1

Popis nebezpečné 
situace/události:

S2 – těžké zranění 
(trvalé následky)

Velikost rizika

A1 – zřídka až častěji
E2 – možné za určitých 
okolností

W3 – velká

Popis opatření:

S2 – těžké zranění 
(trvalé následky)

Velikost rizika

A1 – zřídka až častěji
E2 – možné za určitých 
okolností

W2 – střední

Popis opatření:
S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A1 – zřídka až častěji
E2 – možné za určitých 
okolností

W2 – střední

Popis opatření:

S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A1 – zřídka až častěji

E1 – možné

W2 – střední

Ohrožené osoby: Manipulant, přeprava, třetí osoba
Provozní stav stroje:                                             
Mimo provoz

VUT v Brně, FSI 
ÚVSSR

FORMULÁŘ PRO ODHAD RIZIKA 
Zpracoval: Bc. Jitka Svíčková

Číslo nebezpečí Identifikační číslo
Označení nebezpečí dle ČSN EN ISO 12100

1. Mechanická nebezpečí
25 Nebezpečí stlačením

Životní etapa stroje: Doprava
Nebezpečný prostor:                                  
Nejbližší prostor stroje

Nebezpečí stlačení končetin (těla) při manipulaci se strojem

Počáteční riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

8
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 1 Opatření zabudování v konstrukci
Bruska je vybavena příslušenstvím, které umožňuje připojení ke standartním 
manipulačním prostředkům

Snížené riziko po 
opatření

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

7
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 2 Bezpečnostní ochrana a doplňková ochranná opatření
Použití bezpečnostních lan určených k manipulaci s příslušnou hmotností

Snížené riziko po 
opatření

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

1
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 3 Informace pro používání
Bruska je opatřena štítkem s uvedenou hmotností. Informace o manipulaci: "Při 
manipulaci použít bezpečnostní lana s příslušnou hmotností." uvedena v návodu k 
použití.

Zbytkové riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

0
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události
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Stroj: Bruska PNB- 5E
Datum: 6.4.2018

9.1.6

Popis nebezpečné 
situace/události:

S2 – těžké zranění 
(trvalé následky)

Velikost rizika

A1 – zřídka až častěji
E2 – možné za určitých 
okolností

W3 – velká

Popis opatření:
S2 – těžké zranění 
(trvalé následky)

Velikost rizika

A1 – zřídka až častěji
E2 – možné za určitých 
okolností

W2 – střední

Popis opatření:
S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A1 – zřídka až častěji
E2 – možné za určitých 
okolností

W2 – střední

Popis opatření:

S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A1 – zřídka až častěji

E1 – možné

W2 – střední

Krok: 3 Informace pro používání
Bruska je opatřena štítkem s uvedenou hmotností. Informace o manipulaci: "Při 
manipulaci použít bezpečnostní lana s příslušnou hmotností." uvedena v návodu k 
použití.

Zbytkové riziko

Závažnost možné škody na zdraví

Četnost a doba trvání ohrožení

0Možnost vyvarování se nebezpečí

Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 2 Bezpečnostní ochrana a doplňková ochranná opatření
Použití bezpečnostních lan určených k manipulaci s příslušnou hmotností

Snížené riziko po 
opatření

Závažnost možné škody na zdraví

Četnost a doba trvání ohrožení

1Možnost vyvarování se nebezpečí

Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 1 Opatření zabudování v konstrukci
Zvedací oka určená k manipulaci

Snížené riziko po 
opatření

Závažnost možné škody na zdraví

Četnost a doba trvání ohrožení

7Možnost vyvarování se nebezpečí

Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Pád stroje

Počáteční riziko

Závažnost možné škody na zdraví

Četnost a doba trvání ohrožení

8Možnost vyvarování se nebezpečí

Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Ohrožené osoby: Manipulant, přeprava, třetí osoba
Provozní stav stroje:                                             
Mimo provoz

VUT v Brně, FSI 
ÚVSSR

FORMULÁŘ PRO ODHAD RIZIKA 
Zpracoval: Bc. Jitka Svíčková

Číslo nebezpečí Identifikační číslo
Označení nebezpečí dle ČSN EN ISO 12100

9. Nebezpečí spojená s environmentem, ve kterém 
je stroj používán 

26 Lidská chyba

Životní etapa stroje: Doprava
Nebezpečný prostor:                                  
Nejbližší okolí stroje
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Stroj: Bruska PNB- 5E
Datum: 6.4.2018

2.1.1

Popis nebezpečné 
situace/události:

S3 – smrt nebo těžké 
zranění (trvalé následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale
E2 – možné za určitých 
okolností

W2 – střední

Popis opatření:
S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale
E2 – možné za určitých 
okolností

W2 – střední

Popis opatření:
S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale
E2 – možné za určitých 
okolností

W1 – malá

Popis opatření:

S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale

E1 – možné

W1 – malá

Ohrožené osoby: Obsluha údržby
Provozní stav stroje:                                             
Provoz

VUT v Brně, FSI 
ÚVSSR

FORMULÁŘ PRO ODHAD RIZIKA 
Zpracoval: Bc. Jitka Svíčková

Číslo nebezpečí Identifikační číslo
Označení nebezpečí dle ČSN EN ISO 12100

2. Elektrická nebezpečí
27 Dotyk osob živých částí

Životní etapa stroje: Uvedení do provozu
Nebezpečný prostor:                                  
Nejbližší okolí stroje, Motorový prostor stroje

Dotyk osob živých částí, které jsou v normálním provozu pod napětím (přímý 
dotyk)

Počáteční riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

16
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 1 Opatření zabudování v konstrukci
Provedení s napětím 12V

Snížené riziko po 
opatření

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

4
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 2 Bezpečnostní ochrana a doplňková ochranná opatření
Krytování rozvodů elektrické energie (IP54)

Snížené riziko po 
opatření

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

3
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 3 Informace pro používání

Informace o provádění prací na el. rozvodech pouze osobami, které splnili alespoň 
elektrotechnickou kvalifikaci ( vyhl. 50/1978 Sb.) Štítek umístěný na stroji s 
upozorněním (piktogramem) na nebezpečí vzniku možného úrazu elektrickým 
proudem.

Zbytkové riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

2
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události
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Stroj: Bruska PNB- 5E
Datum: 6.4.2018

7.1.1

Popis nebezpečné 
situace/události:

S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale

E3 – jen těžko možné

W2 – střední

Popis opatření:
S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale
E2 – možné za určitých 
okolností

W2 – střední

Popis opatření:

S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale
E2 – možné za určitých 
okolností

W1 – malá

Popis opatření:

S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale

E1 – možné

W1 – malá

Ohrožené osoby: Obsluha údržby
Provozní stav stroje:                                             
Provoz

VUT v Brně, FSI 
ÚVSSR

FORMULÁŘ PRO ODHAD RIZIKA 
Zpracoval: Bc. Jitka Svíčková

Číslo nebezpečí Identifikační číslo
Označení nebezpečí dle ČSN EN ISO 12100

7. Nebezpečí způsobená materiálem/ látkami
28 Senzibilita

Životní etapa stroje: Uvedení do provozu
Nebezpečný prostor:                                  
Všechny prostory stroje

Senzibilita v důsledku působení kapaliny

Počáteční riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

5
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 1 Opatření zabudování v konstrukci
Ochranný kryt, dostatečně velký otvor v nádrži na nalévání chladící kapaliny

Snížené riziko po 
opatření

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

4
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 2 Bezpečnostní ochrana a doplňková ochranná opatření
Nutné použití ochranných rukavic, popř. použití stlačeného vzduchu pro ofuk 
pracovního prostoru a obrobku. 

Snížené riziko po 
opatření

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

3
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 3 Informace pro používání

Štítěk umístěný na stroji s upozorněním (piktogramem) na nebezpečí potřísnění 
kapalinou. Výstraha: "Pozor nebezpečí potřísnění kapalinou." uvedena v návodu k 
použití.

Zbytkové riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

2
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události
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Stroj: Bruska PNB- 5E
Datum: 6.4.2018

9.1.5

Popis nebezpečné 
situace/události:

S2 – těžké zranění 
(trvalé následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale

E3 – jen těžko možné

W2 – střední

Popis opatření:
S2 – těžké zranění 
(trvalé následky)

Velikost rizika

A1 – zřídka až častěji

E3 – jen těžko možné

W1 – malá

Popis opatření:
S2 – těžké zranění 
(trvalé následky)

Velikost rizika

A1 – zřídka až častěji
E2 – možné za určitých 
okolností

W1 – malá

Popis opatření:

S2 – těžké zranění 
(trvalé následky)

Velikost rizika

A1 – zřídka až častěji

E1 – možné

W1 – malá

Krok: 3 Informace pro používání

Informace o použití OOPP: "Nutné nošení obuvi s protiskluzovou podrážkou." a 
výstraha: "Pozor nebezpečí vylití chladící kapaliny a následné uklouznutí." uvedeny 
v  návodu k použití.

