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ANOTACE 

KOUBEK, Lukáš. Požadavky na bezpečnost strojů pro obrábění vysokotlakým vodním 

paprskem. Ostrava, 2013. Diplomová práce. VŠB-TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního 

inženýrství, Katedra bezpečnostního managementu. 

Tato diplomová práce si klade za cíl zhodnotit a stanovit požadavky na bezpečnost strojů pro 

obrábění vysokotlakým vodním paprskem. V teoretické části práce je obecně popsána 

technologie řezání vodním paprskem, historie vývoje nekonvenčních metod obrábění, jejich 

srovnání a stanovení výhod a nevýhod jejich využívání. Dále jsou popsány provozy dvou 

vybraných společností, pro něž je v praktické části práce navrhnut místní provozní 

bezpečnostní předpis pracoviště vysokotlakého vodního paprsku. Součástí praktické části je 

rovněž identifikace rizik, která je doplněna o FMEA analýzu. 

Klíčová slova: identifikace rizik, vysokotlaký vodní paprsek, bezpečnost práce, řezání a 

dělení, posouzení pracoviště 

ANNOTATION 

KOUBEK, Lukáš. Requirements for the Safety of Machines for High-Pressure Water Jet 

Machining. Ostrava, 2013. Diplomová práce. VŠB-TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního 

inženýrství, Katedra bezpečnostního managementu. 

This thesis aims to evaluate and determine the requirements for safety equipment for 

machining of high-pressure water jet. The theoretical part is generally described water jet 

cutting technology, the history of the development of non-conventional machining methods, 

their comparison and determines the advantages and disadvantages of their use. The following 

describes the operation of two selected companies for which there is designed the work local 

operational safety regulations for workplace of high pressure water jet. In the practical part, 

there is also risk identification, which is widened by the FMEA analysis. 

Keywords: risk identification, high-pressure water jet, occupational safety, cutting and 

splitting, workplace assessment 
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1 Úvod 

Řezání a obrábění materiálů se v posledních letech vývojově posunuje stále dopředu. 

Jsou objevovány nové metody, pomocí nichž dochází k nákladovým a časovým úsporám. 

Nové nekonvenční metody, na rozdíl od klasických, spojují výhody větší tvarové a rozměrové 

přesnosti a díky své variabilitě se používají pro řezání a obrábění jakýchkoliv materiálů.  

Dělení a řezání vodním paprskem se řadí mezi nekonvenční způsoby obrábění, i když 

o síle působení vody na okolí se ví už od pradávna. Působením vody docházelo a stále 

dochází ke změnám reliéfu krajiny. Voda modeluje a přetváří horniny a nerosty. Samotným 

„dělením“ materiálu je vlastně jeho obrušování pomocí vyvíjeného tlaku vodního paprsku.  

Systémy pro řezání vodním paprskem nabízí a dodávají specializované firmy z celého 

světa. Dodávají se v různých řadách, které se liší velikostí řezacích stolů a čerpadel různých 

výkonů. CNC (Computer Numeric Control) řízené řezací stoly jsou dodávány standardně 

v rozměrech několika m
2
. Vysokotlaká čerpadla jsou dodána ve výkonových řadách   

od 3 800 bar až 6 200 bar. Pohyb řezací hlavy a tedy i dráha řezu je řízena počítačem na 

základě předem sestaveného programu. Voda je pod obrovským tlakem čerpadla vháněna do 

řezací hlavy, kde se dále podle potřeby řezání tvrdších materiálů mísí s abrazivem a 

usměrňuje vodu do vodního paprsku. Je možné tedy provést i ten tvarově nejnáročnější řez 

během jedné operace. 

Obecně všechny právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci berou 

v potaz nejen požadavky na pracovní podmínky zaměstnanců a prostředí, ale rovněž na používané 

technologie, stroje a technické vybavení. Česká republika je od roku 2004 členem společenství 

Evropské Unie, v jehož rámci dochází k volnému pohybu pracovní síly, technologií atd. 

Současná doba klade stále větší požadavky na bezpečnost práce a ochranu životního prostředí 

a proto se vyvíjené technologie tomuto musí stále více přizpůsobovat. Evropské požadavky na 

problematiku BOZP (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) jsou českými firmami přijímány 

v podobě směrnic a nařízeních evropského společenství. 

Cílem této diplomové práce bude zhodnotit a stanovit požadavky na bezpečnost strojů 

pro obrábění vysokotlakým vodním paprskem. Budou vypracovány a navrženy bezpečnostní 

pokyny pro práci s vysokotlakým vodním paprskem. Pro identifikována rizika bude 
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provedena FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) s výsledkem hodnocení rizikovosti 

jednotlivých pracovních činností. 

Teoretická část práce bude věnována historii a technologii řezání vodním paprskem. 

Budou vyjmenovány technologické výhody a nevýhody používání této technologie. Použité 

schémata budou zjednodušeně demonstrovat samotný mechanismus řezacího zařízení stejně 

jako obrázky abraziva a výsledných výrobků, obrobků aj. Další kapitola bude věnována 

dvěma vybraným společnostem, které při své podnikatelské činnosti využívají výše popsané 

technologie. Budou zde ukázány obrázky přímo z jejich pracovišť. 

Stěžejní praktická část práce bude věnována požadavkům kladeným na bezpečnost 

strojů pro obrábění vysokotlakým vodním paprskem. Bude provedena identifikace rizik a 

následně jejich zhodnocení pomocí analýzy FMEA. Současně bude posouzeno samotné 

pracoviště z hlediska všech možných, předvídatelných a ovlivnitelných rizik. K jejich 

identifikaci bude docházet jak z hlediska platné legislativy, tak na základě samotného 

posouzení tohoto specifického pracoviště. 
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2 Právní předpisy 

Zásady fungování systému BOZP obecně vychází z platné legislativy. Stěžejními 

právními předpisy jsou Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a 

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. 

Mimo výše uvedené bude v celé diplomové práci vycházeno z takové legislativy, na 

kterou je v textu vždy odkazováno. Jsou jimi mimo jiné např.: 

- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších 

předpisů, 

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 

bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve 

znění pozdějších předpisů, 

- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a 

dezinfekčních prostředků, ve znění pozdějších předpisů, 

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

při práci ve znění pozdějších předpisů a změn, 

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, 

- Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do 

kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky 

odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a 

náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších 

předpisů, 

- ČSN EN 1829/2. Stroje pro obrábění vysokotlakým vodním paprskem - 

Požadavky na bezpečnost - Část 2: Hadice, hadicová vedení a přípojky, 

- ČSN EN ISO 12100. Bezpečnost strojních zařízení - Všeobecné zásady pro 

konstrukci - Posouzení rizika a snižování rizika a aj. 
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3 Teorie řezání vodním paprskem 

3.1 Historie řezání vodním paprskem 

„ Jestliže vše, co máš je kladivo, ostatní zdá se být hřebíkem. Takto by se dal popsat 

tradiční pohled na strojírenství, kde nástroje ve své hmatatelné podstatě jsou vrtáky, nože či 

pilové kotouče. Před více než 50 lety se začal objevovat „nový nástroj“, který nebyl ničím víc 

než paprskem…. Vynález prvního stroje, jenž umožňoval řezání vodním paprskem, byl proti 

představě, že něco, co řeže, musí mít ostrou kovovou hranu.“ říká Christopher Wilkins [18]. 

První zmínky o užití vodního paprsku jsou z roku 1936, kde se využíval v hornictví 

k hloubení vrtů. Podle Flow Corporation
1
 je za otce řezání vodním paprskem považován 

Dr. Norman Franz. Byl prvním, kdo začal studovat užití ultra vysokého vodního tlaku jako 

nástroje k řezání. Zkoušky síly a tlaku probíhaly na kmenech stromů. Síla vodního paprsku 

ovšem nabývala stále většího rozmachu a začala být zaváděna do průmyslové výroby. 

V devadesátých letech, Dr. John Olsen
2
 začal vyvíjet koncept abrazivního řezání spolu 

s užitím vodního paprsku. Soustředil se nejen na řezání, ale rovněž na obrábění a na vyvíjení 

prováděcího softwaru. [12] 

3.2 Nekonvenční metody řezání a obrábění 

Pod pojmem nekonvenční metody si lze představit celou škálu metod, avšak spousty 

z nich jsou již využívány řadu let a proto označení nekonvenční zdá se býti přežitým.  

Klasické metody obrábění využívají mechanickou práci pro úběr materiálů. 

Obrobitelnost materiálu je limitována vlastnostmi, jako jsou pevnost, tvrdost, pružnost a 

tvárnost. Nové metody obrábění pracují s progresivními fyzikálními procesy působícími na 

obráběný materiál. Obrobitelnost je zde limitována převážně fyzikálními a chemickými 

vlastnostmi materiálu (tepelná vodivost, elektrická vodivost aj.).  

Důvodem, proč se nekonvenční metody dostávají do popředí, jsou především složitější 

požadavky kladené na výrobu. Neustále rostoucí podíl těžkoobrobitelných materiálů 

v konstrukci strojů (tj. žáruvzdorných), možnost komplexního opracování nepravidelných 

tvarů, výroba malých součástek aj. jsou dalšími důvody, proč se tyto metody neustále rozvíjí. 

                                                 
1
 Flow Corporation je největším producentem techniky využívající vodní paprsek 

2
 spoluzakladatel OMAX Corporation 
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Nachází také vhodné uplatnění v automatizovaných provozech při využití různých 

softwarových systémů. 

