
Základní zásady bezpečnosti práce při tváření kovů 
  
1.1    Základní povinnosti zaměstnavatelů 
  

- Zaměstnavatel je povinen prokazatelně seznámit zaměstnance obsluhující tvářecí 
stroje se všemi známými riziky činností při tváření, se všeobecnými bezpečnostními 
požadavky na konstrukci  tvářecích strojů uvedenými v  ČSN 21 0700 a s požadavky 
výrobců na jejich bezpečný provoz (týká se mistrů, údržbářů, seřizovačů, vlastních 
obsluh a technologů stanovujících bezpečné pracovní postupy, případně dalších osob, 
které se s vědomím zaměstnavatele zdržují na jeho pracovišti s tvářecími stroji). 

- Ve smyslu ustanovení zák. č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů (viz zákon 
č.155/2000 Sb., § 134a odst. 1), je každý zaměstnavatel používající tvářecí stroje 
povinen zajistit, aby tvářecí stroje a jejich přídavná zařízení (zejména formy 
a manipulační prostředky) byly při provozu bezpečné a vhodné pro práci, pro kterou 
budou používány. 

- Tvářecí stroje musí být vybaveny funkčními ochrannými zařízeními, pravidelně 
řádně udržovanými, kontrolovanými a revidovanými. Zaměstnavatel musí soustavně 
vytvářet podmínky pro bezpečnou práci obsluh, údržbářů a seřizovačů tvářecích 
strojů.  

- V případě zjištění jakýchkoli bezpečnostně technických nedostatků zodpovídá 
zaměstnavatel za neuvedení tvářecího stroje do provozu nebo za okamžité zastavení 
práce na tvářecím stroji až do odstranění závady. 

- Zaměstnavatel musí zajistit, aby obsluhy a seřizovači tvářecích strojů byli důkladně 
seznámeni s obsahem „Návodu pro obsluhu tvářecího stroje“, který je povinen dodat 
výrobce. Tento „Návod“ musí být v českém jazyku, což platí především pro stroje 
dovezené ze zahraničí. V případě, že „Návod“ nebyl dodán výrobcem v českém 
jazyku, musí zajistit zaměstnavatel jeho překlad do češtiny. Je vhodné aby tento 
návod byl k dispozici u tvářecího stroje. 

- K zajištění pravidelné a dostatečné kontroly i údržby všech částí tvářecích strojů, 
důležitých pro zajištění spolehlivé ochrany obsluhy, musí zaměstnavatel vypracovat 
tzv. „Bezpečnostní záznamník“, ve kterém jsou určeny termíny kontrolních lhůt 
vybraných strojních částí, odpovědné osoby, které kontrolu provádějí, a přehled 
kontrolovaných bezpečnostních částí tvářecího stroje. 

- Každý zaměstnavatel - uživatel tvářecích strojů musí zajistit odborné vyškolení 
obsluh tvářecích strojů a zajistit tak jejich teoretické a praktické znalosti 
a dovednosti. Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby žádný stroj nebo zařízení 
neobsluhoval, neseřizoval nebo nekontroloval pracovník, jemuž obsluha, seřízení, 
kontrola nebo údržba nepřísluší z titulu přikázané práce. 

- Protože při manipulaci s materiálem a výrobky dochází u tvářecích strojů velmi často 
ke zranění rukou pořezáním, píchnutím, stlačením apod., je zaměstnavatel povinen 
vybavit obsluhu k ochraně před těmito riziky vhodnými pracovními pomůckami 
(kleště, pinzety, háčky, magnety) a osobními ochrannými prostředky (rukavice, 
dlaňovice, kožené zástěry, pevná obuv apod.). U plně automatizovaných strojů 
a tvářecích linek je tato povinnost v rozsahu vyhodnocených rizik.  

- Pokud na pracovišti přejímá zodpovědnost za zajištění bezpečnosti práce obsluh 
tvářecích strojů jiná osoba než mistr, musí zaměstnavatel zajistit kvalifikované 
vyškolení této osoby, prověření jejích znalostí a písemné pověření zastupováním 
mistra v plném rozsahu jeho povinností a pravomocí. 