Zbytkové riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

5
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 2 Bezpečnostní ochrana a doplňková ochranná opatření
Nošení obuvi s protiskluzovou podrážkou

Snížené riziko po 
opatření

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

6
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 1 Opatření zabudování v konstrukci
Dostatečně velký otvor v nádrži pro plnění chladící kapalinou

Snížené riziko po 
opatření

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

7
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Lidská chyba vylité chladící kapaliny při plnění nádrže a následné uklouznutí

Počáteční riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

11
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Ohrožené osoby: Obsluha údržby
Provozní stav stroje:                                             
Mimo provoz

VUT v Brně, FSI 
ÚVSSR

FORMULÁŘ PRO ODHAD RIZIKA 
Zpracoval: Bc. Jitka Svíčková

Číslo nebezpečí Identifikační číslo
Označení nebezpečí dle ČSN EN ISO 12100

9. Nebezpečí spojená s environmentem, ve kterém 
je stroj používán 

29 Lidská chyba

Životní etapa stroje: Uvedení do provozu
Nebezpečný prostor:                                  
Nejbližší prostor stroje
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Stroj: Bruska PNB- 5E
Datum: 6.4.2018

1.1.2

Popis nebezpečné 
situace/události:

S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale
E2 – možné za určitých 
okolností

W3 – velká

Popis opatření:

S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale
E2 – možné za určitých 
okolností

W2 – střední

Popis opatření:
S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale
E2 – možné za určitých 
okolností

W1 – malá

Popis opatření:

S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale

E1 – možné

W1 – malá

Ohrožené osoby: Obsluha
Provozní stav stroje:                                             
Mimo provoz

VUT v Brně, FSI 
ÚVSSR

FORMULÁŘ PRO ODHAD RIZIKA 
Zpracoval: Bc. Jitka Svíčková

Číslo nebezpečí Identifikační číslo
Označení nebezpečí dle ČSN EN ISO 12100

1. Mechanická nebezpečí
30 Nebezpečí stlačením

Životní etapa stroje: Provoz
Nebezpečný prostor:                                  
Pracovní prostor stroje

Nebezpečí stlačení při manipulaci s obrobkem

Počáteční riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

5
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 1 Opatření zabudování v konstrukci
Pracovní prostor umístěn v ergonomicky přijatelné výšce, vstup do pracovního 
prostoru dostatečné velikosti.

Snížené riziko po 
opatření

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

4
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 2 Bezpečnostní ochrana a doplňková ochranná opatření
Nutné použití pracovních rukavic

Snížené riziko po 
opatření

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

3
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 3 Informace pro používání

Informace o použití OOPP: "Nutné použít pracovní rukavice." a výstraha: "Pozor 
nebezpečí stlačení při manipulaci s obrobkem." uvedeny v návodu k použití.

Zbytkové riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

2
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události
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Stroj: Bruska PNB- 5E
Datum: 6.4.2018

1.1.4

Popis nebezpečné 
situace/události:

S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale
E2 – možné za určitých 
okolností

W2 – střední

Popis opatření:
S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale

E1 – možné

W2 – střední

Popis opatření:

Popis opatření:

S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale

E1 – možné

W1 – malá

Ohrožené osoby: Obsluha
Provozní stav stroje:                                             
Mimo provoz

VUT v Brně, FSI 
ÚVSSR

FORMULÁŘ PRO ODHAD RIZIKA 
Zpracoval: Bc. Jitka Svíčková

Číslo nebezpečí Identifikační číslo
Označení nebezpečí dle ČSN EN ISO 12100

1. Mechanická nebezpečí
31 Nebezpečí stlačením

Životní etapa stroje: Provoz
Nebezpečný prostor:                                  
Pracovní prostor stroje

Nebezpečí stlačení končetin (prstů) mezi kryt a rám stroje při manipulaci s krytem

Počáteční riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

4
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 1 Opatření zabudování v konstrukci
Kryt opatřen kličkou určenou pro manipulaci

Snížené riziko po 
opatření

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

3
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 2 Bezpečnostní ochrana a doplňková ochranná opatření
Nelze aplikovat

Krok: 3 Informace pro používání
Výstraha: "Pozor nebezpečí stlačení končetin (prstů) mezi kryt a rám stroje při 
manipulaci s krytem" uvedena v návodu k použití.

Zbytkové riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

2
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události
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Stroj: Bruska PNB- 5E
Datum: 6.4.2018

1.1.6

Popis nebezpečné 
situace/události:

S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale
E2 – možné za určitých 
okolností

W2 – střední

Popis opatření:

Popis opatření:
S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale
E2 – možné za určitých 
okolností

W1 – malá

Popis opatření:

S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale

E1 – možné

W1 – malá

Ohrožené osoby: Obsluha
Provozní stav stroje:                                             
Provoz

VUT v Brně, FSI 
ÚVSSR

FORMULÁŘ PRO ODHAD RIZIKA 
Zpracoval: Bc. Jitka Svíčková

Číslo nebezpečí Identifikační číslo
Označení nebezpečí dle ČSN EN ISO 12100

1. Mechanická nebezpečí
32 Nebezpečí stlačením

Životní etapa stroje: Provoz
Nebezpečný prostor:                                  
Všechny prostory stroje

Nebezpečí stlačení končetin (prstů) mezi jednotlivé komponenty

Počáteční riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

4
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 1 Opatření zabudování v konstrukci
Nelze aplikovat

Krok: 2 Bezpečnostní ochrana a doplňková ochranná opatření
Nutné použití pracovních rukavic

Snížené riziko po 
opatření

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

3
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 3 Informace pro používání

Informace o použití OOPP: "Nutné použít pracovní rukavice." a výstraha: "Pozor 
nebezpečí stlačení končetin (prstů) mezi jednotlivé komponenty." uvedeny v návodu 
k použití.

Zbytkové riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

2
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události
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Stroj: Bruska PNB- 5E
Datum: 6.4.2018

1.2.1

Popis nebezpečné 
situace/události:

S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale
E2 – možné za určitých 
okolností

W3 – velká

Popis opatření:

S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale
E2 – možné za určitých 
okolností

W2 – střední

Popis opatření:
S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale
E2 – možné za určitých 
okolností

W1 – malá

Popis opatření:

S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale

E1 – možné

W1 – malá

Ohrožené osoby: Obsluha
Provozní stav stroje:                                             
Mimo provoz

VUT v Brně, FSI 
ÚVSSR

FORMULÁŘ PRO ODHAD RIZIKA 
Zpracoval: Bc. Jitka Svíčková

Číslo nebezpečí Identifikační číslo
Označení nebezpečí dle ČSN EN ISO 12100

1. Mechanická nebezpečí
33 Nebezpečí říznutím, uříznutím

Životní etapa stroje: Provoz
Nebezpečný prostor:                                  
Pracovní prostor stroje

Nebezpečí říznutí o nástroj

Počáteční riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

5
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 1 Opatření zabudování v konstrukci
Nástroj dostatečně zabudován v konstrukci (znesnadnění přístupu), dostatečně velký 
pracovní prostor stroje

Snížené riziko po 
opatření

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

4
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 2 Bezpečnostní ochrana a doplňková ochranná opatření
Nutné použití pracovních rukavic

Snížené riziko po 
opatření

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

3
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 3 Informace pro používání
Informace o použití OOPP: "Nutné použít pracovní rukavice." a výstraha: "Pozor 
nebezpečí říznutí o nástroj." uvedeny v návodu k použití.

Zbytkové riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

2
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události
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Stroj: Bruska PNB- 5E
Datum: 6.4.2018

1.2.2

Popis nebezpečné 
situace/události:

S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale
E2 – možné za určitých 
okolností

W3 – velká

Popis opatření:
S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale
E2 – možné za určitých 
okolností

W2 – střední

Popis opatření:
S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale
E2 – možné za určitých 
okolností

W1 – malá

Popis opatření:

S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale

E1 – možné

W1 – malá

Ohrožené osoby: Obsluha
Provozní stav stroje:                                             
Mimo provoz

VUT v Brně, FSI 
ÚVSSR

FORMULÁŘ PRO ODHAD RIZIKA 
Zpracoval: Bc. Jitka Svíčková

Číslo nebezpečí Identifikační číslo
Označení nebezpečí dle ČSN EN ISO 12100

1. Mechanická nebezpečí
34 Nebezpečí říznutím, uříznutím

Životní etapa stroje: Provoz
Nebezpečný prostor:                                  
Pracovní prostor stroje

Nebezpečí říznutí o ostré hrany

Počáteční riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

5
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 1 Opatření zabudování v konstrukci
Sražení a odjehlení všech hran

Snížené riziko po 
opatření

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

4
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 2 Bezpečnostní ochrana a doplňková ochranná opatření
Nutné použití pracovních rukavic

Snížené riziko po 
opatření

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

3
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 3 Informace pro používání

Informace o použití OOPP: "Nutné použít pracovní rukavice." a výstraha: "Pozor 
nebezpečí říznutí o ostré hrany." uvedeny v návodu k použití.