3.3 Technologie řezání vodním paprskem 

Použitím kinetické energie vysokotlakého a vysokorychlostního vodního paprsku 

dochází k oddělování materiálů. Hydrodynamické obrábění může být kombinováno 

s kinetickou energií abrazivních částic. Řezání vodním paprskem je moderní, kvalitní a 

ekologická metoda obrábění různých druhů materiálů. 

Aplikace technologie WJM (Water Jet Machining) je v širokém spektru průmyslů.     

V chemickém průmyslu se používá k dělení výbušných látek, v potravinářství k dělení 

potravin v zmraženém stavu, ve strojírenství k řezání velmi tvrdých a těžko obrobitelných 

materiálů či k výrobě tvarově složitých součástek. Vrtání, soustružení a frézování, 

otryskávání, gravírování, drážkování, úkosování a odstraňování otřepů jsou jen některé 

z možné aplikace této metody. 

3.3.1 Princip metody řezání vodním paprskem 

Základem každého řezacího systému je vysokotlaké čerpadlo, které prostřednictvím 

multiplikátoru generuje tlak vody až přes 400 MPa (4000 bar). V průmyslové praxi jsou dnes 

testovány stroje s pracovním tlakem až 7000 bar i vyšším. Jejich vyšší řezný výkon je však 

zatím většinou "kompenzován" nižší životností mnoha komponent. Vysokotlakým vedením je 

voda dopravována k řezací hlavě, kde je systémem trysek vytvořen vlastní "řezací 

nástroj". Celkové schéma procesu řezání je znázorněno na obr. č. 2. [21] 

Téměř všechny pracovní média WJM využívají obojetnou řezací hlavu, kdy v případě 

potřeby řezání měkčích materiálů je odpojen přívod abraziva. Obecně se rozlišuje WJM          

(Water Jet Machining) čistý vodní paprsek a AWJM (Abrasive Water Jet Machining) 

obrábění abrazivním paprskem. 

Mezi základní atributy řezání čistým paprskem patři právě schopnost řezat měkké 

materiály velmi tenkou řeznou spárou. Může to být cca 0,15-0,30 mm široký vodní paprsek 

schopný řezat měkčí materiály jako plasty, dřevo, gumu, korek ale také i potraviny apod. Při 

dělení není vyvíjena velká síla, nedochází k tepelnému ovlivnění materiálu a samotný proces 

řezání je poměrně rychlý. [15] 
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Jestliže je k čistému vodnímu paprsku přidána tryska s abrazivem, vzniká abrazivní 

vodní paprsek, jehož účinky se především uplatní u houževnatějších materiálů. Nejčastěji 

využívaný hydroabrazivní  paprsek je 0,8-2,5 mm široký s příměsí brusného prášku (nejčastěji 

granátového "písku"). Abrazivo je nasáváno do směšovací komůrky vodou vytvářející 

podtlak. Hydroabrazivní paprsek je díky své vysoké energii schopný řezat kovy, kámen, sklo 

a jiné materiály v tloušťkách 150 mm i více. [21] 

Na obrázku č. 1 je znázorněna právě taková řezací hlava. Erozivní účinek je díky 

přidanému abrazivu mnohonásobně silnější. Může tedy v řadě případu nahradit jiné, poměrně 

složité systémy obrábění. Nespornou výhodou je jeho využití k řezání materiálu ve více 

vrstvách. [12] 

Obrázek 1. Řezací hlava s přívodem abraziva 

 

Zdroj: dostupné z http://www.swa.se/page/132/industrial-waterjet.aspx, vlastní překlad. 

Během procesu řezání proniká vodní paprsek do obrobku a postupně ztrácí svoji 

kinetickou energii. Prošlý vodní paprsek se zachytí v lapači (vaně), která je umístěna pod 

základní deskou stolu. Pomocí čerpadel dochází k selekci vody a abraziva v odkalovacím 

zařízení. [23] 
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3.3.2 Obecné parametry metody WJM (AWJM) 

- Pracovní tlak vody: až 700 MPa 

- Pracovní tlak vody s abrazivem: 60 až 400 MPa 

- Průměr trysky: od 0,075 mm 

- Šířka paprsku: 0,15 až 2,5 mm 

- Energická účinnost: 85% 

- Přesnost: ± 0,1 mm u tenkých obrobků 

- Druhy abraziva: granát, křemičitý písek, ocelová drť, oxid hlinitý [21] 

 

 

Obrázek 2. Schéma zařízení AWJM 

 

Zdroj: Obrábění vodním paprskem (Slaný, 2006) 

 

3.3.3 Tvary 

Níže uvedených obrázek č. 3 ukazuje možné výsledky tvarů obrobků při použití 

vysokotlakého vodního paprsku.  
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Obrázek 3. Přehled možného obrábění 

   

   

Zdroj: www.rezemevodou.cz  

 

3.3.4 Abrazivo 

Používané abrazivo může být různého původu. Na obrázku níže je abrazivo, která 

jedna z navštívených firem používá při svém výrobním procesu.  

 

Obrázek 4. Detail používaného abraziva 

  

Zdroj: Bravo Loštice spol. s.r.o.  

 

http://www.rezeme-vodou.cz/foto/reference-8b.jpg
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3.3.5 Výhody a nevýhody použití technologie WJM 

Obecně se dá metoda WJM považovat za velice úspěšnou a oproti jiným metodám 

vyniká svou univerzálností. Nejvíce závažným omezením aplikace metody je její použití na 

řezaný materiál, jenž nesnáší přímý kontakt s vodou. Porovnání vybraných metod řezání jako 

je plazma, laser a řezání vodním paprskem je přehledně znázorněno v tabulce č. 1. 

Výhody WJM:  

- řez bez tepelného působení (max. ohřev 40 - 50°C), kdy u řezaného materiálu 

nedochází k žádným chemickým, mechanickým či fyzikálním změnám, 

- využití společného řezu, která přináší úsporu materiálu a času, 

- energetická účinnost je až 85%,  

- možnost řezu houževnatých materiálů jako je kalená ocel, kovy a slitiny jinak 

modifikované, materiál klasifikovaný jako těžkoobrobitelný, 

- možnost řezu měkkých materiálů jako je sklo, gumotextil, pryž, plast, 

keramiky aj., 

- možnost návaznosti souboru operací (dělení, vrtání, frézování) jediným 

technologickým procesem, vysoká životnost vodních trysek, 

- možnost volby kvality řezu (obvykle různé cenové hladiny), není potřeba 

dalšího opracování, 

- jedno vysokotlaké čerpadlo dokáže napájet více pracovních trysek najednou, 

- možnost řezat velice kvalitní kontury a tvořit mozaiky, miniatury, 

- při řezu nevznikají žádné ekologické zplodiny, takže metoda je přátelská 

k životnímu prostředí. [1, 14] 

Nevýhody:  

- nelze vyloučit deformaci v závislosti na vlastnostech řezaného materiálu, 

- nevyhnutelný kontakt s vodou a abrazivním materiálem, 

- výrobek nutno rychle ošetřit - nástup koroze, možnost změny barvy, 

- omezená možnost výroby miniatur cca pod 4 cm, 

- nutnost recyklace odpadních vod a abraziva, 

- u hrubších materiálů dochází k deformaci kontury řezu ve spodní hraně díky 

ztrátě energie paprsku. [1, 14] 
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Tabulka 1. Porovnání nekonvenčních metod obrábění (plazma, laser, vodní paprsek) 

Metoda Plazma Laser Vodní paprsek 

Dělitelné materiály Pouze železné a 

neželezné kovy 

Všechny, mimo kompozitů a 

materiálů, které mají vysokou 

světelnou odrazivost 

Všechny materiály 

Teplota řezu Horký řez Teplý řez Studený řez 

Vliv teploty řezu 

na materiál 

Velký Malý Není 

Změny struktury 

materiálu v místě 

řezu 

velké malé Žádné 

Kolmost řezu Silný odklon Mírný odklon 

Drsnost povrchu 

obrobené plochy 

Výrazné striace 

(rýhy) 

Nízká drsnost Lze dosáhnout nízké drsnosti 

(závisí na podmínkách) 

Výronek v řezné 

spáře 

Možno bez 

výronku 

Většinou bez výronku Vždy bez výronku 

Tvrdost řezaného 

materiálu 

Nemá vliv na rychlost řezání Mírně ovlivňuje rychlost 

řezání 

Řezání plastů Není možné Problematické - toxicita Je možné 

Řezání kompozitů Je možné, pokud 

jsou na bázi kovů 

Je možné, pokud mají složky 

stejnou teplotu tavení 

Je velmi vhodné 

Řezání keramiky, 

skla a kamene 

Není možné Velmi omezené Je velmi vhodné, s výjimkou 

kalených skel 

Reliéfní obrábění Není možné Je možné Výjimečně 

Velikost dílce Velké dílce Malé i velké dílce 

Tloušťka materiálu Střední a velká Malá a střední Velmi široký obsah 

Složitost tvaru Jednoduché tvary Komplikované tvary 

Vznik plynných 

emisí 

Velké množství Malé množství Bez vývinu nebo jen při 

průstřelu 

Vznik oxidických 

povlaků 

Vznikají Pouze při řezání s kyslíkem Pouze u materiálů, 

korodujících při styku s vodou 

 

Zdroj: Nekonvenční metody obrábění I. (Sadílek, 2009) 
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4 Profil společností  

V následující kapitole budou popsány profily a pracoviště společností TALPA, s.r.o. a 

BRAVO Loštice spol. s.r.o. Současně budou demonstrována jednotlivá používaná 

zařízení WJM. 