- Pro snížení možnosti ohrožení nepovolaných osob na rizikových pracovištích 
tvářecích strojů z hlediska existujících rizik (úlet a pády materiálů, strojních částí, 



výron médií, hlučnost, vibrace) musí zaměstnavatel zajistit informaci o zákazu 
pobytu cizích osob na těchto pracovištích (viz příkazové značky) a vytvořit pracovní 
podmínky takové, aby nemohlo dojít k ohrožení zdraví pracovníků. 

- Při zajišťování bezpečnosti práce u tvářecích strojů je zaměstnavatel povinen 
postupovat v souladu s ustanoveními nařízení vlády č. 170/1997 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s převzatými evropskými normami na podporu 
tohoto nařízení vlády, zejména ČSN EN 292-1,ČSN EN 292-2/A1;ČSN EN 349, 
ČSN EN 294, ČSN EN 811, ČSN EN 418, ČSN EN 574, ČSN EN 953,ČSN EN 954, 
ČSN EN 999, ČSN EN 1050, ČSN EN 1088 a ČSN EN 60204-1.  

  
  
1.2 Základní povinnosti zaměstnanců  
  

Povinnosti mistrů: 
  

- Každý mistr musí zajistit, aby obsluha tvářecího stroje byla řádně seznámena 
s bezpečnostními předpisy pro tvářecí stroje, s návodem výrobce pro obsluhu stroje 
a s používáním ochranných zařízení a ochranných prostředků. 

- O provedeném školení obsluhy musí být vedeny řádné záznamy v záznamnících 
bezpečnosti práce. Náplň školení a ověření znalostí obsluh ze znalostí 
bezpečnostních předpisů musí být mistr schopen  prokazatelně doložit. 

- Mistr musí zajistit, aby seřizovači dobře znali obsah bezpečnostních předpisů, 
návodů výrobců k obsluze a údržbě tvářecích strojů a zejména konstrukci a správnou 
funkci ochranných zařízení. 

- Alespoň jednou v průběhu pracovní směny se musí mistr přesvědčit, že obsluha 
dodržuje předepsané pracovní postupy. 

- Po každém novém seřízení ochranných zařízení tvářecího stroje, lisovacího nástroje, 
nebo při nasazení nové obsluhy musí mistr překontrolovat správné seřízení 
ochranných zařízení, funkce nástroje, předvést a překontrolovat správný postup 
obsluhy stroje. 

- Mistr musí dbát na to, aby použitá zařízení byla řádně označena. Nebezpečný nástroj 
musí být označen žlutým 2 cm širokým pruhem a velkým písmenem N. Bez tohoto 
označení nesmí mistr připustit upnutí nástroje na lis. 

- Mistr musí překontrolovat, že seřizovač správně nastavil pracovní režim stroje 
a nastavenou polohu pracovního režimu zajistil  uzamčením. 

- Mistr musí v případech, kdy na pracovišti v průběhu pracovní směny není přítomen, 
určit svého zodpovědného zástupce, který přebírá jeho pravomoci a povinnosti 
v plném rozsahu. 

  
  

Povinnosti seřizovačů: 
  

- Každý seřizovač musí správným seřízením ochranných zařízení nebo lisovacího 
nástroje zajistit spolehlivou ochranu obsluhy tvářecího stroje. 

- Při práci s nebezpečným lisovacím nástrojem – řádně označeným – musí seřizovač 
nastavit na uzamykatelném přepínači funkcí na tvářecím stroji (lisu) pracovní režim 
lisu na jednotlivé pracovní zdvihy. 

- Přepínač pro funkci „jednotlivé zdvihy“ musí seřizovač v nastavené poloze 
uzamknout proti zneužití nepovolanou osobou. Po uzamčení musí být klíč 
seřizovačem odejmut a uložen na mistrem určeném uzamčeném místě. 



- Seřizování pracovního zdvihu lisovacích nástrojů musí seřizovač provádět ručním 
pootáčením setrvačníku lisu nebo u velkých lisů pomocí jejich seřizovacího režimu. 
Seřizování je prováděno vždy při pomalém chodu lisu a při jednotlivých zdvizích 
beranu nastavených na přepínači funkcí lisu. 

- Při seřizování musí seřizovač zajistit vlastní ochranu, tj. většinu úkonů musí provádět 
za klidu hlavního motoru a při uzamčení hlavního vypínače lisu . Seřizovač musí 
lisovací nástroj upnout spolehlivým způsobem, tj. řádnými upínkami s podložkami 
a šrouby bez zbytečného přečnívání konce šroubů nad maticemi. Při seřizování musí 
zajišťovat polohu beranu lisu v požadované poloze. 