Zbytkové riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

2
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události
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Stroj: Bruska PNB- 5E
Datum: 6.4.2018

3.1.2

Popis nebezpečné 
situace/události:

S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale
E2 – možné za určitých 
okolností

W3 – velká

Popis opatření:
S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale
E2 – možné za určitých 
okolností

W2 – střední

Popis opatření:
S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale
E2 – možné za určitých 
okolností

W1 – malá

Popis opatření:

S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale

E1 – možné

W1 – malá

Ohrožené osoby: Obsluha
Provozní stav stroje:                                             
Mimo provoz

VUT v Brně, FSI 
ÚVSSR

FORMULÁŘ PRO ODHAD RIZIKA 
Zpracoval: Bc. Jitka Svíčková

Číslo nebezpečí Identifikační číslo
Označení nebezpečí dle ČSN EN ISO 12100

3. Tepelné nebezpečí
35 Popálení nebo opaření

Životní etapa stroje: Provoz
Nebezpečný prostor:                                  
Pracovní prostor stroje

Popálení o obrobek

Počáteční riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

5
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 1 Opatření zabudování v konstrukci
Chlazení obrobku při broušení

Snížené riziko po 
opatření

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

4
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 2 Bezpečnostní ochrana a doplňková ochranná opatření
Při zkoušení je nutné použít pracovní rukavice

Snížené riziko po 
opatření

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

3
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 3 Informace pro používání

Informace o použití OOPP: "Nutné použít pracovní rukavice." a výstraha: "Pozor 
nebezpečí popálení o obrobek." uvedeny v návodu k použití.

Zbytkové riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

2
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události
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Stroj: Bruska PNB- 5E
Datum: 6.4.2018

7.1.1

Popis nebezpečné 
situace/události:

S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale

E3 – jen těžko možné

W2 – střední

Popis opatření:
S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale
E2 – možné za určitých 
okolností

W2 – střední

Popis opatření:

S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale
E2 – možné za určitých 
okolností

W1 – malá

Popis opatření:

S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale

E1 – možné

W1 – malá

Ohrožené osoby: Obsluha
Provozní stav stroje:                                             
Provoz

VUT v Brně, FSI 
ÚVSSR

FORMULÁŘ PRO ODHAD RIZIKA 
Zpracoval: Bc. Jitka Svíčková

Číslo nebezpečí Identifikační číslo
Označení nebezpečí dle ČSN EN ISO 12100

7. Nebezpečí způsobená materiálem/ látkami
36 Senzibilita

Životní etapa stroje: Provoz
Nebezpečný prostor:                                  
Všechny prostory stroje

Senzibilita v důsledku působení kapaliny

Počáteční riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

5
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 1 Opatření zabudování v konstrukci
Ochranný kryt

Snížené riziko po 
opatření

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

4
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 2 Bezpečnostní ochrana a doplňková ochranná opatření
Nutné použití ochranných rukavic, popř. použití stlačeného vzduchu pro ofuk 
pracovního prostoru a obrobku. 

Snížené riziko po 
opatření

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

3
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 3 Informace pro používání
Štítěk umístěný na stroji s upozorněním (piktogramem) na nebezpečí potřísnění 
kapalinou. Výstraha: "Pozor nebezpečí potřísnění kapalinou." uvedena v návodu k 
použití.

Zbytkové riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

2
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události
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Stroj: Bruska PNB- 5E
Datum: 6.4.2018

9.1.1

Popis nebezpečné 
situace/události:

S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A1 – zřídka až častěji

E3 – jen těžko možné

W3 – velká

Popis opatření:

Popis opatření:
S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A1 – zřídka až častěji

E3 – jen těžko možné

W3 – velká

Popis opatření:

S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A1 – zřídka až častěji
E2 – možné za určitých 
okolností

W2 – střední

Krok: 3 Informace pro používání

Výstraha "Pozor na špatné nastavení velikosti úběru materiálu" a informace o 
správném postupu nastavení úběru : "Maximální krok 
úběru je 0,006 mm." uvedeny v návodu k použití, štítek na stroji s informací 
maximálního nastavení úběru.

Zbytkové riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

1
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 1 Opatření zabudování v konstrukci
Nelze aplikovat

Krok: 2 Bezpečnostní ochrana a doplňková ochranná opatření
Nelze aplikovat

Snížené riziko po 
opatření

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

3
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Lidská chyba špatného nastavení úběru materiálu

Počáteční riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

3
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Ohrožené osoby: Obsluha
Provozní stav stroje:                                             
Provoz

VUT v Brně, FSI 
ÚVSSR

FORMULÁŘ PRO ODHAD RIZIKA 
Zpracoval: Bc. Jitka Svíčková

Číslo nebezpečí Identifikační číslo
Označení nebezpečí dle ČSN EN ISO 12100

9. Nebezpečí spojená s environmentem, ve kterém 
je stroj používán 

37 Lidská chyba

Životní etapa stroje: Provoz
Nebezpečný prostor:                                  
Pracovní prostor stroje
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Stroj: Bruska PNB- 5E
Datum: 6.4.2018

9.1.4

Popis nebezpečné 
situace/události:

S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale
E2 – možné za určitých 
okolností

W3 – velká

Popis opatření:
S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale
E2 – možné za určitých 
okolností

W2 – střední

Popis opatření:

Popis opatření:

S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale

E1 – možné

W2 – střední

Krok: 2 Bezpečnostní ochrana a doplňková ochranná opatření
Nelze aplikovat

Krok: 3 Informace pro používání

Informace o upevnění obrobku/upínače: "Obrobek/upínač položíme
na dosedací plochy unašeče, přitlačíme směrem dolů a pomocí inbusového klíče 
dotáhneme upínací šroub." uvedena v návodu k použití.

Zbytkové riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

2
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 1 Opatření zabudování v konstrukci
Jednoduché konstrukční řešení upevnění

Snížené riziko po 
opatření

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

4
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Lidská chyba špatného upevnění obrobku/ upínače

Počáteční riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

5
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Ohrožené osoby: Obsluha
Provozní stav stroje:                                             
Mimo provoz

VUT v Brně, FSI 
ÚVSSR

FORMULÁŘ PRO ODHAD RIZIKA 
Zpracoval: Bc. Jitka Svíčková

Číslo nebezpečí Identifikační číslo
Označení nebezpečí dle ČSN EN ISO 12100

9. Nebezpečí spojená s environmentem, ve kterém 
je stroj používán 

38 Lidská chyba

Životní etapa stroje: Provoz
Nebezpečný prostor:                                  
Pracovní prostor stroje
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Stroj: Bruska PNB- 5E
Datum: 6.4.2018

1.1.5

Popis nebezpečné 
situace/události:

S2 – těžké zranění 
(trvalé následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale
E2 – možné za určitých 
okolností

W3 – velká

Popis opatření:
S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale
E2 – možné za určitých 
okolností

W2 – střední

Popis opatření:
S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale
E2 – možné za určitých 
okolností

W1 – malá

Popis opatření:

S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale

E1 – možné

W1 – malá

Ohrožené osoby: Pracovník údržby
Provozní stav stroje:                                             
Mimo provoz

VUT v Brně, FSI 
ÚVSSR

FORMULÁŘ PRO ODHAD RIZIKA 
Zpracoval: Bc. Jitka Svíčková

Číslo nebezpečí Identifikační číslo
Označení nebezpečí dle ČSN EN ISO 12100

1. Mechanická nebezpečí

39 Nebezpečí stlačením

Životní etapa stroje: Údržba/čištění
Nebezpečný prostor:                                  
Nejbližší prostor stroje

Při manipulaci s nádrží může dojít ke stlačení končetin (prstů) v důsledku váhy 
nádrže

Počáteční riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

11
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 1 Opatření zabudování v konstrukci
Nádrž opatřena držadly pro manipulaci

Snížené riziko po 
opatření

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

4
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 2 Bezpečnostní ochrana a doplňková ochranná opatření
Nutné použití pracovních rukavic

Snížené riziko po 
opatření

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

3
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 3 Informace pro používání

Informace o manipulaci: "Při manipulaci s nádrží používejte příslušná držadla, váha 
nádrže s kapalinou dosahuje až 12kg." a výstraha: " Pozor nebezpečí stlačení 
končetin (prstů) v důsledku váhy nádrže." uvedeny v návodu k použití.