4.1 Typ pracoviště 

Pracoviště se obecně dělí na pevná a mobilní pracoviště. Pevná jsou trvale aplikována 

na daném místě, mobilní se přizpůsobují prováděným pracím a v případě potřeby se s nimi dá 

manipulovat. Obě společnosti mají stacionární pracoviště. 

Stacionární pracoviště bývá polo - automatizované nebo zcela automatizované. Pro 

zvýšení bezpečnosti je vhodné namontovat optické nebo mechanické závory. Tyto závory 

zabrání možnosti zranění obsluhy při kontaktu s paprskem. Nevýhodou závor je zpomalení 

procesu z důvodu časté manipulace s materiálem.  

Výhodou těchto pracovišť je vysoká přesnost (cca 0,1 mm) a kvalita. Často není 

potřebné následné opracování polotovaru. Tyto přednosti (přesnost a kvalitu) využívají i 

stavební firmy při vytváření různých obrazů a firemních log do dlažby. Jak již bylo zmíněno, 

nespornou výhodou je řez bez tepelného a chemického ovlivnění materiálu.  

4.2 Společnost TALPA, s.r.o. 

Společnost TALPA, s.r.o. byla založena v roce 1991 v Ostravě. Ve vedení společnosti 

stojí Ing. Ivan Demjan a Ing. Čestmír Kus. Svou podnikatelskou činností se společnost 

TALPA mimo jiné specializuje na řízené protlaky a řezání vysokotlakým vodním paprskem. 

O čtyři roky později v roce 1995 se Regionální podnikatelský fond stává strategickým 

partnerem a investorem a je založena společnost TALPA RPF, s.r.o. V následujících létech 

společnost začíná rozšiřovat podnikatelské činnosti v oblasti průmyslové ekologie, hornictví a 

projektové činnosti.  V roce 1999 se jedna z divizí začíná věnovat dodávkám a instalacím 

tepelných čerpadel pro vytápění rodinných domů a průmyslových objektů. Společnost se hned 

od počátku snaží dbát na ekologické provádění veškerých procesů a i proto zahájila provoz 

skládky nebezpečných odpadů. K její správě využívá vlastní biodegradační technologie. 
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V roce 2002 společnost TALPA-RPF, s.r.o. ukončuje spolupráci s regionálním fondem a 

odkupuje jeho podíl. [20] 

4.2.1 Technické vybavení pro řezání vodním paprskem 

Společnost na svých internetových stránkách deklaruje dělení jakýkoliv materiálů, 

které nepoškodí přímý kontakt s vodou. Jsou jimi např.: 

- všechny typy ocelí včetně kalených a nerezových, barevné kovy a slitiny, 

- plasty všech druhů včetně vrstvených a čirých (plexi, sklolaminát), 

- čiré i barevné sklo, lepené, vrstvené či jinak upravené, 

- přírodní či umělé kameny, mramor, žulu, brusné kameny, 

- porcelán, keramika včetně glazury, 

- dřevo, dřevotříska, lamino, překližka, 

- koberce, filc, textilie, kůže, koženka, 

- pryž, těsnící materiály, kompozity, 

- reklamní materiály - řezání písem a logotypů. 

Společnost disponuje dvěmi řezacími přístroji. Stávající bylo doplněno o zařízení PTV 

New Line Progress Jet-5AX Jet. Novější technologie dovede eliminovat úkos vznikající při 

řezání běžnou technologií a zároveň dovede řezat 3D tvary. Technické parametry dle výrobce 

jsou následující: 

- max. tlak: 4 130 bar, 

- max. průtok: 3,8 l/min., 

- příkon: 37 kW, 

- opakovatelná přesnost polohování: ± 0,025 mm, 

- přesnost pohybu řezné hlavy: ± 0,05 mm, 

- pracovní rychlost: 0-12000 mm/min., 

- šířka řezu: 0,1-0,3 mm pro vodní paprsek a 0,8-2,5 mm pro abrazivní 

paprsek, 

- přesnost řezu: až 0,1 mm, 

- největší plošný rozměr materiálu k opracování: 3 000 x 2 500 mm. 
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Obrázek 5.  Zařízení PTV New Line Progress Jet-5AX 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Zařízení PTV JET 3,8/60 COMPACT dokáže pomocí vysokotlakého čerpadla vytvořit 

tlak vody až 4130 bar. Pakliže je k řezání použito abrazivo, je ze zásobníku dopraveno do 

směšovací komory, kde se do vodního proudu přimísí abrazivní materiál a tato směs je 

prohnána tryskou světlosti méně než jeden milimetr. Vytvořený abrazivní paprsek má 

dostatek energie, aby dokázal provádět řezy v materiálech velmi měkkých, křehkých i 

houževnatých s vysokou pevností. Pohyb paprsku na souřadnicovém stole je řízen počítačem, 

čímž je umožněna velmi vysoká přesnost a opakovatelnost tvarových řezů. Přístroj je 

obsluhován jedním pracovníkem, který zadává požadavky na tvar výrobků a nastavuje 

potřebné parametry související s druhem řezaného materiálu. Při manipulaci s materiálem 

pracovník používá manipulátory či spolupráce s dalšími pracovníky. Jednotlivé popsané 

součásti přístroje jsou uvedeny na obrázcích č. 6, 7, 8 a 9. 
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Obrázek 6. Vysokotlaké čerpadlo

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Obrázek 7. Zásobník abraziva

 

Zdroj: vlastní zpracování 



 

24 

 

Obrázek 8. Obslužné počítačové zařízení

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Obrázek 9. Tryska

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.3 Společnost BRAVO Loštice spol. s.r.o. 

Bravo Loštice, spol. s r. o. byla založena v roce 1991 v Květíně. Od té doby majitelé 

společnosti rozvíjeli svůj podnikatelský záměr opracovávání kovů. K jeho podpoře byly 

rekonstruovány stávající prostory a bylo zakoupeno potřebné technické vybavení.                 

Po desetiletém působení v oblasti kovo-zpracovatelského průmyslu zaujala společnost 

významné místo v regionu a našla široké uplatnění ve svém oboru mezi českými i 

zahraničními zákazníky. Mezi ty nejvýznamnější patří KARSIT Jaroměř, SIEMENS 

ELEKTROMOTORY Mohelnice, MEZ STROJE Mohelnice, ABA Šumperk, MLS Olomouc-

Holice, ZLKL Loštice a další. [3] 

Výrobní program je uzpůsoben přáním zákazníka, který poskytuje výrobě potřebnou 

dokumentaci a specifikaci chtěného výrobku. Téměř veškeré technické vybavení je 

orientováno na obrábění větších strojních součástí. Významný podíl výrobního programu 

tvoří dělení materiálu, kde kromě klasického dělení na pásových pilách vlastní společnost 

technologie pro tvarové řezání (dělení) materiálů (plechů) vysokotlakým vodním 

(hydroabrazivním) paprskem a plazmou. Výrobní program doplňují drobné lisařské a 

zámečnické práce. 

V roce 2003 byla společnost certifikována v oblasti managementu jakosti dle ČSN EN 

ISO 9001. Tímto krokem chce podpořit neustálé zlepšováním firemních procesů, chce 

investovat do rozvoje technologií, infrastruktury a lidského potenciálu. O čtyři roky později 

společnost zavedla a certifikovala Systém řízení ochrany životního prostředí. Tento systém 

byl integrován do stávajícího systému managementu jakosti s cílem minimalizovat dopady 

činnosti společnosti na životní prostředí. Systém EMS zavedený ve společnosti BRAVO 

Loštice, spol. s r. o. je vybudován v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 14 001. [3] 

4.3.1 Technické vybavení pro řezání vodním paprskem 

Stacionární pracoviště jsou pevně spojena se zemí a to trvale či na delší časové 

období. V případě aplikace zařízení vysokotlakového vodního paprsku představují 

nejbezpečnější metodu použití. Na obrázku níže je demonstrováno pracoviště firmy BRAVO 

Loštice spol. s.r.o. a jeho zařízení NESSAP 2100 KOMBI CNC.  
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Obrázek 10. Stacionární pracoviště WJM firmy BRAVO Loštice spol. s.r.o. 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Pracoviště WJM se skládá z vysokotlakého čerpadla a CNC stolů. Základem řezacího 

systému je vysokotlaké čerpadlo (obr. č. 11), které stejně jako u předchozího přístroje 

generuje tlak vody okolo 4 000 bar. Vysokotlakým vedením je voda pod tímto tlakem 

dopravena k řezací hlavě, která provádí vlastní tvarové dělení. Pohyb řezné hlavy je řízen 

CNC systémem, který umožňuje libovolné tvarové řezy s vysokou přesností a neomezeným 

množstvím přesných opakování. 

 

Obrázek 11. Vysokotlaké čerpadlo s detailem na ovládací panel 

 

Zdroj: vlastní vypracování. 
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Parametry řezacího stolu jsou následující:  

- rozměr řezacího stolu: 2000 x 3000 mm,  

- síla řezaného materiálu: až 150 mm.  

Na stole lze pracovat se stejnou škálou materiálu, 

která byla uvedena v kapitole 3.2.1                                  

Na obr. č. 12 je pracovník při zadávání předloh.                                      

To je možné v elektronické podobě, na výkresu či skice. 

 

 

  

Obrázek 12. Pracoviště pro obsluhu 

a zadávání vstupních dat 

Zdroj: vlastní zpracování 
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5 Bezpečnost práce a procesu při WJM  

„Na začátku třetího tisíciletí by měla být samozřejmostí snaha všech, aby práce byla 

vykonávaná za podmínek neohrožujících životy a zdraví.“ (Šubrt 2007, s. 17). Účelem a 

povinností každé organizace je identifikovat rizika a tím předejít problémům či negativním 

jevům. V zásadě se snaží vyhnout krizovému řízení a tím zamezit vzniku problémů. Obecně 

lze hovořit o řízení rizik, jenž se skládá ze čtyř vzájemně provázaných fází. Identifikace rizik, 

zhodnocení rizik, zvládnutí rizik (respektive jejich zmírnění) a jejich následný monitoring.  