- Jestliže upíná seřizovač „nebezpečný“ lisovací nástroj, musí k zajištění ochrany 
nastavit instalované ochranné zařízení do ochranné funkce. Před předáním stroje 
obsluze se musí přesvědčit o spolehlivé funkci tohoto zařízení.  

- Použije-li se k ochraně rukou lisaře dvouruční ovládání, musí seřizovač kontrolovat, 
zda je dodržena výrobcem stanovená bezpečná vzdálenost tlačítek od nebezpečného 
prostoru nástroje  a zda ovladače dvouručního spínání pracují v režimu sousledného 
sepnutí. 

- Před předáním seřízeného tvářecího stroje se seřízeným tvářecím nástrojem musí 
seřizovač osobně předvést obsluze správný technologický postup a správný způsob 
ovládání stroje, včetně správné funkce bezpečnostních zařízení. Seřizovač je povinen 
se přesvědčit o tom, že obsluha předvedený způsob práce správně pochopila 
a obsluha mu musí správný postup bezpečného provádění pracovních operací 
několikrát předvést. 

- Pro manipulaci s polotovary a výlisky musí mistr (seřizovač) obsluze přidělit 
pracovní pomůcky nebo osobní ochranné prostředky, které zabrání bezprostřednímu 
ohrožení zdraví obsluhy. To platí i pro čištění a mazání tvářecích nástrojů, forem 
nebo zápustek. 

- Seřizovač (nebo mistr) musí alespoň 1x v průběhu pracovní směny provádět 
namátkovou kontrolu práce obsluhy, používání ochranných zařízení, pracovních 
pomůcek a osobních ochranných prostředků. 

  
  
Povinnosti obsluh tvářecích strojů: 
  

- Práci na tvářecích strojích může vykonávat obsluha pouze tehdy, jestliže je zdravotně 
způsobilá, byla k tomu zaměstnavatelem (obvykle uživatelem stroje) řádně vyškolena 
a určena. 

- Spuštění stroje může obsluha provést až po předchozím předvedení bezpečného 
pracovního postupu a způsobu používání ochranného zařízení seřizovačem nebo 
mistrem. 

- Seřizování tvářecího stroje nebo jeho ochranného zařízení může obsluha provádět 
nebo kontrolovat pouze ve výjimečných případech, pokud je k tomu dostatečně 
vyškolena a svým přímým vedoucím určena. 

- Práci na tvářecím stroji musí obsluha vykonávat pouze způsobem, který jí byl 
seřizovačem nebo mistrem předveden jako bezpečný a správný.  

- Vyřazování instalovaných bezpečnostních ochranných nebo signalizačních zařízení 
obsluhou je zakázáno. 

- Obsluha je povinna používat zaměstnavatelem přidělené pracovní pomůcky a OOPP. 
- Obsluha se nesmí vzdálit od tvářecího stroje, který by nebyl zabezpečen 

před použitím nepovolanou osobou (např. uzamčením hlavního vypínače přívodu 
energií). 



  
Povinnosti údržbářů při pravidelné kontrole/údržbě: 
  

- Opravy a kontroly tvářecích strojů mohou provádět pouze osoby dokonale znalé 
konstrukce stroje a jeho ochranných zařízení. 

- Při práci v pracovním prostoru stroje nebo lisovacího nástroje musí být vypnut 
a uzamčen hlavní vypínač. Pohyblivé části stroje musí být v klidovém stavu. 

- Technické úpravy bezpečnostních zařízení, které by snížily jejich funkční účinnost, 
nesmí být údržbou prováděny. Bez souhlasu výrobce nesmí být prováděny žádné 
technické úpravy tvářecích strojů vyrobených od 1. 7. 1997. 

- Veškerou kontrolní a údržbářskou činnost je nutno řídit plánem kontrol a údržby, 
který vychází z pokynů výrobce tvářecího stroje a z jeho aktuálního technického 
stavu. Speciální kontrolní činnost musí být řízena „Bezpečnostními záznamníky 
strojů“. 

- Hlášenou poruchu je nutno vždy pečlivě vyhledat a odstranit. O provedené opravě 
musí být zhotoven písemný záznam s udáním provedených technických zásahů, 
použitých náhradních dílů, dat a jmen osob provádějících kontrolu a opravu. Veškerá 
data musí vést odpovědný pracovník zaměstnavatele v záznamnících tvářecích strojů. 

