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IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ A OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ 

SOUSTRUH 

 
Nerespektování 

vydaných zákazů 

 

Zaměstnanci obsluhující soustruh ohroženi 

v důsledku jeho používání k nedovoleným 

účelům, přetěžováním nad hodnoty 

stanovené výrobcem, nedodržováním návodů 

výrobců pro obsluhu zařízení. 

 Nepoužívat zařízení k jinému účelu, než ke kterému je určeno. 

 Nepřetěžovat zařízení nad hodnoty stanovené výrobcem. 

 Dodržovat návody výrobců pro obsluhu zařízení. 

    

Odborná 

nezpůsobilost 

zaměstnanců 

 

Zaměstnanci obsluhující soustruh ohroženi 

svou vlastní odbornou nezpůsobilostí. 
 Zajistit kvalitní zácvik zaměstnanců, dříve než se zařízením 

začnou samostatně pracovat. 

 Zajistit, aby obsluhu zařízení prováděli jen k tomu pověření 

zaměstnanci. 

 Zajistit, aby se zaměstnanci obsluhujícími zařízení bylo 

prováděno pravidelné školení o potřebných předpisech a 

ověřována jejich znalost. 

 Nepřipustit, aby  zařízení obsluhoval, opravoval, kontroloval, 

nebo revidoval pracovník bez odpovídající elektrotechnické 

kvalifikace. 

    

Neprovádění 

předepsaných 

kontrol a revizí 

 

Zaměstnanci obsluhující soustruh ohroženi 

předáním nářadí v nebezpečném stavu. 
 Elektrickou instalaci a části elektrického zařízení průběžně 

kontrolovat, zajistit odstranění zjištěných závad. 

 Zajistit včasné provádění revizí elektrické instalace a zařízení. 

    

Neprovádění 

včasných oprav 

nářadí 

 

Zaměstnanci obsluhující soustruh ohroženi 

nebezpečným stavem elektrické instalace 

resp.  použitím poškozeného nářadí. 

 Zajistit včasné provádění oprav elektrické instalace a zařízení.     

Demontované 

ochranné kryty 

 

Zaměstnanci obsluhující soustruh ohroženi 

přímým kontaktem s rotujícími nebo jinak 

pohyblivými částmi zařízení. 

 Nedemontovat žádné ochranné kryty zařízení.     

Zasažení obrobkem Zaměstnanci obsluhující soustruh ohroženi 

uvolněním a následným vymrštěním 

opracovávaného materiálu. 

 Před prací zkontrolovat upevnění materiálu. 

 Do upínacího zařízení upínat jen předměty pro to konstruované 

a jejichž tvar a velikost zaručují dokonalé upnutí. 

 K upínání používat vhodné a nepoškozené nářadí. 

 Zajistit čisté, nepoškozené dosedací plochy pro upnutí nástrojů 

 Zajistit bezpečné upnutí nástroje, jeho vyložení volit tak, aby 

při obrábění nebyl namáhán a tříska mohla snadno odcházet. 
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Zasažení obrobkem Zaměstnanci obsluhující soustruh ohroženi 

poraněním různých částí těla rozkmitaným 

koncem materiálu při obrábění vyčnívajícího 

nechráněného tyčového obrobku. 

 Používat ochrannou vodící trubku při obrábění dlouhého 

materiálu k zamezení přístupu k rotujícímu obráběnému 

materiálu, který vyčnívá ze stroje ven do uličky a k zabránění 

ohnutí zpracovávaného materiálu. 

 Zajistit označení tyčového obrobku. 

    

Zasažení obrobkem Zaměstnanci obsluhující soustruh ohroženi 

zachycením, navinutím, udeřením upnutým 

rotujícím materiálem vyčnívajícím z 

rotujícího zařízení. 

 Zabezpečit vnější konec materiálu přídavným ochr. zařízením 

(např. trubkové kryty vyložené gumou, podepřené stojanem). 

 Zamezit vstupu do nebezpečného prostoru. 

 Instalovat funkční zařízení pro odtlačení kola ze záběru (např. 

pružina). 

    

Nepoužívání OOPP 

 

Zaměstnanci obsluhující zařízení ohroženi 

stavem obsluhovaného zařízení, stavem 

pracoviště, pracovním prostředím aj. 

 Vybavit zaměstnance předepsanými OOPP, prokazatelně – 

proti podpisu. 

 Seznámit zaměstnance s používáním přidělených  OOPP. 

 Při práci používat přidělené OOPP. 

 Průběžně provádět kontrolu používání OOPP. 

    

 