V následující části této diplomové práce budou identifikována možná rizika při 

pracích na strojích WJM. Jejich zhodnocení bude provedeno pomocí metody FMEA. 

5.1 Identifikace rizik 

Identifikace rizik je oblast zkoumání zaměřující se na analýzu, prevenci a snížení 

rizika. Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl 

předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik. [28] 

V rámci identifikace rizik by mělo docházet ke srovnávání skutečného stavu s 

optimálním. Nejedná se tedy o kontrolu, kdy se skutečný stav srovnává s legislativními 

požadavky, ani o audit, kdy se vyhledávají systémové neshody. 

Ze srovnání by měly vyplynout rozdíly, které mohou způsobit škodu (újmu) – 

pracovní úraz, nemoc z povolání, ohrožení nemocí z povolání, snížení pracovní pohody. 

Vyhledání by mělo pokrýt pracovní rizika, která lze rozumně předvídat. K rizikům 

vyvolaným normálními životními aktivitami se běžně nepřihlíží. U těchto rizik nemá smysl 

provádět podrobné posouzení, pokud je pracovní činnost nebo organizace práce nezvyšuje.  

Identifikovaná rizika jsou přehledně uspořádaná v příloze č. 1. 

5.2 Analýza FMEA 

Řízení kvality procesů, bezpečnosti a prevence rizik by mělo být jedním z 

nejdůležitějších procesů v rámci firemních mechanismů. Vzhledem k tomu, že obě výše 

https://managementmania.com/cs/krizove-rizeni
https://managementmania.com/cs/reseni-problemu
https://managementmania.com/cs/rizika
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uvedené společnosti jsou certifikovány v systému řízení jakosti, měly by tyto postupy být 

zakořeněny v jejich systému řízení kvality. 

5.2.1 Metodika analýzy FMEA 

Analýza možnosti poruch a jejich následků FMEA (Failure Mode and Effect 

Analysis) je důležitou proaktivní preventivní metodou. Představuje poměrně jednoduchou 

metodu identifikování a prevence potenciálních problémů či pochybení. Je to metoda, která 

hledá odpovědi na otázky, „ proč procesy selhávají“ a „jak procesy můžeme učinit 

bezpečnějšími“. Počátek jejího vzniku je spojen s NASA projektem Apollo před více než 

čtyřiceti lety. Odtud se pak rychle rozšířila do leteckého a automobilového průmyslu jako 

nástroj ke zvyšování bezpečnosti procesů a výrobků. [24] 

Obecně je cílem metody odhalit ty poruchy, které se podílejí na bezpečnosti při 

provádění procesů. Umožňuje odhalit riziko možných vad a stanovit priority opatření ke 

zlepšení. Metoda byla standardizována prostřednictvím ČSN EN 60812. [8] 

Přínosy používání metody FMEA 

Jestliže je tato metoda použita ve fázi realizace projektu, dokáže optimalizovat návrh a 

tímto dochází ke snížení počtu změn v čase realizace. V opačném případě působí preventivně 

či nápravně vzhledem ke zjištěným neshodám. Díky pravidelné aktualizaci FMEA dochází 

k vytváření cenné informační databáze o procesu. Náklady na její provedení jsou nižší než 

náklady, které by mohly vzniknout při výskytu vad. [19] 

Princip a pracovní postup při provádění analýzy metodou FMEA 

Princip této metody je založen na kvantifikaci četnosti poruch, jejich závažnosti a 

snadnosti jejich detekce. Nejdříve musí být provedena systémová analýza, ve které jsou 

identifikovány systémy, jejich prvky a vztahy mezi nimi. Toto se provádí zpravidla formou 

brainstormingu. Analýza začíná na nejnižším stupni, jelikož důsledek poruchy na nižším 

stupni se může stát příčinou vzniku poruchy na procesně vyšším stupni. [2] 

Z této kauzality plynou mnohdy vyšší ekonomické náklady na odstranění neshody, 

vyšší stupeň rizika ohrožení bezpečnosti práce a procesu či dopady na životní prostředí. 
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K identifikaci rizik jsou potřebné materiály jako technologické schéma, konstrukční 

výkresová dokumentace, schéma prostředí, pracovní zařazení aj.  

Na základě těch se vyberou nejdůležitější části, které byly podrobeny klasifikaci rizika 

a následně sestaveny do příslušných formulářů (formulář charakterizující metodu FMEA). 

Jednotlivé příčiny jsou hodnoceny se zřetelem na pravděpodobnost výskytu, závažnosti a 

pravděpodobnosti odhalení, přičemž každému kritériu je přidělena hodnota ze škály 1 až 10. 

Slovní vyjádření všech tří sledovaných kritérií je uvedeno v následujících tabulkách. [8] 

Tabulka 2. Klasifikace pro hodnocení závažnosti 

Účinek „S“ Popis Klasifikace 

Nebezpečný 

- bez 

varování 

Ohrožuje zařízení nebo člověka. Závada se vyskytuje bez 

varování. 

10 

Nebezpečný 

- s 

varováním 

Může ohrozit zařízení nebo člověka. Závada se vyskytuje 

s varováním. 

9 

Velmi 

vysoký 

Závažné narušení chodu zařízení, technické parametry jsou 

téměř z 100 % narušeny. Vzniká šrot. 

8 

Vysoký Méně závažné, je třeba důsledné kontroly. Zařízení funkční, ale 

snížený výkon. Zákazník je nespokojený. 

7 

Střední Funkční zařízení, ale snížen komfort k obsluze, časté kontroly 

výstupu. Zákazník pociťuje nepohodlí. 

6 

Nízký Méně závažné narušení výrobního provozu, až 100 % výrobků 

může být přepracováváno. Zákazník pociťuje nespokojenost. 

5 

Velmi nízký Objevují se neshodné výrobky, které jsou zjištěny u většiny 

zákazníků. 

4 

Málo 

významný 

Neshody, kterých si všimne průměrný zákazník. 3 

Nevýznamný Závadu zjišťují nároční zákazníci. 2 

Žádný Žádný účinek 1 

Zdroj: vlastní vypracování dle ČSN EN 60812 
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Tabulka 3. Klasifikace pravděpodobnosti odhalení 

Odhalení 

„D“ 

Popis - pravděpodobnost, že závada bude odhalena 

v procesu před dalším procesem a bude zabráněno přenosu 

neshody dále 

Klasifikace 

Absolutně 

nejistá 

Neexistuje žádný způsob odhalení. 10 

Velmi slabá Velmi malá pravděpodobnost, že současné kontrolní metody 

odhalí závadu. 

9 

Slabá Malá pravděpodobnost, že současné kontrolní mechanismy 

odhalí závadu. 

8 

Velmi nízké Velmi malá pravděpodobnost, že současné kontrolní 

mechanismy odhalí závadu. 

7 

Nízké Malá naděje odhalení neshody. 6 

Střední Je střední naděje, že se při řízení odhalí potenciální neshoda. 5 

Středně 

vysoké 

Středně velká pravděpodobnost, že současné kontrolní 

mechanismy odhalí závadu. 

4 

Vysoké Vysoká pravděpodobnost, že současné kontrolní mechanismy 

odhalí závadu. 

3 

Velmi 

vysoké 

Velmi vysoká pravděpodobnost odhalení. 2 

Téměř jisté Spolehlivost kontrolních metod je známá z podobných procesů. 1 

Zdroj: vlastní vypracování dle ČSN EN 60812 

Tabulka 4. Klasifikace pro pravděpodobnost výskytu závady 

Pravděpodobnost výskytu závady „O“ Četnost Klasifikace 

Velmi vysoký 

Porucha je téměř nevyhnutelná 

1 z 10 10 

1 z 20 9 

Vysoký 

Opakující se poruchy 

1 z 50 8 

1 ze 100 7 

Střední 1 z 200 6 

1 z 500 5 
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Občasné poruchy 

1 z 1000 4 

Nízký 

Poměrně málo poruch 

1 z 5000 3 

1 z 10 000 2 

Velice slabý 

Porucha nepravděpodobná 

1 z 1 000 000 1 

Zdroj: vlastní vypracování dle ČSN EN 60812 

 Po vynásobení jednotlivých udělených bodů je vypočítáno rizikové číslo, které udává, 

jak kriticky je příčina chyby ohodnocena. RPN Risk Priority Number se vypočítá následovně: 

           kde       (1) 

RPN je číslo priority rizika, S (Severity) klasifikuje závažnost, O (Occurence) 

vyjadřuje pravděpodobnost výskytu a D (Detection) je hodnota odhadu naděje / detekce. [8] 

Jakmile jsou identifikována dílčí rizika, určí se jejich priority a bezprostředně se 

navrhnou, a nejlépe hned implementují, vhodné zlepšovací opatření. Je zřejmé, že čím vyšší 

rizikové číslo, tím větší úsilí by mělo být danému bodu věnováno. K tomuto účelu se 

nejčastěji používá porovnání dosažené hodnoty RPN se stanovenou tzv. kritickou hodnotou. 

Ta je 125 a je vypočtena jako průměrné hodnocení všech dílčích kritérií. Mohou se ovšem 

vyskytnout případy, kdy rizikové číslo nebude nejvyšší a přesto bude problém závažný. 

