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Základní zásady BOZP – Obsluha míchaček, 
míchadla, vibrátory, zpracování betonové směsi

� legislativa – Nařízení vlády 591/2006 Sb.

� míchačky
� práce v betonárce
� dopravní prostředky pro přepravu betonů a jiných směsí
� čerpadla směsi
� strojní omítačky
� stabilní skladovací zařízení sypkých hmot
� vibrátory



Míchačky



Míchačky – zásady bezpe čnosti práce

� 1. Před uvedením do provozu musí být míchačka řádně ustavena a 
zajištěna v horizontální poloze.

� 2. Míchačka smí být plněna pouze při rotujícím bubnu.
� 3. Při ručním vhazování složek směsi do míchačky lopatou je 

zakázáno zasahovat do rotujícího bubnu.
� 4. Buben míchačky není dovoleno čistit za chodu nářadím nebo 

předměty drženými v ruce. Konce ručního nářadí nesmí být 
vkládány do rotujícího bubnu.

� 5. Obsluha nevstupuje do prostoru ohroženého pohybem 
násypného koše. Při opravách, údržbě a čištění míchaček 
vybavených násypným košem je dovoleno vstoupit pod koš jen 
tehdy, je-li koš bezpečně mechanicky zajištěn v horní poloze 
řetězem, hákem, vzpěrou nebo jiným ochranným prostředkem.

� 6. Vstupovat na konstrukci míchačky se smí jen tehdy, je-li stroj 
odpojen od přívodu elektrické energie.

� 7. Dbát na vyvěšení přívodního kabelu



Míchadla



Beton árny – zásady bezpe čnosti práce

� 1. Dráha násypného koše musí být zajišt ěna ohrazením nebo zakrytím. 
Prohlídky, údržbu a opravy, pop řípadě jiné nezbytné činnosti, lze v 
prostoru ohroženém pohybem koše provád ět pouze tehdy, je-li 
násypný koš spolehliv ě zablokován proti pohybu.

� 2. Násypný koš nesmí být používán pro dopravu fyzický ch osob.
� 3. Zařízení na dopravu a skladování voln ě loženého cementu od 

plnícího potrubí, zásobník ů až po místo odb ěru včetně míchačky je 
nutno používat a udržovat v souladu s pr ůvodní dokumentací tak, aby 
bylo zabrán ěno nežádoucímu usazování a ví ření prachu.

� 4. Zavážení i vyprazd ňování jednotlivých sektor ů hvězdicové skládky 
kameniva se provádí rovnom ěrně, aby nedocházelo k jednostrannému 
zatížení p řepážek. Vstup fyzických osob na skládku kameniva a do 
prostoru ohroženého pohybem p řihrnova če kameniva není dovolen; 
místa p řístupu ke skládce se ozna čí bezpečnostními zna čkami dle  
nařízení vlády č. 11/2002 Sb.



Doprava betonové směsi



Dopravn í prost ředky pro p řepravu betonových 
a jiných sm ěsí - zásady bezpe čnosti práce

� 1. Před jízdou, zejm éna po ukon čení pln ění nebo 
vyprazd ňování p řepravního za řízení, zkontroluje řidič
dopravního prost ředku, dále jen vozidla, zajišt ění
výsypného za řízení v p řepravní poloze, pop řípadě je 
v této poloze v souladu s návodem k používání
zajistí.

� 2. Při přejímce a p ři ukládání sm ěsi musí být vozidlo 
umístěno na p řehledném a dostate čně únosném 
míst ě bez překážek zt ěžujících manipulaci a 
pot řebnou vizuální kontrolu.



Ukládání betonové směsi



Čerpadla sm ěsi a strojn í omítačky
- zásady bezpe čnosti práce

� 1. Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibra ční žlaby a jiná
zařízení pro dopravu betonové sm ěsí musí být vedeny a 
zajišt ěny tak, aby nezp ůsobily p řetížení nebo nadm ěrné
namáhání nap říklad lešení, bedn ění, stěny výkopu nebo 
konstruk čních částí stavby.

� 2. Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl p řetlak uvnit ř
nádoby zrušen podle návodu k používání, nap říklad 
odvzduš ňovacím ventilem.

� 3. Vyúst ění potrubí na čerpání sm ěsi musí být spolehliv ě
zajišt ěno tak, aby riziko zran ění fyzických osob následkem jeho 
nenadálého pohybu vlivem dynamických ú činků dopravované
směsi bylo minimalizováno.



Čerpadla sm ěsi a strojn í omítačky
- zásady bezpe čnosti práce

� 4. Při používání st říkací pistole strojní om ítačky m á
obsluha stabilní postavení. P ři strojním čerpání
malty musí být zajišt ěn vhodný zp ůsob 
dorozum ívání mezi fyzickými osobami provád ějícími 
nanášení malty a obsluhou čerpadla.