Zbytkové riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

2
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události



 

110 
 

 

 
  

Stroj: Bruska PNB- 5E
Datum: 6.4.2018

1.1.8

Popis nebezpečné 
situace/události:

S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale
E2 – možné za určitých 
okolností

W2 – střední

Popis opatření:
S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale
E2 – možné za určitých 
okolností

W1 – malá

Popis opatření:

Popis opatření:

S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale

E1 – možné

W1 – malá

Ohrožené osoby: Pracovník údržby
Provozní stav stroje:                                             
Mimo provoz

VUT v Brně, FSI 
ÚVSSR

FORMULÁŘ PRO ODHAD RIZIKA 
Zpracoval: Bc. Jitka Svíčková

Číslo nebezpečí Identifikační číslo
Označení nebezpečí dle ČSN EN ISO 12100

1. Mechanická nebezpečí
40 Nebezpečí stlačením

Životní etapa stroje: Údržba/čištění
Nebezpečný prostor:                                  
Pracovní prostor stroje

Nebezpečí stlačení mezi nástroj a vřeteno

Počáteční riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

4
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 1 Opatření zabudování v konstrukci
Dostatečná bezpečnostní mezera mezi kotoučem a vřetenem

Snížené riziko po 
opatření

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

3
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 2 Bezpečnostní ochrana a doplňková ochranná opatření
Nelze aplikovat

Krok: 3 Informace pro používání
Výstraha: "Pozor nebezpečí stlačení končetin (prstů) mezi nástroj a vřeteno stroje." 
uvedena v návodu k použití.

Zbytkové riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

2
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události
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Stroj: Bruska PNB- 5E
Datum: 6.4.2018

1.2.1

Popis nebezpečné 
situace/události:

S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale
E2 – možné za určitých 
okolností

W3 – velká

Popis opatření:

S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale
E2 – možné za určitých 
okolností

W2 – střední

Popis opatření:
S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale
E2 – možné za určitých 
okolností

W1 – malá

Popis opatření:

S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale

E1 – možné

W1 – malá

Ohrožené osoby: Pracovník údržby
Provozní stav stroje:                                             
Mimo provoz

VUT v Brně, FSI 
ÚVSSR

FORMULÁŘ PRO ODHAD RIZIKA 
Zpracoval: Bc. Jitka Svíčková

Číslo nebezpečí Identifikační číslo
Označení nebezpečí dle ČSN EN ISO 12100

1. Mechanická nebezpečí
41 Nebezpečí říznutím, uříznutím

Životní etapa stroje: Údržba/čištění
Nebezpečný prostor:                                  
Pracovní prostor stroje

Nebezpečí říznutí o nástroj

Počáteční riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

5
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 1 Opatření zabudování v konstrukci
Nástroj dostatečně zabudován v konstrukci ( znesnadnění přístupu), dostatečně 
velký pracovní prostor stroje

Snížené riziko po 
opatření

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

4
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 2 Bezpečnostní ochrana a doplňková ochranná opatření
Nutné použití pracovních rukavic

Snížené riziko po 
opatření

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

3
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 3 Informace pro používání
Informace o použití OOPP: "Nutné použít pracovní rukavice." a výstraha: "Pozor 
nebezpečí říznutí o nástroj." uvedeny v návodu k použití.

Zbytkové riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

2
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události
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Stroj: Bruska PNB- 5E
Datum: 6.4.2018

1.2.2

Popis nebezpečné 
situace/události:

S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale
E2 – možné za určitých 
okolností

W3 – velká

Popis opatření:
S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale
E2 – možné za určitých 
okolností

W2 – střední

Popis opatření:
S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale
E2 – možné za určitých 
okolností

W1 – malá

Popis opatření:

S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale

E1 – možné

W1 – malá

Ohrožené osoby: Pracovník údržby
Provozní stav stroje:                                             
Mimo provoz

VUT v Brně, FSI 
ÚVSSR

FORMULÁŘ PRO ODHAD RIZIKA 
Zpracoval: Bc. Jitka Svíčková

Číslo nebezpečí Identifikační číslo
Označení nebezpečí dle ČSN EN ISO 12100

1. Mechanická nebezpečí
42 Nebezpečí říznutím, uříznutím

Životní etapa stroje: Údržba/čištění
Nebezpečný prostor:                                  
Pracovní prostor stroje

Nebezpečí říznutí o ostré hrany

Počáteční riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

5
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 1 Opatření zabudování v konstrukci
Sražení a odjehlení všech hran

Snížené riziko po 
opatření

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

4
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 2 Bezpečnostní ochrana a doplňková ochranná opatření
Nutné použití pracovních rukavic

Snížené riziko po 
opatření

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

3
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 3 Informace pro používání
Informace o použití OOPP: "Nutné použít pracovní rukavice." a výstraha: "Pozor 
nebezpečí říznutí o ostré hrany." uvedeny v návodu k použití.

Zbytkové riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

2
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události
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Stroj: Bruska PNB- 5E
Datum: 6.4.2018

1.3.2

Popis nebezpečné 
situace/události:

S2 – těžké zranění 
(trvalé následky)

Velikost rizika

A1 – zřídka až častěji
E2 – možné za určitých 
okolností

W2 – střední

Popis opatření:

Popis opatření:
S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A1 – zřídka až častěji
E2 – možné za určitých 
okolností

W2 – střední

Popis opatření:

S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A1 – zřídka až častěji

E1 – možné

W2 – střední

Ohrožené osoby: Obsluha údržby
Provozní stav stroje:                                             
Mimo provoz

VUT v Brně, FSI 
ÚVSSR

FORMULÁŘ PRO ODHAD RIZIKA 
Zpracoval: Bc. Jitka Svíčková

Číslo nebezpečí Identifikační číslo
Označení nebezpečí dle ČSN EN ISO 12100

1. Mechanická nebezpečí
43 Nebezpečí zachycením

Životní etapa stroje: Údržba/čištění
Nebezpečný prostor:                                  
Pracovní prostor stroje

Nebezpečí zachycení upínačem obrobku/ unašečem

Počáteční riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

7
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 1 Opatření zabudování v konstrukci
Nelze aplikovat

Krok: 2 Bezpečnostní ochrana a doplňková ochranná opatření
Nutné použití pracovních rukavic

Snížené riziko po 
opatření

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

1
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 3 Informace pro používání

Informace o použití OOPP: "Nutné použít pracovní rukavice." a výstraha: "Pozor 
nebezpečí zachycení upínačem obrobku/unašečem." uvedeny v návodu k použití.

Zbytkové riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

0
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události
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Stroj: Bruska PNB- 5E
Datum: 6.4.2018

3.1.1

Popis nebezpečné 
situace/události:

S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale
E2 – možné za určitých 
okolností

W3 – velká

Popis opatření:

Popis opatření:
S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale
E2 – možné za určitých 
okolností

W2 – střední

Popis opatření:

S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale

E1 – možné

W2 – střední

Ohrožené osoby: Obsluha údržby
Provozní stav stroje:                                             
Provoz

VUT v Brně, FSI 
ÚVSSR

FORMULÁŘ PRO ODHAD RIZIKA 
Zpracoval: Bc. Jitka Svíčková

Číslo nebezpečí Identifikační číslo
Označení nebezpečí dle ČSN EN ISO 12100

3. Tepelné nebezpečí
44 Popálení nebo opaření

Životní etapa stroje: Údržba/čištění
Nebezpečný prostor:                                  
Motorový prostor stroje

Popálení v důsledku styku s předměty o vysoké teplotě

Počáteční riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

5
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 1 Opatření zabudování v konstrukci
Nelze aplikovat

Krok: 2 Bezpečnostní ochrana a doplňková ochranná opatření
Při údržbě a čištění je nutné použití pracovních rukavic

Snížené riziko po 
opatření

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

4
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 3 Informace pro používání
Informace o použití OOPP: "Nutné použít pracovní rukavice." a výstraha: "Pozor 
nebezpečí popálení v důsledku styku s předměty o vysoké teplotě." uvedeny v  
návodu k použití.

Zbytkové riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

3
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události
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Stroj: Bruska PNB- 5E
Datum: 6.4.2018

7.1.1

Popis nebezpečné 
situace/události:

S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale

E3 – jen těžko možné

W2 – střední

Popis opatření:

Popis opatření:

S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale
E2 – možné za určitých 
okolností

W1 – malá

Popis opatření:

S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale

E1 – možné

W1 – malá

Ohrožené osoby: Obsluha údržby
Provozní stav stroje:                                             
Mimo provoz

VUT v Brně, FSI 
ÚVSSR

FORMULÁŘ PRO ODHAD RIZIKA 
Zpracoval: Bc. Jitka Svíčková

Číslo nebezpečí Identifikační číslo
Označení nebezpečí dle ČSN EN ISO 12100

7. Nebezpečí způsobená materiálem/ látkami
45 Senzibilita

Životní etapa stroje: Údržba/čištění
Nebezpečný prostor:                                  
Všechny prostory stroje

Senzibilita v důsledku působení kapaliny

Počáteční riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

5
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 1 Opatření zabudování v konstrukci
Nelze aplikovat

Krok: 2 Bezpečnostní ochrana a doplňková ochranná opatření
Nutné použití ochranných rukavic, popř. použití stlačeného vzduchu pro ofuk 
pracovního prostoru a obrobku. 