V takových případech je lepší spolehnout se na vlastní zkušenosti a selský rozum. Jednotlivá 

rizika by vždy měla být posuzována s ohledem na ekonomické aspekty řešení, dopady na 

životní prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci. [2] 

V následující kapitole bude vypracována samotná analýza FMEA pro obě společnosti, 

jelikož klasifikace rizik jsou pro pracoviště tohoto typu téměř totožná. Současně bude pro 

potřeby této práce a charakteru hodnocených rizik BOZP použita vhodně upravená klasifikace 

dílčích kritérií viz tabulky 6, 7 a 8 níže. 

Rovněž bude pozměněna klasifikace rizikového čísla RPN dle tabulky č. 9. K tomuto 

účelu se nejčastěji používá porovnání dosažené hodnoty RPN se stanovenou tzv. kritickou 

hodnotou. Ta je 27 a je vypočtena jako průměrné hodnocení všech dílčích kritérií. 
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Tabulka 5. Pravděpodobnost vzniku "O" 

Pravděpodobnost vzniku rizikové události        (O) 

1 Velmi nízká Vznik události je takřka nemožný 

2 Nízká Málo pravděpodobný výskyt události - velmi zřídkavé ohrožení 

3 Střední Nepravděpodobný, ale možný výskyt (událost vznikne jen ojediněle při 
výkonu činnosti/během života zařízení, zřídkavé ohrožení) 

4 Vysoká Událost vzniká při výkonu činnosti/během života zařízení několikrát 

5 Velmi vysoká Velmi častý výskyt události (opakovaný výskyt události, nepřetržité 
ohrožení) 

Zdroj: Vlastní vypracování 

Tabulka 6. Závažnost následků "S" 

Závažnost následků událostí      (S) 

1 Poranění velmi lehké Nevyžadují ošetření mimo pracoviště 

2 Poranění lehké Vyžadují ošetření mimo pracoviště, případně kratší pracovní 
neschopnost bez následků 

3 Poranění těžké Delší pracovní neschopnost bez trvalých následků 

4 Poranění velmi těžké S trvalými následky 

5 Poranění kritické Invalidita, smrt jako důsledek zranění 

Zdroj: vlastní vypracování 

Tabulka 7. Ostatní vlivy naděje "D" 

Ostatní vlivy při hodnocení rizik     (D) 

1 Zanedbatelný vliv 

2 Malý nevýznamný vliv 

3 Významný vliv 

4 Nepříznivý vliv 

5 Velmi nepříznivý vliv 

Zdroj: Vlastní vypracování 

 

 

 



 

34 

 

Tabulka 8. Hodnocení RPN 

Skupina závažnosti rizika     (S) 

 I. Skupina 1 - 23 bodů Nevýznamné 
akceptovatelné 
riziko 

Nejsou vyžadována žádná zvláštní opatření. 
Nejedná se však o 100  % bezpečnost, a proto je 
nutno na existující riziko upozornit a uvést např. 
jaká organizační a výchovná opatření je třeba 
realizovat. 

II. Skupina 24 - 47 bodů Přijatelné riziko Riziko přijatelné se souhlasem vedením firmy. O 
nutnosti přijmout opatření rozhoduje vedení 
společnosti - je nutno zvážit náklady na případné 
řešení nebo zlepšení. Zpravidla jsou přijímána 
technická nebo alespoň organizační opatření. 

III. Skupina 48 - 80 bodů Nežádoucí 
riziko 

Vyžaduje urychlené provedení opatření. Jsou 
přijímána jak technická tak organizační opatření. 
Na snížení rizika je zpravidla nutné přidělit 
potřebné zdroje. 

IV. Skupina 81 - 125 
bodů 

Nepřijatelné 
riziko 

Velmi vysoké riziko, permanentní možnost úrazu, 
resp. Nežádoucí události. Činnost nesmí být 
započata nebo v ní pokračováno do té doby, než 
riziko bude redukováno. Je nutná neodkladná 
realizace nezbytných opatření. 

Zdroj: Vlastní vypracování 

5.2.2 Praktická implementace 

Při vypracovávání této části práce bylo využito brainstormingu s vedoucími 

pracovníky obou společností. Na základě zjištěných rizik v kap. 5.1 byl vypracován FMEA 

formulář, jenž je součástí přílohy č. 2. a z něhož vyplynuly níže uvedené stanoviska a 

doporučení. 

Výsledky analýzy FMEA 

Podle výsledků, které byly získány z FMEA analýzy, je zřejmé, že u šesti 

hodnocených profesních činností došlo k překročení míry nevýznamného akceptovatelného 

rizika. Rizika, která hrozí, ale nejsou nijak zvláště závažná. O nutnosti přijetí zvláštních 

opatření rozhoduje vedení společnosti, které si může samo určit, zda uvolní potřebné investice 

pro snížení míry právě identifikovaného rizika. Zpravidla ovšem stačí využít jednoduchých 

technických opatření nebo jen změnu organizačního opatření. U zbylých osmi pracovních 

profesí nedošlo k překročení míry nevýznamného akceptovatelného rizika.  Tím pádem, není 

zapotřebí, aby se musela provádět zvláštní opatření.  
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Nejedná se však o 100 % bezpečnost, a proto je nutno na existující riziko upozornit a uvést 

např. jaká organizační a výchovná opatření je třeba realizovat. Za hlavní opatření se převážně 

považuje dodržování pokynů daných výrobcem. Zákaz vstupu do nebezpečného prostoru a 

obcházení prvků bezpečnostní ochrany. Také je zapotřebí dodržovat veškeré zákazy a 

neodstraňovat  krytování nebo bezpečnostní prvky v době chodu strojního zařízení, resp. jeho 

spouštění v případech, kdy nejsou nebezpečné částí bezpečně zakrytovány nebo kdy není 

vyloučena nebezpečná situace. V průběhu používání zařízení je zapotřebí provádět pravidelné 

revize a kontrolu zařízení. Pokud jsou veškeré zásady dodržovány, tak by nemělo zařízení 

vysokotlakého řezání vodním paprskem představovat zásadní nebezpečí pro její obsluhu. 

V případě, že se obsluha nebude řídit základními bezpečnostními pokyny, může dojít k 

vážným zraněním obsluhy zařízení. A současně může dojít k vážnému poškození technologie, 

a tím pádem i k finančním ztrátám, které jsou způsobeny výpadkem zařízení z výroby. 

 „Péče o bezpečnou práci něco stojí. Avšak důsledky úspor na nepravém místě jsou 

však zpravidla mnohem dražší.“ (Šubrt 2007, s. 17) 

5.3 Posouzení pracoviště z hlediska rizik 

Není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany 

nebo opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen poskytnout 

zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky. Osobní ochranné pracovní prostředky 

jsou ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich 

zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat požadavky stanovené zvláštním 

právním předpisem. [29] 

V následujících kapitolách bude komplexně posouzeno pracoviště z hlediska prachu, 

chladu, hluku, fyzické, tepelné a chladové zátěže. 

5.3.1 Prach 

V praxi se pod pojmem prach rozumí aerosoly. Jeho částice jsou rozptýlené ve 

vzduchu a dle skupenství se rozdělují na kapalné a tuhé aerosoly. Hlavním kritériem pro 

hodnocení aerosolů je, že se dokážou udržet ve vznosu velmi dlouhou dobu, což je z 

hygienického hlediska významné.  
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Velikost jednotlivých částic lze určit pomocí jejich skutečného průměru, nebo 

použitím takzvaného aerodynamického průměru (optická mikroskopie). 

Aerosoly jsou primárně určeny svou koncentrací, velikostí částic a fyzikálními, 

chemickými a biologických vlastnostmi. Abychom mluvili o respirabilním vlákně, musí být 

splněny následující podmínky: 

- tloušťka vlákna < 3 μm, 

- délka vlákna > 5 μm,  

- poměr délka: tloušťka > 3. 

Samotná koncentrace aerosolů se může určit dvojím způsobem, hmotnostně nebo 

početně. Při použití hmotnostního způsobu se berou v úvahu veškeré hmotnostní částice 

obsažené v jednotce objemu vzduchu v [mg/m
3
]. Početně se určují součtem částic v jednotce 

objemu vzduch [vl/ m
3
]. [11] 

Kategorizace prachů 

Při pracích na WJM řezaný materiál či použité abrazivo produkují prach. Vlivem 

prachových částic může dojít k poškození dýchacích cest a zraku. K eliminaci rizik slouží 

použití OOPP (Osobní ochranné pracovní pomůcky) jako např. vhodně zvolený respirátor, 

ochranné brýle a štíty.  

- Prachy s převážně fibrogenním
3
 účinkem (křemen, uhlí). 

- Prachy s možným fibrogenním účinkem (amorfní SiO2). 

- Prachy s převážně nespecifickým účinkem (oxidy železa). 

- Prachy s převážně dráždivým účinkem (dřevné prachy, prachy z broušení 

pryskyřic PVC, pneumatik, sklolaminátů). 

- Minerální vláknité prachy (umělá minerální vlákna, azbest). [11] 

Podmínky kategorizace 

Přípustné expoziční limity prachu, tzv. PEL jsou časově vážené průměry koncentrací 

za pracovní směnu. Důležitými hodnotami jsou přípustný expoziční limit pro celkovou 

                                                 

3
 vytváří vaziva a za předpokladu tzv. respirabilního prachu se jeho částice dostanou až do plic 
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koncentraci PELc a přípustný expoziční limit pro vdechovatelnou frakci prachu PELτ. 