- Zejména u mechanických lisů musí věnovat údržba mimořádnou pozornost 
pravidelné kontrole veškerých pružin. Pružiny spojek a brzd lisů je nutno v intervalu 
 předepsaném výrobcem vyměnit za nové a staré znehodnotit, aby nemohly být 
znovu nesprávně použity. 

- U tvářecích strojů s hydraulickým pohonem nebezpečných částí musí údržbář provést 
před zahájením vlastní práce spolehlivé uzavření hlavního (i ostatních) ventilů 
rozvodu hydraulického tlaku. Hydraulický tlak musí být před zahájením práce zrušen 
nebo musí být zvoleny jiné technické spolehlivé prostředky proti nežádoucímu 
nečekanému uzavření nebezpečným pracovních prostorů. 

- Všechny opravované stroje musí být označeny bezpečnostním značením ze kterého 
je zřejmé, že se stroj nachází v opravě  a vždy musí být zajištěna bezpečnost všech 
pracovníků, kteří se s  vědomím zaměstnavatele pohybují v okolí opravovaného 
tvářecího zařízení. 

  
  
1.3         Základní zásady bezpečnosti práce u tvářecích strojů 
  

- Zaměstnavatelé i zaměstnanci mají povinnost se seznámit s bezpečnostními předpisy 
a platnými bezpečnostními normami pro provoz, obsluhu a údržbu tvářecích strojů 
a přídavných zařízení.  

- Zaměstnavatelé i zaměstnanci musí dodržovat  návody výrobců k obsluze, údržbě 
a opravám tvářecích strojů. 

- Zaměstnanci musí dodržovat technologii tváření včetně bezpečnostních prvků 
obsažených v jednotlivých operacích a používat OOPP přidělené zaměstnavatelem. 

- Zaměstnanci nesmí vyřazovat z činnosti ochranná, zabezpečovací a signalizační 
zařízení. 

- Zaměstnanci i zaměstnavatelé musí  přednostně používat bezpečné nástroje. 
- Zaměstnavatelé jsou povinni mechanizovat a automatizovat výrobní proces 

za účelem omezení přístupu obsluh do nebezpečných prostorů. 
- Zaměstnavatelé jsou povinni trvale vytvářet ergonomické a zdraví nezávadné 

pracovní podmínky. 



- Zaměstnavatelé i zaměstnanci musí respektovat doporučení obsažená v převzatých 
evropských normách. Tato doporučení bezpečnostních norem musí chápat jako 
minimum zajišťované bezpečnosti práce. Nikdy nesmí podceňovat ani skrytá rizika 
a pravděpodobné úrazové situace. 

- Zaměstnavatelé jsou povinni přizpůsobovat i zastaralá strojní zařízení minimálním 
bezpečnostním požadavkům k odstranění známých pracovních rizik. 

- Zaměstnavatelé jsou povinni využívat nově instalovaná zařízení až po jejich 
dokonalém odzkoušení a ověření jejich bezpečnosti. 

  
  

Mechanické klikové lisy 
  
- ČSN EN 692 - 5/1998 „ Mechanické lisy – bezpečnost“ Jestliže u mechanického lisu 

lze ručně zakládat nebo vyjímat polotovar nebo výlisek, nesmí být ochranný systém 
založen pouze na používání bezpečných nástrojů nebo pevných ochranných krytů, 
ale musí být vždy doplněn jedním nebo více ochrannými systémy (např. AOPD - 
aktivní ochranné optoelektronické zařízení nebo ochranný kryt s blokováním apod.) 
Obsluha nesmí nikdy provést zásah do funkcí těchto ochranných zařízení. 

- Zaměstnavatel – provozovatel musí vždy zajistit bezpečnou funkci brzdy a spojky 
lisu. 

- Zaměstnavatel – provozovatel musí vždy nahrazovat v nejvyšší možné míře ruční 
práci samočinnou prací stroje. Podávání, tváření a odebírání materiálu ve svitcích 
s dokonalým zakrytím rotujících částí mechanizačních zařízení pro manipulaci 
s materiálem. 