Snížené riziko po 
opatření

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

3
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 3 Informace pro používání

Štítěk umístěný na stroji s upozorněním (piktogramem) na nebezpečí potřísnění 
kapalinou. Výstraha: "Pozor nebezpečí potřísnění kapalinou." uvedeny v návodu k 
použití.

Zbytkové riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

2
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události
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Stroj: Bruska PNB- 5E
Datum: 6.4.2018

9.1.5

Popis nebezpečné 
situace/události:

S2 – těžké zranění 
(trvalé následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale

E3 – jen těžko možné

W2 – střední

Popis opatření:
S2 – těžké zranění 
(trvalé následky)

Velikost rizika

A1 – zřídka až častěji

E3 – jen těžko možné

W1 – malá

Popis opatření:
S2 – těžké zranění 
(trvalé následky)

Velikost rizika

A1 – zřídka až častěji
E2 – možné za určitých 
okolností

W1 – malá

Popis opatření:

S2 – těžké zranění 
(trvalé následky)

Velikost rizika

A1 – zřídka až častěji

E1 – možné

W1 – malá

Krok: 3 Informace pro používání
Informace o použití OOPP: "Nutné nošení obuvi s protiskluzovou podrážkou." a 
výstraha: "Pozor nebezpečí vylití chladící kapaliny a následné uklouznutí." uvedeny 
v  návodu k použití.

Zbytkové riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

5
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 2 Bezpečnostní ochrana a doplňková ochranná opatření
Nošení obuvi s protiskluzovou podrážkou

Snížené riziko po 
opatření

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

6
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 1 Opatření zabudování v konstrukci
Dostatečně velký otvor v nádrži pro plnění chladící kapalinou

Snížené riziko po 
opatření

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

7
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Lidská chyba vylité chladící kapaliny při plnění nádrže a následné uklouznutí

Počáteční riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

11
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Ohrožené osoby: Obsluha údržby
Provozní stav stroje:                                             
Mimo provoz

VUT v Brně, FSI 
ÚVSSR

FORMULÁŘ PRO ODHAD RIZIKA 
Zpracoval: Bc. Jitka Svíčková

Číslo nebezpečí Identifikační číslo
Označení nebezpečí dle ČSN EN ISO 12100

9. Nebezpečí spojená s environmentem, ve kterém 
je stroj používán 

46 Lidská chyba

Životní etapa stroje: Údržba/čištění
Nebezpečný prostor:                                  
Nejbližší prostor stroje
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Stroj: Bruska PNB- 5E
Datum: 6.4.2018

1.1.3

Popis nebezpečné 
situace/události:

S2 – těžké zranění 
(trvalé následky)

Velikost rizika

A1 – zřídka až častěji
E2 – možné za určitých 
okolností

W2 – střední

Popis opatření:

Popis opatření:
S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A1 – zřídka až častěji
E2 – možné za určitých 
okolností

W2 – střední

Popis opatření:

S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A1 – zřídka až častěji

E1 – možné

W2 – střední

Ohrožené osoby: Servis
Provozní stav stroje:                                             
Mimo provoz

VUT v Brně, FSI 
ÚVSSR

FORMULÁŘ PRO ODHAD RIZIKA 
Zpracoval: Bc. Jitka Svíčková

Číslo nebezpečí Identifikační číslo
Označení nebezpečí dle ČSN EN ISO 12100

1. Mechanická nebezpečí
47 Nebezpečí stlačením

Životní etapa stroje:
Vyhledávání závad/ 

odstraňování
Nebezpečný prostor:                                  
Pracovní prostor stroje

Nebezpečí stlačení přiblížením pohyblivých prvků k pevné části

Počáteční riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

7
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 1 Opatření zabudování v konstrukci
Nelze aplikovat

Krok: 2 Bezpečnostní ochrana a doplňková ochranná opatření
Nutné použití pracovních rukavic

Snížené riziko po 
opatření

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

1
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 3 Informace pro používání

Servis musí provádět vždy osoba proškolená. Informace o použití OOPP: "Nutné 
použít pracovní rukavice." a výstraha: "Pozor nebezpečí stlačení přiblížením 
pohyblivých prvků k pevné části."uvedeny v návodu k použití.

Zbytkové riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

0
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události
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Stroj: Bruska PNB- 5E
Datum: 6.4.2018

1.1.6

Popis nebezpečné 
situace/události:

S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale
E2 – možné za určitých 
okolností

W2 – střední

Popis opatření:

Popis opatření:
S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale
E2 – možné za určitých 
okolností

W1 – malá

Popis opatření:

S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale

E1 – možné

W1 – malá

Ohrožené osoby: Servis
Provozní stav stroje:                                             
Mimo provoz

VUT v Brně, FSI 
ÚVSSR

FORMULÁŘ PRO ODHAD RIZIKA 
Zpracoval: Bc. Jitka Svíčková

Číslo nebezpečí Identifikační číslo
Označení nebezpečí dle ČSN EN ISO 12100

1. Mechanická nebezpečí
48 Nebezpečí stlačením

Životní etapa stroje:
Vyhledávání závad/ 

odstraňování
Nebezpečný prostor:                                  
Všechny prostory stroje

Nebezpečí stlačení končetin (prstů) mezi jednotlivé komponenty

Počáteční riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

4
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 1 Opatření zabudování v konstrukci
Nelze aplikovat

Krok: 2 Bezpečnostní ochrana a doplňková ochranná opatření
Nutné použití pracovních rukavic

Snížené riziko po 
opatření

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

3
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 3 Informace pro používání

Servis musí provádět vždy osoba proškolená. Informace o použití OOPP: "Nutné 
použít pracovní rukavice." a výstraha: "Pozor nebezpečí stlačení končetin (prstů) 
mezi jednotlivé komponenty." uvedeny v návodu k použití.

Zbytkové riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

2
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události
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Stroj: Bruska PNB- 5E
Datum: 6.4.2018

1.1.7

Popis nebezpečné 
situace/události:

S2 – těžké zranění 
(trvalé následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale
E2 – možné za určitých 
okolností

W3 – velká

Popis opatření:

Popis opatření:

S2 – těžké zranění 
(trvalé následky)

Velikost rizika

A1 – zřídka až častěji

E1 – možné

W2 – střední

Popis opatření:

S2 – těžké zranění 
(trvalé následky)

Velikost rizika

A1 – zřídka až častěji

E1 – možné

W1 – malá

Ohrožené osoby: Servis
Provozní stav stroje:                                             
Provoz

VUT v Brně, FSI 
ÚVSSR

FORMULÁŘ PRO ODHAD RIZIKA 
Zpracoval: Bc. Jitka Svíčková

Číslo nebezpečí Identifikační číslo
Označení nebezpečí dle ČSN EN ISO 12100

1. Mechanická nebezpečí
49 Nebezpečí stlačením

Životní etapa stroje:
Vyhledávání závad/ 

odstraňování
Nebezpečný prostor:                                  
Motorový prostor stroje

Nebezpečí stlačení končetin (prstů) mezi pohyblivé části

Počáteční riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

11
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 1 Opatření zabudování v konstrukci
Nelze aplikovat

Krok: 2 Bezpečnostní ochrana a doplňková ochranná opatření
Použití montážních pomůcek ( nářadí s prodlouženým dříkem), které napomohou k 
eliminaci výskytu nebezpečné události. 

Snížené riziko po 
opatření

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

6
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 3 Informace pro používání

Servis musí vždy provádět osoba proškolená. Výstraha: "Pozor nebezpečí stlačení 
končetin (prstů) mezi pohyblivé části." uvedena v návodu k použití.

Zbytkové riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

5
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události



 

120 
 

 

 
  

Stroj: Bruska PNB- 5E
Datum: 6.4.2018

1.2.2

Popis nebezpečné 
situace/události:

S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale
E2 – možné za určitých 
okolností

W3 – velká

Popis opatření:
S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale
E2 – možné za určitých 
okolností

W2 – střední

Popis opatření:
S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale
E2 – možné za určitých 
okolností

W1 – malá

Popis opatření:

S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale

E1 – možné

W1 – malá

Ohrožené osoby: Servis
Provozní stav stroje:                                             
Mimo provoz

VUT v Brně, FSI 
ÚVSSR

FORMULÁŘ PRO ODHAD RIZIKA 
Zpracoval: Bc. Jitka Svíčková

Číslo nebezpečí Identifikační číslo
Označení nebezpečí dle ČSN EN ISO 12100

1. Mechanická nebezpečí
50 Nebezpečí říznutím, uříznutím

Životní etapa stroje:
Vyhledávání závad/ 

odstraňování
Nebezpečný prostor:                                  
Všechny prostory stroje

Nebezpečí říznutí o ostré hrany

Počáteční riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

5
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 1 Opatření zabudování v konstrukci
Sražení a odjehlení všech hran

Snížené riziko po 
opatření

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

4
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 2 Bezpečnostní ochrana a doplňková ochranná opatření
Nutné použití pracovních rukavic

Snížené riziko po 
opatření

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

3
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 3 Informace pro používání
Servis musí vždy provádět osoba proškolená. Informace o použití OOPP: "Nutné 
použít pracovní rukavice." a výstraha: "Pozor nebezpečí říznutí o ostré hrany." 
uvedeny v návodu k použití.