Vdechovatelnou frakcí prachu se rozumí soubor částic polétavého prachu, který může být 

vdechnut nosem nebo ústy. [11] 

Dle vyhlášky č. 432/2003 sb. ze dne 15. 12. 2003, kterou se stanoví podmínky pro 

zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, 

podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a 

náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli existují tyto kategorizace prachů: 

Kategorie druhá 

Do druhé kategorie se zařazují práce, při nichž jsou osoby vykonávající tyto práce 

(dále jen „osoby") exponovány prachu, jehož průměrné celosměnové koncentrace v 

pracovním ovzduší jsou vyšší než 30 % hodnoty PEL stanoveného pro tento druh prachu ale, 

hodnotu PEL však nepřekračují. 

Kategorie třetí 

Do třetí kategorie se zařazují práce, při nichž jsou osoby exponovány prachu, jehož 

průměrné celosměnové koncentrace v pracovním ovzduší jsou vyšší než hodnota PEL pro 

tento druh prachu, ale avšak nepřekračují jeho trojnásobek. 

Kategorie čtvrtá 

Do čtvrté kategorie se zařazují práce, při nichž jsou osoby exponovány prachu, jehož 

koncentrace jsou vyšší, než je uvedeno pro třetí kategorii. 

Zdravotní dopady 

Zaměstnanec, který je vystaven expozici působení prachu, může mít za následek 

akutní nebo chronické zdravotní potíže. Vlivem expozice prachu na člověka se mohou 

vytvořit plicní fibrózy (silikóza, uhlokopská pneumokonióza). Při plicní fibróze se v plicích 

vytváří vaziva a je zhoršena funkce plic. Za možnosti vzniku nemocí z povolání se také 

považuji prachy, které způsobují karcinogenitu, mutagenitu, toxicitu pro reprodukci a 

jiné. [11] 

Jako prevence se používají tyto opatření: 
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a) technická opatření - ke zmírnění dopadů působení prachu se používají např. změna 

technologie (vrtání s vodním výplachem), uzavření zdrojů prašnosti (kapotování přestupů a 

zařízení), místní odsávání (vrtání, broušení, svařování s lokálním odsáváním), srážení prachu 

zkrápěním vodou nebo vodou se smáčedly, ředění prašnosti (celkové větrání, zonální větrání, 

izolování osob od prašného prostředí (velíny, řídící centra, kabiny), 

 

b) technologická opatření - nejvhodnější ochranou je celková změna technologie. 

Nahradit stávající prašnou technologii za novou, která je uzavřená a vzniklý prach odsává u 

zdroje jeho vzniku, 

 

c) organizační opatření - jedna z možností jak snížit expozici prachu na obsluhu zařízení 

je také např. dodržování určeného způsobu práce, dodržování určeného režimu práce, 

zabraňování zviřování usazeného prachu (úklid, postřik), 

 

d) náhradní opatření - nepodaří-li se snížit expozici na obsluhu technickým ani 

organizačním opatřením, je zapotřebí použít OOPP (masky a polomasky s filtry) k ochraně 

dýchadel v kvalitě odpovídající zjištěné expozici a současně kontrolovat obsluhu pomocí 

preventivní lékařské péče. [11] 

  

 

5.3.2  Hluk 

Hluk je z biologického (medicínského) hlediska zvuk škodlivý svou nadměrnou 

intenzitou. Účinek hluku je subjektivní (obtěžující, rušící soustředění a psychickou pohodu) a 

objektivní (měřitelné poškození sluchu). Hluk může mít charakter neperiodického zvuku. Pro 

Obrázek 13. Ochrana dýchacích orgánů 

Zdroj: Osobní ochranné pracovní prostředky (Vojta, Rucký, 2003) 
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měření intenzity hluku se používá nejčastěji jednotka decibel (dB). Hluk má poměrně 

významný vliv na psychiku jednotlivce a často způsobuje únavu, depresi, rozmrzelost, 

agresivitu, neochotu, zhoršení paměti, ztrátu pozornosti a celkové snížení výkonnosti. 

Všeobecně známým účinkem hluku na zdraví je pak pochopitelně poničení sluchu. K 

němu může dojít buď při krátkodobém vystavení hluku přesahujícímu 130 dB (o něco větší 

hluk, než vydává startující letadlo), nebo častému a dlouhodobému vystavování hluku nad 85 

dB (např. velmi hlasitá hudba). O snížení hlukové zátěže na únosnou míru je na základě 

zákona povinen starat se i stát v rámci péče o veřejné zdraví. [13] 

Dle vyhlášky č. 432/2003 sb. ze dne 15. 12. 2003, kterou se stanoví podmínky pro 

zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, 

podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a 

náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli existují tyto kategorizace hluku: 

Kategorie druhá 

Do druhé kategorie se zařazují práce, při nichž jsou osoby exponovány: 

a) ustálenému nebo proměnnému hluku, ustálenému nebo proměnnému hluku s 

prokazatelným podílem impulsního hluku nebo hluku, který sestává během pracovní doby z 

dílčích expozic hluku, jejichž ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq, 8h je vyšší než 

nejvyšší přípustná hodnota stanovená pro osmihodinovou směnu zvláštním právním 

předpisem snížená o 10 dB, avšak nepřekračuje tuto nejvyšší přípustnou hodnotu stanovenou 

pro osmihodinovou pracovní dobu, 

b) po dobu trvání některé dílčí pracovní operace ustálenému nebo proměnnému hluku, 

ustálenému nebo proměnnému hluku s prokazatelným podílem impulsního hluku, jehož 

ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAq překračuje 85 dB, avšak nepřekračuje nejvyšší 

přípustnou hodnotu hluku LAeq, 8h, stanovenou zvláštním právním předpisem pro 

osmihodinovou pracovní dobu, nebo 

c) impulsnímu hluku, jehož průměrná hladina špičkového akustického tlaku C 

překračuje 130 dB, ale nepřekračuje 140 dB. 
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Kategorie třetí 

Do třetí kategorie se zařazují práce, při nichž jsou osoby exponovány: 

a) ustálenému nebo proměnnému hluku, ustálenému nebo proměnnému hluku s 

prokazatelným podílem impulsního hluku, jehož ekvivalentní hladina akustického tlaku A 

LAeq, 8h překračuje nejvyšší přípustnou hodnotu stanovenou pro osmihodinovou pracovní dobu 

o méně než 20 dB. 

b) impulsnímu hluku, jehož průměrná hladina špičkového akustického tlaku C 

překračuje 140, ale nepřekračuje 150 dB. 

Kategorie čtvrtá 

Do čtvrté kategorie se zařazují práce, při nichž jsou osoby exponovány hluku, jehož 

ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq, 8h nebo impulsnímu hluku, jehož průměrná 

hladina špičkového akustického tlaku C je vyšší, než je stanoveno u kategorie třetí. [27] 

Zdravotní dopady 

Působením nadměrného hluku může dojít k akutním nebo chronickým onemocněním 

sluchových orgánů.  

Akutní účinek onemocnění je charakterizován akustickým traumatem, které vzniká 

jednorázovým krátkodobým účinkem. Následkem tohoto vystavení je pocit zahlušení, pískání, 

tlak v uších, který může přecházet až v bolest. Všechny tyto aspekty mají většinou krátkodobý 

účinek (minuty, hodiny, dny). Jen výjimečně se může stát, že bude problém přetrvávat i 

několik let. Mezi akutní onemocnění se také považuje barotrauma, které je způsobeno vlivem 

tlakové vlny při výstřelu, výbuchu nebo silném tónu. Vlivem takového rázu dojde k 

proděravění bubínku a poškození středoušní kůstky a následnému krvácení. [11] 

Chronické poškození sluchu je poškození chronickou expozicí hluku. Zdrojem může 

být dlouhodobá expozice hluku nebo ojedinělý nárazový hluk. Čím déle hluk působí, tím 

méně stačí jeho intenzita k poškození. Vlivem dlouhodobé expozice hluku dochází k bolestem 

hlavy, zažívací potíže, nespavost. Po adaptaci na hlučné prostředí (i několik týdnů) dojde k 

vymizení potíží. Je to způsobeno poškozením zevních smyslových buněk pro vnímání zvuku. 
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Následkem přetěžování sluchového aparátu dochází k degradaci sluchových buněk a ke 

změně slyšení hovoru.  

Prevence 

Technickými opatřeními (změna konstrukce stávajících strojů, aplikace 

protihlukových stěn, odhlučnění kabin a velínu - použití dálkového ovládání k řízení stroje), 

technologickými opatřeními (absolutní změna technologie), organizačními opatřeními 

(pravidelné lékařské prohlídky obsluhy, časté střídání pracovišť, úprava směn a doby 

expozice) a náhradními opatřeními (OOPP - zátkový tlumič, mušlový chránič sluchu, 

akustická přilba) může zaměstnavatel předejít poškození sluchu zaměstnanců. Zaměstnavatel 

má povinnost vybavit zaměstnance příslušnými OOPP pro ochranu sluchu, např. viz 

následující obrázek. [9] 

Obrázek 14. OOPP sluchu 

 

Zdroj: Osobní ochranné pracovní prostředky (Vojta, Rucký, 2003) 

 

5.3.3 Tepelná zátěž 

V závislosti na tepelných a vlhkostních podmínkách, a na velikosti metabolické 

produkce organismu, rozlišujeme tepelnou zátěž na dlouhodobě a krátkodobě únosnou.        