� 5. Strojní za řízení pro povrchové úpravy není
dovoleno čistit a rozebírat pod tlakem.

� 6. Pro dopravu sm ěsí k čerpadlu musí být zajišt ěn 
bezpečný p říjezd nevyžadující složité a opakované
couvání vozidel.



Čerpadla sm ěsi a strojn í omítačky
- zásady bezpe čnosti práce

� 7. Při provozu čerpadel není dovoleno
a) přehýbat hadice,
b) manipulovat se spojkami a ru čně přemis ťovat hadice a 
potrubí, nejsou-li pro to konstruovány,
c) vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpe čného 
prostoru u koncovky hadice.

� 8. Pojízdné čerpadlo (dále jen „auto čerpadlo“) musí být 
umístěno tak, aby obslužné místo bylo p řehledné a v prostoru 
manipulace s výložníkem a potrubím se nenacházely p řekážky 
ztěžující tuto manipulaci.

� 9. Při použití d ěleného výložníku musí být auto čerpadlo
umístěno tak, aby je nebylo nutno zbyte čně přemísťovat a aby 
byla dodržena bezpe čná vzdálenost od okraj ů výkop ů, podp ěr 
lešení a jiných p řekážek.



Čerpadla sm ěsi a strojn í omítačky
- zásady bezpe čnosti práce

� 10. V pracovním prostoru výložníku auto čerpadla se nikdo 
nezdržuje.

� 11. Výložník auto čerpadla nelze používat ke zdvihání a 
přemísťování b řemen.

� 12. Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ra mena s 
potrubím a hadicemi) sm í být provád ěna jen p ři zajišt ění
stability auto čerpadla skláp ěcími a výsuvnými op ěrami 
(stabilizátory) v souladu s návodem k používání.

� 13. Přemis ťovat auto čerpadlo lze jen s výložníkem složeným v 
přepravní poloze.



Čerpání podlahové stěrky



Přepravn íky a stabiln í skladovací za řízení
sypkých hmot - zásady bezpe čnosti práce

� 1. Před připojením dopravních hadic nebo potrubí k potrubnímu řadu 
pro tlakové zásobníky, jako voln ě loženého cementu a podobných 
sypkých hmot (dále jen „voln ě ložený cement“), se obsluha p řesvědčí, 
zda řad není pod tlakem.

� 2. Dopravní hadice a potrubí je nutno p řed přečerpáváním voln ě
loženého cementu prohlédnout. Funk čně poškozené za řízení není
dovoleno používat.

� 3. Spojovat hadice mezi sebou navzájem a s pevným p otrubím lze jen 
nepoškozenými a k tomu ur čenými spojkami a koncovkami.

� 4. V průběhu p řečerpávání obsluha sleduje stavoznak zásobníku, aby 
nedošlo k jeho p řepln ění.

� 5. Při provozu a údržb ě přepravník ů voln ě loženého cementu se 
postupuje podle návodu k používání, pop řípadě podle místního 
provozního bezpe čnostního p ředpisu; p řiměřeně se přitom uplatní
požadavky zvláštního právního p ředpisu (na řízení vlády 373/2001 Sb. –
bezpečný provoz stroj ů) vztahující se na stabilní skladovací za řízení
sypkých hmot.



Zásobníky sypkých hmot

� 1. Kontrolovat stav naplnění zásobníku 
kontrolním otvorem či zařízením

� 2. Při opravách a údržbě tyto práce provádět při 
vyprázdněném a opři odpojení od elektrické
energie do zásobníku

� 3. Nevstupovat do zásobníku při jeho naplnění a 
při jeho provozu

� Nevyprazdňovat zásobník za jeho provozu



Vibrátory - zásady bezpe čnosti práce

� 1. Délka pohyblivého p řívodu mezi napájecí
jednotkou a částí vibrátoru, která je držena v ruce 
nebo je ru čně provozována, musí být nejm éně 10 m. 
Totéž platí o délce pohyblivého p řívodu mezi 
napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, jestliže 
motorová jednotka je mezi napájecí jednotkou a částí
vibrátoru drženou v ruce.

� 2. Pono ření vibra ční hlavice ponorného vibrátoru a 
její vytažení ze zhut ňovaného betonu se provádí jen 
za chodu vibrátoru. Ohebný h řídel vibrátoru nesm í
být ohýbán v oblouku o menším polom ěru, než je 
stanoveno v návodu k používání.



Vibrátor ponorný a příložný



Nejčastější p říčiny úraz ů jsou :

� Nedodržování stanovených pracovních postupů

� Nepoužívání předepsaných osobních ochranných pracovních 
prostředků

� Zásahy do elektroinstalace osobami bez elektrotechnické kvalifikace

� Nedodržování základních pravidel bezpečné práce

� Nesprávná obsluha strojů, nesprávné upnutí nástroje

� Špatná domluva mezi pracovníky provádějícími stavební práce
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