Zbytkové riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

2
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události
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Stroj: Bruska PNB- 5E
Datum: 6.4.2018

1.3.1

Popis nebezpečné 
situace/události:

S2 – těžké zranění 
(trvalé následky)

Velikost rizika

A1 – zřídka až častěji
E2 – možné za určitých 
okolností

W3 – velká

Popis opatření:

Popis opatření:
S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A1 – zřídka až častěji
E2 – možné za určitých 
okolností

W3 – velká

Popis opatření:

S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A1 – zřídka až častěji

E1 – možné

W3 – velká

Ohrožené osoby: Servis
Provozní stav stroje:                                             
Provoz

VUT v Brně, FSI 
ÚVSSR

FORMULÁŘ PRO ODHAD RIZIKA 
Zpracoval: Bc. Jitka Svíčková

Číslo nebezpečí Identifikační číslo
Označení nebezpečí dle ČSN EN ISO 12100

1. Mechanická nebezpečí
51 Nebezpečí říznutím, uříznutím

Životní etapa stroje:
Vyhledávání závad/ 

odstraňování
Nebezpečný prostor:                                  
Motorový prostor stroje

Nebezpečí zachycením mezi jednotlivé komponenty

Počáteční riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

8
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 1 Opatření zabudování v konstrukci
Nelze aplikovat

Krok: 2 Bezpečnostní ochrana a doplňková ochranná opatření
Nutné použití pracovních rukavic

Snížené riziko po 
opatření

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

2
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 3 Informace pro používání
Servis musí vždy provádět osoba proškolená. Informace o použití montážních 
pomůcek, nářadí a OOPP: "Při montáži je nutno použít pomůcky a nářadí které je 
přesně vyspecifikováno v návodu k použití, nutné použití pracovních rukavic" a 
výstraha: "Pozor nebezpečí zachycení končetin (prstů) popř. oděvu mezi jednotlivé 
komponenty." uvedeny v návodu k použití.                                                                              

Zbytkové riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

1
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události
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Stroj: Bruska PNB- 5E
Datum: 6.4.2018

2.1.1

Popis nebezpečné 
situace/události:

S3 – smrt nebo těžké 
zranění (trvalé následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale
E2 – možné za určitých 
okolností

W2 – střední

Popis opatření:
S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale
E2 – možné za určitých 
okolností

W2 – střední

Popis opatření:
S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale
E2 – možné za určitých 
okolností

W1 – malá

Popis opatření:

S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale

E1 – možné

W1 – malá

Ohrožené osoby: Servis
Provozní stav stroje:                                             
Provoz

VUT v Brně, FSI 
ÚVSSR

FORMULÁŘ PRO ODHAD RIZIKA 
Zpracoval: Bc. Jitka Svíčková

Číslo nebezpečí Identifikační číslo
Označení nebezpečí dle ČSN EN ISO 12100

2. Elektrická nebezpečí
52 Dotyk osob živých částí

Životní etapa stroje:
Vyhledávání závad/ 

odstraňování
Nebezpečný prostor:                                  
Motorový prostor stroje

Dotyk osob živých částí, které jsou v normálním provozu pod napětím (přímý 
dotyk)

Počáteční riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

16
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 1 Opatření zabudování v konstrukci
Provedení s napětím 12V

Snížené riziko po 
opatření

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

4
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 2 Bezpečnostní ochrana a doplňková ochranná opatření
Krytování rozvodů elektrické energie (IP54)

Snížené riziko po 
opatření

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

3
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 3 Informace pro používání
Informace o provádění prací na el. rozvodech pouze osobami, které splnili alespoň 
elektrotechnickou kvalifikaci ( vyhl. 50/1978 Sb.) Štítek umístěný na stroji s 
upozorněním (piktogramem) na nebezpečí vzniku možného úrazu elektrickým 
proudem.

Zbytkové riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

2
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události
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Stroj: Bruska PNB- 5E
Datum: 6.4.2018

2.1.2

Popis nebezpečné 
situace/události:

S3 – smrt nebo těžké 
zranění (trvalé následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale

E3 – jen těžko možné

W1 – malá

Popis opatření:
S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale

E3 – jen těžko možné

W1 – malá

Popis opatření:

Popis opatření:

S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale
E2 – možné za určitých 
okolností

W1 – malá

Ohrožené osoby: Servis
Provozní stav stroje:                                             
Provoz

VUT v Brně, FSI 
ÚVSSR

FORMULÁŘ PRO ODHAD RIZIKA 
Zpracoval: Bc. Jitka Svíčková

Číslo nebezpečí Identifikační číslo
Označení nebezpečí dle ČSN EN ISO 12100

2. Elektrická nebezpečí
53 Dotyk osob živých částí

Životní etapa stroje:
Vyhledávání závad/ 

odstraňování
Nebezpečný prostor:                                  
Všechny prostory stroje

Dotyk osob živých částí, které jsou v normálním provozu pod napětím (nepřímý 
dotyk)

Počáteční riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

16
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 1 Opatření zabudování v konstrukci
Provedení s napětím 12V

Snížené riziko po 
opatření

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

4
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 2 Bezpečnostní ochrana a doplňková ochranná opatření
Nelze aplikovat

Krok: 3 Informace pro používání

Výstraha: "Pozor nebezpečí úrazu elektrickým proudem" uvedena v návodu k 
použití. Štítek umístěný na stroji s upozorněním (piktogramem) na nebezpečí 
vzniku možného úrazu elektrickým proudem.

Zbytkové riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

3
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události
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Stroj: Bruska PNB- 5E
Datum: 6.4.2018

9.1.3

Popis nebezpečné 
situace/události:

S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale

E3 – jen těžko možné

W2 – střední

Popis opatření:

Popis opatření:

S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale
E2 – možné za určitých 
okolností

W2 – střední

Popis opatření:

S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale

E1 – možné

W2 – střední

Krok: 3 Informace pro používání

Informace v návodu k použití: "Odstraňování závad vždy musí vykonávat obsluha 
řádně proškolená."

Zbytkové riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

3
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 1 Opatření zabudování v konstrukci
Nelze aplikovat

Krok: 2 Bezpečnostní ochrana a doplňková ochranná opatření

Podrobné školení pro servisní techniky. Použití montážních pomůcek ( nářadí s 
prodlouženým dříkem), které napomohou k eliminaci výskytu nebezpečné události.

Snížené riziko po 
opatření

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

4
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Lidská chyba špatné montáže/ demontáže komponent

Počáteční riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

5
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Ohrožené osoby: Servis
Provozní stav stroje:                                             
Mimo provoz

VUT v Brně, FSI 
ÚVSSR

FORMULÁŘ PRO ODHAD RIZIKA 
Zpracoval: Bc. Jitka Svíčková

Číslo nebezpečí Identifikační číslo
Označení nebezpečí dle ČSN EN ISO 12100

9. Nebezpečí spojená s environmentem, ve kterém 
je stroj používán 

54 Lidská chyba

Životní etapa stroje:
Vyhledávání závad/ 

odstraňování
Nebezpečný prostor:                                  
Všechny prostory stroje
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Stroj: Bruska PNB- 5E
Datum: 6.4.2018

1.1.1

Popis nebezpečné 
situace/události:

S2 – těžké zranění 
(trvalé následky)

Velikost rizika

A1 – zřídka až častěji
E2 – možné za určitých 
okolností

W3 – velká

Popis opatření:

S2 – těžké zranění 
(trvalé následky)

Velikost rizika

A1 – zřídka až častěji
E2 – možné za určitých 
okolností

W2 – střední

Popis opatření:
S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A1 – zřídka až častěji
E2 – možné za určitých 
okolností

W2 – střední

Popis opatření:

S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A1 – zřídka až častěji

E1 – možné

W2 – střední

Ohrožené osoby: Manipulant, přeprava, třetí osoba
Provozní stav stroje:                                             
Mimo provoz

VUT v Brně, FSI 
ÚVSSR

FORMULÁŘ PRO ODHAD RIZIKA 
Zpracoval: Bc. Jitka Svíčková

Číslo nebezpečí Identifikační číslo
Označení nebezpečí dle ČSN EN ISO 12100

1. Mechanická nebezpečí
55 Nebezpečí stlačením

Životní etapa stroje: Vyřazení z provozu/likvidace
Nebezpečný prostor:                                  
Nejbližší prostor stroje

Nebezpečí stlačení končetin (těla) při manipulaci se strojem

Počáteční riziko

Závažnost možné škody na zdraví

Četnost a doba trvání ohrožení

8Možnost vyvarování se nebezpečí

Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 1 Opatření zabudování v konstrukci
Bruska je vybavena příslušenstvím, které umožňuje připojení ke standartním 
manipulačním prostředkům

Snížené riziko po 
opatření

Závažnost možné škody na zdraví

Četnost a doba trvání ohrožení

7Možnost vyvarování se nebezpečí

Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 2 Bezpečnostní ochrana a doplňková ochranná opatření
Použití bezpečnostních lan určených k manipulaci s příslušnou hmotností

Snížené riziko po 
opatření

Závažnost možné škody na zdraví

Četnost a doba trvání ohrožení

1Možnost vyvarování se nebezpečí

Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 3 Informace pro používání
Bruska je opatřena štítkem s uvedenou hmotností. Informace o manipulaci: "Při 
manipulaci použít bezpečnostní lana s příslušnou hmotností." uvedena v návodu k 
použití.