Za dlouhodobě únosnou se považuje, když je člověk vystaven zvýšené teplotě po celou dobu 

směny. Krátkodobě únosné tepelně vlhkostní podmínky mohou způsobit hypertermickou 

zátěž, nebo hypotermickou zátěž. 
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Lidský organismus dokáže udržovat relativně konstantní teplotu i v případě velkých 

teplotních změn v prostředí. V případě potřeby se používají ochranné oděvy, které 

napomáhají tělu se vyrovnat s nepříznivými klimatickými podmínkami. U lidského organismu 

se považují teploty v rozmezí 29 – 41°C neslučitelná se životem. Z fyzikálního hlediska 

můžeme brát za to, že když se hodnota tepla vyprodukovaného rovná teplu odevzdanému tak 

pak teplota tělesného jádra by měla být konstantní. Za běžných podmínek se lidský 

organismus může přebytečného tepla zbavovat, je to způsobené tím, že teplota okolí je 

většinou nižší než teplota lidského těla. Vlivem častého vystavení organismu zvýšeným 

teplotním podmínkám se dokáže lidské tělo přizpůsobit. V pracovních podmínkách bereme za 

dobu potřebnou k adaptaci 3 týdny. Dosahují-li teploty okolí 30°C a výše, považujeme tento 

den za mimořádně teplý. Zátěž teplem hodnotíme dle následujících kritérií, jimiž jsou 

energický výdej, třída práce, výsledná teplota, operativní teplota ovzduší, celkový tepelný 

odpor oděvu, relativní vlhkost, rychlost proudění vzduchu, povrchová teplota těla. Za velmi 

důležité se také považují parametry, jako jsou tepová frekvence, plicní ventilace a energetické 

ztráty potem a dýcháním. Krátkodobá tepelná práce se hodnotí, dle množství akumulovaného 

tepla v organismu, který nesmí v žádném okamžiku překročit hodnotu 50 W.h.m
2
. 

Dlouhodobá tepelná práce se hodnotí dle množství vyprodukovaného potu nebo vody ztracené 

dýcháním. Lidský organismus je chopen snášet i velmi vysoké teploty, které se pohybují 

kolem 50°C. Působením těchto teplot může být vystaven po dobu 4 hodin. Zvyšováním 

vlhkostí vzduchu dochází však ke snižování této doby. [11] 

Dle vyhlášky č. 432/2003 sb. ze dne 15. 12. 2003, kterou se stanoví podmínky pro 

zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, 

podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a 

náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli existují tyto kategorizace tepelné 

zátěže: 

Kategorie druhá 

Do druhé kategorie se zařazuje práce vykonávaná za podmínek, kdy nejsou 

dodržovány v důsledku tepelné zátěže z technologie přípustné mikroklimatické podmínky 

stanovené zvláštním právním předpisem, avšak míra tepelné zátěže osob ještě nevyžaduje 

omezení celkové doby této práce v jedné osmihodinové směně na dobu kratší než 8 hodin. 
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Kategorie třetí 

Do třetí kategorie se zařazuje práce vykonávaná za podmínek, kdy nejsou dodržovány 

přípustné mikroklimatické podmínky stanovené zvláštním právním předpisem o ochraně 

zdraví osob. Práce za těchto podmínek vyžaduje úpravu pracovní doby v rozsahu stanoveném 

zvláštním právním předpisem. 

Kategorie čtvrtá 

Do čtvrté kategorie se zařazuje práce vykonávaná za podmínek, kdy jsou 

překračovány hodnoty přípustných mikroklimatických podmínek stanovených zvláštním 

právním předpisem a ani při používání dostupných použitelných osobních ochranných 

pracovních prostředků a úpravy režimu práce nelze vyloučit poškození zdraví. [27] 

Zdravotní dopady 

Pracovník dokáže vykonávat svou práci na 100 % jen tehdy, jestliže má optimální 

klimatické podmínky. Za optimální podmínky se považuje teplota 22°C. Zvýší-li se teplota na 

27°C, dochází ke snížení pracovního výkonu o 25 %. A vykonává-li pracovník práci při 

teplotách 30°C, tak se jeho pracovní výkon sníží o 50 %. Práce v prostředí s velmi vysokými 

teplotami vede ke zvýšené únavě, a dochází ke ztrátě koncentrace, která může vést k vážným 

pracovním úrazům.  

Vlivem dlouho trvajících nadměrných teplot může dojít k akutním poruchám na zdraví 

z horka. Hlavními příznaky jsou nevolnost až zvracení, průjmy, změny barvy obličeje, 

víceméně nekontrolovatelné chování – vrážení do překážek, neúčelné pohyby aj. Dochází ke 

ztrátě tekutin a solí v důsledku termoregulačního pochodu. Snížením množství tekutin 

v organismu dochází ke snížení fyzického výkonu a zvýšení rizika pracovního úrazu. [11] 

Prevence 

Technickými opatřeními (větrání, snížení intenzity sálavých zdrojů - izolace, chlazení, 

ochlazování osob - vzduchové sprchy), organizačními opatřeními (dostatečný odpočinek mezi 

prací, střídání pracovníků) a jinými má zaměstnavatel povinnost chránit své zaměstnance před 

touto formou zátěže. Rovněž jej musí vybavit potřebnými OOPP jako náhradním opatřením 
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(speciální oděvy chlazené vzduchem, vesty s možností vložení ledu, dostatečný přísun tekutin 

na pracovišti).  

5.3.4 Chladová zátěž 

Zátěž chladem při práci se hodnotí z hlediska její únosnosti pro zaměstnance ve 

směně. Dojde-li ke snížení venkovní teploty na -4 °C a níže, považuje se tento den za 

mimořádně chladný. Pracují-li zaměstnanci na pracovišti, kde se teplota pohybuje v rozmezí 

od 10°C do 4°C, je zapotřebí zřídit ohřívárnu. A při dosažení teplot 4 °C a níže je třeba zajistit 

ohřívárny s možností prohřátí rukou. Zaměstnanci, kteří pracují v prostředích, kde se teplota 

pohybuje pod 4°C a níže je zapotřebí je vybavit ochrannými oděvy, a poskytovat jim 

ochranné nápoje v minimálním množství půl litru za osmihodinovou směnu. Tyto oděvy musí 

mít takové izolační vlastnosti, aby zajistili tepelně neutrální podmínky lidského 

organismu. [10] 

Dle vyhlášky č. 432/2003 sb. ze dne 15. 12. 2003, kterou se stanoví podmínky pro 

zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, 

podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a 

náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli existují tyto kategorizace chladové 

zátěže: 

Druhá kategorie 

Do druhé kategorie se zařazuje práce: 

a) trvalá a vykonávaná na venkovních pracovištích, 

b) trvalá a vykonávaná v prostorách, v nichž jsou z technologických důvodů uměle 

udržovány teploty na hodnotách nižších, než jsou uvedeny ve zvláštním právním předpisu pro 

daný energetický výdej, avšak operativní teploty nejsou nižší než + 4°C, 

c) spojená se střídáním pobytu v teple a v chladu, například v chladírnách a 

mrazírnách, více než patnáctkrát za pracovní dobu. 
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Kategorie třetí 

Do třetí kategorie se zařazuje práce vykonávaná po dobu delší než čtyři hodiny za 

pracovní dobu v prostorách, v nichž je operativní teplota z technologických důvodů 

udržována na teplotě +4° C a nižší. [27] 

Zdravotní dopady 

Vlivem působení chladu dochází ke snížení množství protékající krve kůží, dochází ke 

zvýšení krevního tlaku a srdeční frekvence. V návaznosti na tyto problémy dochází ke 

zvýšení spotřeby kyslíku. 

Nastane-li případ, že dojde k podchlazení tělesného jádra, dojde k zpomalení dýchání 

a ke snížení srdeční frekvence. Dalším snížením teploty tělesného jádra nastává snížení 

aktivity celkového nervového systému, který má za následek ospalost v některých případech i 

smrt způsobenou selháním krevního oběhu. Snížení schopnosti vnímání vede k rizikům 

pracovního úrazu.  

Prevence 

Zajistit dostatečné bezpečnostní přestávky vhodnou organizací práce v souladu 

s pracovním režimem. Zaměstnavatel má povinnost vybavit každého zaměstnance 

příslušnými OOPP (teplé izolační oděvy, teplé boty, rukavice) tak, aby snížil možné riziko 

podchlazení. Zapotřebí je také zajistit, aby byly zaměstnancům poskytovány v dostatečném 

množství ochranné nápoje. 

5.3.5 Fyzická zátěž 

Základním kritériem pro hodnocení celkové fyzické zátěže při práci je spotřeba 

energie, resp. nutný energetický výdej. Jednotlivé hodnoty pro muže a ženy jsou uvedené v 

tabulce v příslušném nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany 

zdraví při práci. [10] 

Při hodnocení fyzické namáhavosti práce se kromě energetického výdeje používají i 

některé parametry oběhového a dýchacího systému, jejichž hodnoty odpovídají energetické 

náročnosti práce, např. srdeční frekvence. Směnové průměrné hodnoty srdeční frekvence při 
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fyzické práci mužů a žen vykonávané převážně velkými svalovými skupinami nesmí překročit 

limitní hodnoty. V průběhu pracovního procesu nesmí srdeční frekvence překročit ani 

krátkodobě hodnotu 150 tepů/min. [4] 

Manipulace s břemeny 

V limitech daných pro manipulaci s břemeny je zohledňována celá řada kritérií 

(pohlaví, věk, zdravotní stav, úchopové možnosti, frekvence manipulace a řada dalších), z 

nichž základní jsou kritéria výkonové kapacity člověka. 

Hmotnost břemen ručně přenášených muži nesmí překročit při dobrých úchopových 

možnostech při občasném zvedání 50 kg, při častém zvedání 30 kg, přičemž energetický 

výdej nesmí překročit limitní hodnoty. Občasným zvedáním a přenášením břemen se rozumí 

práce vykonávaná přerušovaně po dobu celkově kratší než 30 minut za směnu, častým 

zvedáním a přenášením břemen se rozumí práce vykonávaná po dobu celkově delší než 30 

minut za směnu.  