- Zaměstnavatel – provozovatel je povinen v maximální míře používat při ruční 
obsluze lisu bezpečných nástrojů. Bezpečný nástroj  je takový, u něhož není v horní 
poloze beranu žádná mezera mezi pevnými a pohyblivými částmi nástroje větší 
než 6 mm, nebo takový u něhož není mezera mezi pohyblivou a pevnou částí 
lisovacího nástroje v dolní krajní poloze beranu menší než 25 mm. 

- Zaměstnavatel – provozovatel a obsluha jsou povinni zajistit existenci a správnou 
funkci pojistky proti opakování zdvihu, při nastavení přepínače funkcí lisu 
pro jednotlivé zdvihy při ručním zakládání a vyjímání polotovarů nebo výlisky. 

  
Mechanické ohraňovací lisy 
  
- V prostoru za ohraňovacím lisem nesmí za jeho chodu stát ani se pohybovat 

jakákoliv osoba. 
- Při obsluze dvou osob musí být spouštění horní pohyblivé části lisu možné jen 

při současném sepnutí ovladačů oběma pracovníky. 
- Zaměstnavatel musí vždy zabezpečit dokonalé naostření ohýbacích lišt nebo 

tvářecích nástrojů. 
- Zaměstnavatel – provozovatel se vždy musí snažit o zajištění mechanizačního 

zařízení pro zvedání ohýbaného plechu na přední straně ohraňovacího lisu aby tak 
vyloučil, pokud je to možné, ruce obsluhy z nebezpečného prostoru ohraňovacího 
lisu. 

  
Strojní tabulové nůžky 
  
- Ruční manipulace s materiálem na přední straně tabulových nůžek musí být 

prováděna obsluhou bezpečným způsobem. Za tímto účelem musí být nůžky 



vybaveny manipulačním zařízením pro přísun tabulí plechu, správně seřízenými 
přidržovači, vodícím odměrným pravítkem a vhodně upraveným stolem 
pro manipulaci s materiálem před nůžkami. 

- Střihací nože musí být ostré, správně seřízené a obsluha nesmí nikdy vsunout 
končetiny nebo nežádoucí předměty do nebezpečného střižného prostoru mezi 
pohyblivým a pevným nožem. 

- Zaměstnavatel i zaměstnanci musí dbát na správnou funkci ochranných 
a zabezpečovacích zařízení a nesmí je vyřazovat z činnosti. Zejména je zakázáno 
odstraňovat nebo vyřazovat z činnosti ochranné kryty nebezpečných prostorů. 

- Při střihání nesmí stát nikdo za nůžkami. Odebírání stříhaného materiálu musí být 
mechanizováno. 

  
Hydraulické lisy 
  
- ČSN EN 693 – 2001 (ČSN 21 0701 z 11. 4. 1988) „Hydraulické lisy – bezpečnost“. 
- Zaměstnavatel ani zaměstnanci nesmí zasahovat bez vědomí výrobce 

do hydraulického, mechanického nebo elektrického systému lisu. 
- Zaměstnavatel je povinen zajistit funkčnost všech řídících, ovládacích a kontrolních 

systémů lisu. 
- Zaměstnavatel je povinen zajistit ochranu obsluhy před elektrickými, tepelnými, 

hlukovými, vibračními riziky a před riziky případného výronu tlakové kapaliny. 
Nesmí dovolit zpracovávání nevhodného materiálu nevhodným způsobem a musí 
zajistit ergonomické, zdravotně nezávadné pracoviště hydraulického lisu. 

- Zaměstnanec musí pracovat přesně podle předepsaného bezpečného technologického 
postupu zaměstnavatele. Tento postup nesmí být v rozporu s pokyny výrobce, 
uvedenými v dodaném návodu k  obsluze a údržbě hydraulického lisu. 

- Zaměstnanec nesmí zejména vyřazovat z činnosti jakákoliv ochranná, zabezpečovací 
nebo signalizační zařízení. 

- Obdobné bezpečnostní zásady se vztahují na hydraulické ohraňovací lisy, viz ČSN 
EN 12 622 (21 0702). 

  
Zakružovačky a rovnačky 
  
- Na zakružovačkách a rovnačkách smí pracovat pouze obsluhy starší 18 let, zdravotně 

a odborně způsobilé. Zejména musí být seznámeny s ČSN 21 0731. 
- Zaměstnavatel je povinen zajistit dostatečný pracovní a manipulační prostor 

pro rovnání nebo zakružování tabulí plechu, tento prostor řádně označit a zajistit, 
aby do něj nevstupovaly nepovolané osoby. 