Zbytkové riziko

Závažnost možné škody na zdraví

Četnost a doba trvání ohrožení

0Možnost vyvarování se nebezpečí

Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události
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Stroj: Bruska PNB- 5E
Datum: 6.4.2018

2.1.1

Popis nebezpečné 
situace/události:

S3 – smrt nebo těžké 
zranění (trvalé následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale
E2 – možné za určitých 
okolností

W2 – střední

Popis opatření:
S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale
E2 – možné za určitých 
okolností

W2 – střední

Popis opatření:
S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale
E2 – možné za určitých 
okolností

W1 – malá

Popis opatření:

S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale

E1 – možné

W1 – malá

Ohrožené osoby: Obsluha údržby
Provozní stav stroje:                                             
Mimo provoz

VUT v Brně, FSI 
ÚVSSR

FORMULÁŘ PRO ODHAD RIZIKA 
Zpracoval: Bc. Jitka Svíčková

Číslo nebezpečí Identifikační číslo
Označení nebezpečí dle ČSN EN ISO 12100

2. Elektrická nebezpečí
56 Dotyk osob živých částí

Životní etapa stroje: Vyřazení z provozu/likvidace
Nebezpečný prostor:                                  
Nejbližší okolí stroje

Dotyk osob živých částí, které jsou v normálním provozu pod napětím (přímý 
dotyk)

Počáteční riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

16
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 1 Opatření zabudování v konstrukci
Provedení s napětím 12V

Snížené riziko po 
opatření

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

4
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 2 Bezpečnostní ochrana a doplňková ochranná opatření
Krytování rozvodů elektrické energie (IP54)

Snížené riziko po 
opatření

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

3
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 3 Informace pro používání

Informace o provádění prací na el. rozvodech pouze osobami, které splnili alespoň 
elektrotechnickou kvalifikaci ( vyhl. 50/1978 Sb.) Štítek umístěný na stroji s 
upozorněním (piktogramem) na nebezpečí vzniku možného úrazu elektrickým 
proudem.

Zbytkové riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

2
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události
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Stroj: Bruska PNB- 5E
Datum: 6.4.2018

7.1.1

Popis nebezpečné 
situace/události:

S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale

E3 – jen těžko možné

W2 – střední

Popis opatření:

Popis opatření:

S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale
E2 – možné za určitých 
okolností

W1 – malá

Popis opatření:

S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale

E1 – možné

W1 – malá

Ohrožené osoby: Obsluha údržby
Provozní stav stroje:                                             
Mimo provoz

VUT v Brně, FSI 
ÚVSSR

FORMULÁŘ PRO ODHAD RIZIKA 
Zpracoval: Bc. Jitka Svíčková

Číslo nebezpečí Identifikační číslo
Označení nebezpečí dle ČSN EN ISO 12100

7. Nebezpečí způsobená materiálem/ látkami
57 Senzibilita

Životní etapa stroje: Vyřazení z provozu/likvidace
Nebezpečný prostor:                                  
Všechny prostory stroje

Senzibilita v důsledku působení kapaliny

Počáteční riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

5
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 1 Opatření zabudování v konstrukci
Nelze aplikovat

Krok: 2 Bezpečnostní ochrana a doplňková ochranná opatření
Nutné použití ochranných rukavic, popř. použití stlačeného vzduchu pro ofuk 
pracovního prostoru a obrobku. 

Snížené riziko po 
opatření

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

3
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 3 Informace pro používání
Štítěk umístěný na stroji s upozorněním (piktogramem) na nebezpečí potřísnění 
kapalinou. Výstraha: "Pozor nebezpečí potřísnění kapalinou." uvedena v návodu k 
použití.

Zbytkové riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

2
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události
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Stroj: Bruska PNB- 5E
Datum: 6.4.2018

9.1.5

Popis nebezpečné 
situace/události:

S2 – těžké zranění 
(trvalé následky)

Velikost rizika

A2 – často až trvale

E3 – jen těžko možné

W2 – střední

Popis opatření:
S2 – těžké zranění 
(trvalé následky)

Velikost rizika

A1 – zřídka až častěji

E3 – jen těžko možné

W1 – malá

Popis opatření:
S2 – těžké zranění 
(trvalé následky)

Velikost rizika

A1 – zřídka až častěji
E2 – možné za určitých 
okolností

W1 – malá

Popis opatření:

S2 – těžké zranění 
(trvalé následky)

Velikost rizika

A1 – zřídka až častěji

E1 – možné

W1 – malá

Krok: 3 Informace pro používání
Informace o použití OOPP: "Nutné nošení obuvi s protiskluzovou podrážkou." a 
výstraha "Pozor nebezpečí vylití chladící kapaliny a následné uklouznutí." uvedeny 
v návodu k použití.

Zbytkové riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

5
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 2 Bezpečnostní ochrana a doplňková ochranná opatření
Nošení obuvi s protiskluzovou podrážkou

Snížené riziko po 
opatření

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

6
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 1 Opatření zabudování v konstrukci
Dostatečně velký otvor v nádrži

Snížené riziko po 
opatření

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

7
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Lidská chyba vylité chladící kapaliny při plnění nádrže a následné uklouznutí

Počáteční riziko

Závažnost možné škody na 
zdraví
Četnost a doba trvání ohrožení

11
Možnost vyvarování se 
nebezpečí
Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Ohrožené osoby: Obsluha údržby
Provozní stav stroje:                                             
Mimo provoz

VUT v Brně, FSI 
ÚVSSR

FORMULÁŘ PRO ODHAD RIZIKA 
Zpracoval: Bc. Jitka Svíčková

Číslo nebezpečí Identifikační číslo
Označení nebezpečí dle ČSN EN ISO 12100

9. Nebezpečí spojená s environmentem, ve kterém 
je stroj používán 

58 Lidská chyba

Životní etapa stroje: Vyřazení z provozu/likvidace
Nebezpečný prostor:                                  
Nejbližší prostor stroje
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Stroj: Bruska PNB- 5E
Datum: 6.4.2018

9.1.6

Popis nebezpečné 
situace/události:

S2 – těžké zranění 
(trvalé následky)

Velikost rizika

A1 – zřídka až častěji
E2 – možné za určitých 
okolností

W3 – velká

Popis opatření:
S2 – těžké zranění 
(trvalé následky)

Velikost rizika

A1 – zřídka až častěji
E2 – možné za určitých 
okolností

W2 – střední

Popis opatření:
S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A1 – zřídka až častěji
E2 – možné za určitých 
okolností

W2 – střední

Popis opatření:

S1 – lehké poškození  
(dočasné následky)

Velikost rizika

A1 – zřídka až častěji

E1 – možné

W2 – střední

Krok: 3 Informace pro používání
Bruska je opatřena štítkem s uvedenou hmotností. Informace o manipulaci: "Při 
manipulaci použít bezpečnostní lana s příslušnou hmotností." uvedena v návodu k 
použití.

