
 

 

 

 

 

 

       

                                                                    PAMATUJ! 

 
1. ZAJISTI PEVNÉ A BEZPEČNÉ UPNUTÍ OBROBKU 
Používej vhodné manipulační zařízení (např. jeřáb, vozík). 
Zkontroluj funkci upínacího zařízení. 
Dlouhý obráběný materiál podepři podpěrnými stojánky s válečky. 

 
2. DBEJ NA DOSTATEČNÝ PRACOVNÍ PROSTOR 
Zajisti si v místě obsluhy volný manipulační prostor nejméně 1 m. 
Pamatuj na dostatek místa pro manipulaci a odkládání materiálu či obrobků. 
 
3. POUŽÍVEJ VHODNÉ NÁSTROJE 
Nástroje před použitím zkontroluj, zda nejsou poškozené nebo opotřebené. 
Používej vhodné nástroje pro daný pracovní úkon, zajisti řádné upnutí a nastavení. 
Nástroje odkládej na určené místo, zabraň jejich poškození. 
 
4. POUŽÍVEJ OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMŮCKY 
Nasaď si ochranné brýle nebo štít jako ochranu proti odletujícím třískám a odstřikující kapalinou. 
Používej pevnou pracovní obuv. 
Používej také další předepsané ochranné pomůcky, např. ochranu sluchu, respirátor. 
 
5. POUŽÍVEJ POMŮCKY NA ČIŠTĚNÍ 
K odstraňování třísek, špon a odpadu používej vhodné pracovní pomůcky, např.  vzduchové 
pistole, háčky s rukojeťmi a chrániči rukou, smetáky, škrabky apod.  
 

                                            NIKDY! 
 
6. NEMĚJ VOLNÝ ODĚV A VLAJÍCÍ DOPLŇKY 
Zkontroluj svůj pracovní oděv, zda má upnuté rukávy a nemá žádné volně vlající části.  
Uprav si delší vlasy tak, aby volně nevlály. 
Je zakázáno nosit při obsluze stroje plášť, šálu, obvazy na prstech, šperky apod. 
 
7. NEPROVÁDĚJ PRÁCE U ROTUJÍCÍCH ČÁSTÍ STROJE 
Nesahej do nebezpečného pracovního prostoru mezi nástroj a obrobek. 
Při kontrole jakosti povrchu, při měření, upínání a snímání obrobků vždy zastav stroj a nástroj 
odsuň do bezpečné vzdálenosti. Neukládej nástroje nad vřetena strojů a kde to není povoleno. 
 
8. NEPOUŽÍVEJ RUKAVICE PŘI OBSLUZE STROJE 
Pracovní rukavice používej jen při upínání nebo výměně obrobků a nástrojů, hrozí-li pořezání 
rukou. Stroj nebo jeho část nesmí být v chodu. Hrozí riziko vtažení do stroje. 
 
9. NEPROVÁDĚJ ČIŠTĚNÍ HADREM NEBO RUKOU  
Hadry a čisticí vlnu používej pouze k čistění stroje za klidu. 
Nikdy neodstraňuj třísky, špony a jiný odpad za chodu stroje ze stolu rukou. 
 
10. NEVYŘAZUJ OCHRANNÁ ZAŘÍZENÍ Z PROVOZU 
Používej předepsaná ochranná zařízení, např. kryty, odsávací zařízení apod. 
Pravidelně kontroluj funkci bezpečnostních prvků, závady oznam vedoucímu pracoviště. 

 Bezpečnostní pokyny pro  

        KOVOOBRÁBĚCÍ STROJE 