- Před započetím práce na zakružovačce nebo rovnačce je obsluha povinna 
zkontrolovat stav stroje, přesně seřídit jeho vodící a rovnací části, seřídit vlastní chod 
stroje, mazání, ovládání stroje, zejména horních, dolních a postranních válců, ověřit 
funkci tlačítka (tlačítek) Central – Stop. 

- Obsluha dvou nebo více pracovníků musí dodržovat přesně stanovený technologický 
postup, zejména nesmí ručně rovnat špatně navedený materiál za chodu stroje. 
Pro činnost obsluh musí být stanoven přesný řád, v případě vícemužné obsluhy 
přesné dorozumívací signály. 

- Stroj nesmí být nikdy obsluhován tak, aby došlo při předohýbání nebo při vlastním 
ohýbání k výpadku ohýbaného plechu ze stroje a tím k ohrožení obsluh. 

- Zaměstnavatel musí zajistit funkčnost všech ochranných, signalizačních 
a zabezpečovacích zařízení. Zakružovačku nebo rovnačku musí mít možnost obsluha 



vypnout z kteréhokoliv pracovního místa s minimálním doběhem stroje stanoveným 
výrobcem. Stroj se musí samovolně zastavit při přetížení. 

- Obsluha má přísně zakázáno vyřazovat ochranná a signalizační zařízení z provozu. 
Zejména nesmí odstraňovat ochranné kryty rotujících a sbíhavých částí. 
Bez ochranných krytů je zakázáno pracovat. 

- Zaměstnavatel musí zajistit pomocné stavitelné stoly pro podávání materiálu, které 
zabezpečují oddálení obsluh do bezpečné vzdálenosti od míst nebezpečného skusu 
válců. Jinak je možné zajistit podávání zakružovaného plechu 3000x1000 mm 
tloušťky až 25 mm pomocí vhodných manipulačních prostředků (např. jeřábů nebo 
manipulačních ramen). 

- V případě úrazového děje musí mít kterýkoliv pracovník obsluhy možnost stroj 
zastavit bez nežádoucího doběhu a zařízení musí umožňovat okamžité vyproštění 
postiženého. 

  
Kovací lisy 
  
- ČSN 21 0716 „ Bezpečnostní požadavky na buchary“. 
- Při opravách, seřizování a výměně kovacích nástrojů nesmí dojít k úrazu obsluh. 

Výrobce a zaměstnavatel jsou povinni zajistit zařízení zajišťující beran kovacího lisu 
v horní poloze. 

- Obsluha musí mít možnost kdykoliv odpojit kovací lis od zdroje energie, a to 
při volném i zápustkovém kování. 

- Při kování za tepla musí zaměstnavatel zajistit bezpečnost obsluh proti odlétajícím 
okujím. Obsluhy musí být chráněny i při automatickém čistění zápustek 
od zbytkových okují. 

- Zaměstnavatel je povinen chránit obsluhy před fyzicky namáhavou prací, sálavým 
teplem, hlukem a vibracemi, případně nedostatečným osvětlením pracoviště a jeho 
prašností.  

- Veškeré kovací práce musí být prováděny podle pokynů vedoucího pracovníka 
směny a mezi obsluhami musí být domluveny jasné a srozumitelné signály. 

- Na vlastním pracovišti, které zahrnuje případně i ohřívací pece se nesmí pohybovat 
žádná osoba bez souhlasu zaměstnavatele. 

  
  
1.4 OOPP 
  

Odpovídají v rozšířeném sortimentu osobním ochranným prostředkům, čistícím 
a desinfekčním prostředkům používaným při obrábění kovů. Jedná se ochranné helmy, 
ochranné štíty a brýle, ochranné oděvy, ochranné kožené zástěry, ochranné rukavice proti 
mechanickému nebo tepelnému ohrožení, ochrannou koženou obuv, včetně obuvi kovově 
vyztužené, ochranné prostředky dýchacích cest. Na pracovištích s nevyhovujícími 
mikroklimatickými podmínkami (hutní provozy apod.) se poskytují v rozsahu a za podmínek 
stanovených nařízením vlády č. 178/2001 Sb. též ochranné nápoje. 
 