Zbytkové riziko

Závažnost možné škody na zdraví

Četnost a doba trvání ohrožení

0Možnost vyvarování se nebezpečí

Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 2 Bezpečnostní ochrana a doplňková ochranná opatření
Použití bezpečnostních lan určených k manipulaci s příslušnou hmotností

Snížené riziko po 
opatření

Závažnost možné škody na zdraví

Četnost a doba trvání ohrožení

1Možnost vyvarování se nebezpečí

Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Krok: 1 Opatření zabudování v konstrukci
Zvedací oka určená k manipulaci

Snížené riziko po 
opatření

Závažnost možné škody na zdraví

Četnost a doba trvání ohrožení

7Možnost vyvarování se nebezpečí

Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Pád stroje

Počáteční riziko

Závažnost možné škody na zdraví

Četnost a doba trvání ohrožení

8Možnost vyvarování se nebezpečí

Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události

Ohrožené osoby: Manipulant, přeprava, třetí osoba
Provozní stav stroje:                                             
Mimo provoz

VUT v Brně, FSI 
ÚVSSR

FORMULÁŘ PRO ODHAD RIZIKA 
Zpracoval: Bc. Jitka Svíčková

Číslo nebezpečí Identifikační číslo
Označení nebezpečí dle ČSN EN ISO 12100

9. Nebezpečí spojená s environmentem, ve kterém 
je stroj používán 

59 Lidská chyba

Životní etapa stroje: Vyřazení z provozu/likvidace
Nebezpečný prostor:                                  
Nejbližší prostor stroje
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6.7.6 Seznam zbytkových rizik 

Pokud nedokážeme jednotlivé hodnoty míry poškození, doby pobytu v oblasti nebezpečí, mož-
nosti rozpoznání a vyvarování se nebezpečí či pravděpodobnosti vzniku nebezpečné události 
snížit alespoň na hodnotu 1 vznikají nám rizika zbytková, která budou uvedena v návodu k 
použití. Číslování formulářů navazuje na předchozí tabulky a číslo v prvním sloupci je shodné 
s identifikačním číslem uvedeným vždy nahoře ve formuláři pro odhad rizika. [27] 

Tab. 14) Seznam zbytkových rizik 

SEZNAM ZBYTKOVÝCH RIZIK 

Identifikační 
číslo 

Popis rizika PR ZR 

Výroba/montáž 

1 
Při výrobě a montáži může dojít ke stlačení končetin (prstů) mezi 
jednotlivé komponenty 

4 2 

2 Při výrobě a montáži může dojít k říznutí o ostré hrany 5 2 

3 Lidská chyba špatné montáže komponent 5 3 

Oživení/seřízení 
5 Nebezpečí stlačení končetin (prstů) mezi jednotlivé komponenty 4 2 

6 Nebezpečí stlačení končetin (prstů) mezi pohyblivé části 11 5 

7 
Nebezpečí zachycením končetin (prstů) popř. oděvu pohyblivými 
částmi 

11 5 

8 
Dotyk osob živých částí, které jsou v normálním provozu pod na-
pětím (přímý dotyk) 

16 2 

9 Senzibilita v důsledku působení kapaliny 5 2 
10 Lidská chyba vylité chladící kapaliny při plnění nádrže 11 5 

Zkoušení 
11 Nebezpečí stlačení při manipulaci s obrobkem 5 2 

12 
Nebezpečí stlačení končetin (prstů) mezi kryt a rám stroje při ma-
nipulaci s krytem 

4 2 

13 Nebezpečí stlačení končetin (prstů) mezi jednotlivé komponenty 4 2 

14 Nebezpečí říznutí o nástroj 5 2 

15 Nebezpečí říznutí o ostré hrany 5 2 

17 
Dotyk osob živých částí, které jsou v normálním provozu pod na-
pětím (nepřímý dotyk) 

16 3 

18 Popálení předměty o vysoké teplotě 5 3 

19 Popálení předměty o obrobek 5 2 

20 Nebezpečí hučení v uších při ověření chodu 6 4 

21 Senzibilita v důsledku působení kapaliny 5 2 

22 Lidská chyba špatného nastavení úběru materiálu 3 1 

23 
Lidská chyba špatného nastavení průtoku kapaliny a následné pře-
pálení nástroje nebo únik kapaliny 

4 2 

24 Lidská chyba špatného upevnění obrobku/upínače 5 2 
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Uvedení do provozu 

27 
Dotyk osob živých částí, které jsou v normálním provozu pod na-
pětím (přímý dotyk) 

16 2 

28 Senzibilita v důsledku působení kapaliny 5 2 

29 Lidská chyba vylité chladící kapaliny při plnění nádrže 11 5 

Provoz 
30 Nebezpečí stlačení při manipulaci s obrobkem 5 2 

31 
Nebezpečí stlačení končetin (prstů) mezi kryt a rám stroje při ma-
nipulaci s krytem 

4 2 

32 Nebezpečí stlačení končetin (prstů) mezi jednotlivé komponenty 4 2 
33 Nebezpečí říznutí o nástroj 5 2 
34 Nebezpečí říznutí o ostré hrany 5 2 
35 Popálení předměty o obrobek 5 2 
36 Senzibilita v důsledku působení kapaliny 5 2 
37 Lidská chyba špatného nastavení úběru materiálu 3 1 
38 Lidská chyba špatného upevnění obrobku/upínače 5 2 

Údržba/čištění 

39 
Při manipulaci s nádrží může dojít ke stlačení končetin (prstů) v 
důsledku váhy nádrže 

11 2 

40 Nebezpečí stlačení mezi nástroj a vřeteno 4 2 

41 Nebezpečí říznutí o nástroj 5 2 

42 Nebezpečí říznutí o ostré hrany 5 2 

44 Popálení předměty o vysoké teplotě 5 3 

45 Senzibilita v důsledku působení kapaliny 5 3 

46 Lidská chyba vylité chladící kapaliny při plnění nádrže 11 5 

Vyhledávání závad/odstraňování 

48 
Nebezpečí stlačení končetin (prstů) mezi kryt a rám stroje při ma-
nipulaci s krytem 

4 2 

49 Nebezpečí stlačení končetin (prstů) mezi pohyblivé části 11 5 

50 Nebezpečí říznutí o ostré hrany 5 2 

51 Nebezpečí zachycením mezi jednotlivé komponenty 8 1 

52 
Dotyk osob živých částí, které jsou v normálním provozu pod na-
pětím (přímý dotyk) 

16 2 

53 
Dotyk osob živých částí, které jsou v normálním provozu pod na-
pětím (nepřímý dotyk) 

16 2 

54 Lidská chyba špatné montáže/demontáže komponent 5 3 

Vyřazení z provozu/likvidace 

56 
Dotyk osob živých částí, které jsou v normálním provozu pod na-
pětím (přímý dotyk) 

16 3 

57 Senzibilita v důsledku působení kapaliny 5 3 

58 Lidská chyba vylité chladící kapaliny při plnění nádrže 11 5 
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7 ZÁVĚR 

Zpracování diplomové práce na téma Bezpečnost nástrojové brusky, které jsem si vybrala mi 
dalo velké množství poznatků. V počáteční fázi psaní mé práce jsem procházela literaturu 
týkající se odborné stránky práce a zjistila jsem, že je třeba, aby bezpečnost strojních zařízení 
prováděl tým odborníků a nikoliv jednotlivci. Odborníci musejí zastávat všechny oblasti, 
kterých se analýza týká a plně jim rozumět. Velmi podstatnou částí je ovšem zkušenost z praxe 
a schopnost předvídat situace, které mohou nečekaně nastat. Další důležitou částí mojí práce 
byl fakt, že je velmi podstatné mít k dispozici velké množství odborných materiálů 
s informacemi a popisem správné funkce strojního zařízení. Především tyto výše popsané 
události mohou mít vliv na odbornost mojí práce. Mnou zpracovaná analýza rizik musí být 
brána především jako informativní doplněk strojního zařízení, protože z hlediska nasbíraných 
zkušeností nemusí mít požadovanou kvalitu jako od odborníků, kteří se tomuto tématu věnují.  

 Diplomová práce se zabývá problematikou bezpečnosti nástrojové brusky. 
Pro vytvoření představy, co všechno proces posuzování bezpečnosti nástrojových brusek 
obnáší, bylo nutné v práci shrnout současné legislativní požadavky EU a ČR. 

 V práci jsem uvedla základní legislativní požadavky Evropské unie vztahující se 
k bezpečnosti strojních zařízení. Co se týká legislativních požadavků České republiky je v práci 
uvedeno vyjmenování zákonů a nařízení vlády, kterými se výrobci strojních zařízení musí řídit. 

 Pro zpracování analýzy rizik bylo nutné nahlédnout do problematiky harmonizovaných 
norem, kde jsem uvedla rozdělení norem podle typu a vybrala jsem normy důležité pro mou 
práci s jejich základním popisem. 

 V praktické části práce je rozebrána problematika bezpečnosti nástrojové brusky. 
K popisu nástrojové brusky jsem využila blokový diagram celého stroje. Blokový diagram 
slouží především k orientaci mezi jednotlivými komponenty stroje a vazbami mezi nimi. Podle 
normy ČSN EN ISO 12100:2011 jsou pro jednotlivé komponenty identifikována relevantní 
a závazná nebezpečí, která jsou zpracována do tabulek a navazuje na ně jejich analýza. Pro 
každé riziko v každém životním cyklu stroje je provedeno snížení rizika ve třech krocích 
pomocí ochranných opatření. Pro každé opatření jsou setříděny informace a každé opatření je 
stručně popsáno. Poslední fází praktické části práce je seznam zbytkových rizik, o kterých by 
měl být informován koncový uživatel nástrojové brusky. 
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