Hmotnost břemen ručně přenášených ženami nesmí překročit při dobrých úchopových 

možnostech při občasném zvedání a přenášení 20 kg, při častém zvedání a přenášení 15 kg, 

přičemž energetický výdej nesmí překročit limitní hodnoty. Při přepravě břemen pomocí 

jednoduchých bezmotorových prostředků nesmí vynakládané svalové síly tlačné překročit 

hodnotu 250 N a tažné 220 N. Kumulativní hmotnost ručně manipulovaných břemen nesmí 

překročit 10 000 kg za směnu. Hmotnost a podmínky pro zvedání a přenášení břemen 

těhotnými ženami, kojícími ženami, matkami do konce devátého měsíce po porodu a 

mladistvými jsou zvlášť stanoveny nařízením vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví 

podmínky ochrany zdraví při práci. [4] 

Působení fyzické zátěže při práci s vysokotlakým vodním paprskem 

V průběhu pracovní doby na stacionárním pracovišti se obsluha vystavuje fyzické 

zátěži převážně při manipulaci s obráběným materiálem. Zaměstnanci je povoleno ručně 

manipulovat s materiálem o hmotnosti 30 kg. Při manipulaci s těžšími materiály má 

zaměstnanec k dispozici zvedací zařízení. 
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5.3.6 Bezpečnostní pokyny pro práci na WJM  

Při užití řezacího systému vysokotlakého vodního paprsku i příslušného vybavení je 

třeba brát do úvahy bezpečnostní hledisko. Uživatel musí vždy dodržovat zvýšenou 

bezpečnost, aby se vyhnul potenciálnímu nebezpečí úrazu a nežádoucím výpadkům ve 

výrobě. Obsluhující řezacího systému vysokotlakým vodním paprskem musí se systémem 

zacházet stejně jako s jakýmkoliv jiným velmi rychlým řezacím nástrojem. Ačkoliv vodní 

paprsek se jeví jako neškodný, je to řezací nástroj vysoké účinnosti, který je schopný řezat 

mnoho druhů materiálu jako jsou například kovy, plasty, dřevo a jiné. Na všech částech 

zařízení, které mohou působit jako potenciální zdroj nebezpečí, je třeba dát označení s 

bezpečnostními značkami upozornění a výstrahy. Pracovníci obsluhy a údržby musí těmto 

výstrahám věnovat trvale zvýšenou pozornost. 

Obsluha musí používat přidělené OOPP. Pracovní oblek musí být nepoškozen, bez 

volně vlajících částí s přiléhajícími rukávy a nohavicemi. Pokud není pracovní blůza 

přiléhající v pase, musí být zasunuta do pracovních kalhot. Plášť se při obsluze stroje 

nepoužívá. Vlasy si obsluhující podle potřeby zajistí vhodnou pokrývkou (čepicí, šátkem). Při 

obsluze není dovoleno nosit prstýnky, řetízky, náramkové hodinky, náhrdelníky, vázanky, 

šály apod. Podle běžné praxe se doporučuje používat bezpečnou obuv, brýle a protihlukovou 

ochranu uší. Ochranných rukavic musí obsluhující používat při upínání nebo výměně 

materiálu, hrozí-li nebezpečí pořezání nebo popálení rukou.  

Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození 

zdraví, je zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které 

poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a 

seznámit s nimi zaměstnance. Bezpečnostní značky, značení a signály mohou být zejména 

obrazové, zvukové nebo světelné. Vzhled, umístění a provedení bezpečnostních značek a 

značení a zavedení signálů stanoví prováděcí právní předpis. [28] 

Na obrázku č. 15 jsou znázorněny některé z běžně užívaného bezpečnostního značení. 

 

 

 



 

48 

 

Obrázek 15. Vybrané možnosti značení 

 

Zdroj: dostupné na www.jksped.cz 
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Pracoviště 

Všichni, ať už obsluhující či pracovníci údržby, kteří pracují poblíž řezacího zařízení 

vodního paprsku, musí na pracovišti dodržovat obecná bezpečnostní opatření a specifická 

bezpečnostní opatření pro práci s WJM. Obecně by pracoviště mělo splňovat následující 

požadavky na BOZP: 

- pracoviště musí být udržováno v čistotě a pořádku, 

- odpadový materiál musí být odklízen z pracoviště vždy, pravidelně a včas, 

- odpadový materiál se musí skladovat ve speciálních nádobách, které zaručují 

bezpečnou skladovatelnost a následnou přepravu. Tyto nádoby musí být trvale 

označeny názvem odpadu a největším dovoleným zatížením, 

- při skladování ropných produktů na pracovištích se musí postupovat dle příslušné 

ČSN, 

- použité čistící materiály (čistící vlna, hadry apod.) se musí ukládat do kovových nádob 

s víky, které se musí pravidelně vyprazdňovat (nebezpečí samovznícení), 

- ukládání nástrojů a měřidel na stoly a lože strojů je dovoleno pouze v tom případě, jeli 

na stroji místo zvlášť pro toto určené, 

- obráběcí stroj musí být používán výhradně pro práce, pro které je určen a které 

odpovídají jeho typu, velikosti a výkonu, 

- vyžaduje-li to povaha práce, musí se zástěnami apod. zabránit odlétávání třísek a řezné 

kapaliny na okolí pracoviště, popř. komunikace, 

- pracovní prostor okolo zařízení musí být čistý. Rozlitý olej, který způsobuje kluzkost 

podlahy, musí být bez jakýchkoliv odkladů odstraněn, 

- na vhodném místě na pracovišti musí být k dispozici prostředky první pomoci. S jejich 

umístěním musí být seznámeny všechny osoby, které se pohybují na pracovišti 

stroje. [17] 

 

Bezpečnostní pokyny před zahájením prací na WJM 

Obsluha musí prohlédnout stroj, očistit nekryté vodící plochy, zkontrolovat jeho 

ochranné části, spouštěcí a vypínací zařízení. Zkontrolovat a doplnit stav oleje i mazadel, 

namazat všechna mazací místa a přesvědčit se o správné funkci mazacího zařízení. Dále musí: 
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- překontrolovat funkci upínacího zařízení,  

- zkontrolovat nastavení ovládacího zařízení, 

- nastavit ochranná zařízení do činné polohy, pokud charakter práce vyžaduje jejich 

použití atd. 

Než zařízení uvedeme do chodu, musíme se ujistit, že víme jak zařízení bezpečně 

vypnout. Před uvedením nebo znovuuvedením systému do chodu je třeba se přesvědčit, že 

všechny osoby jsou v dostatečné vzdálenosti od zařízení. Všichni pracovníci, kteří jsou určení 

k provádění jakékoliv činnosti související s provozem nebo údržbou systému, musí věnovat 

zvýšenou pozornost jakýmkoliv výstražným označením a poznámkám, umístěným na 

pracovišti nebo upevněných na zařízení. Každou závadu a nepříznivé podmínky, které mohou 

způsobit úraz, je obsluha povinna hlásit nadřízenému zaměstnanci. [16] 

Za provozu stroje 

Při práci na zařízení musí být obsluha vždy ostražitá a pracovat na stroji takovým 

způsobem, který byl označen nebo předepsán jako bezpečný a správný. Dodržovat pokyny a 

poučení obsažené v návodu pro bezpečnou obsluhu stroje nebo jiném bezpečnostně 

provozním předpisu. Jiný pracovní způsob není dovolen. Není dovoleno vyřazovat ochranná 

zařízení z činnosti.  

Při přerušení dodávky elektrického proudu musí obsluhující ihned vypnout hlavní 

vypínač stroje a všechny ostatní zařízení a ovládací součásti uvést do takové polohy, aby po 

obnovení dodávky elektrického proudu nedošlo k samovolnému spuštění stroje nebo pohybu 

některých jeho částí.  

Při výměně materiálu, kontrole jakosti povrchu, při upínání a snímání obrobku a 

měření (není-li tato činnost prováděna automaticky), musí se zastavit řezací proces a hlava 

stroje se musí odsunout do bezpečné vzdálenosti. Jestliže je ale nutné během chodu stroje 

očistit pracoviště či ruční mazání, stroj musí být zastaven a vypnut hlavním vypínačem.  

Dále musí být dodržováno: 

- u obrobků přečnívajících obvod upínacího zařízení musí být překontrolováno, zda 

jejich dráhy nepřesahují největší oběžný průměr. U obrobků, které svými rozměry 
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přesahují upínací plochu stolu, musí být překontrolováno, zda mají dostatek prostoru 

k pohybu kolem zařízení, 

- při zapnutí rychloposuvu musí obsluhující se zvýšenou pozorností sledovat přibližující 

se část stroje a rychloposuv v bezpečné vzdálenosti od obrobku vypnout, 

- do upínacího zařízení je dovoleno upínat pouze takové předměty, pro které je 

konstruováno a jejichž tvar a velikost zaručují dokonalé upnutí.  

- při upínání těžkých obrobků pomocí zdvihacího zařízení, musí obrobek zůstat zavěšen 

na zdvihacím zařízení do té doby, dokud není spolehlivě uložen a upevněn. K 

podkládání a upínání obrobku se musí používat správných a nepoškozených upínek, 

podložek apod., 

- dosedací plochy pro upínání musí být čisté a nepoškozené, 

- odstraňování odřezků je za chodu stroje zakázáno. 

Povinnosti obsluhy po skončení směny 

Mezi hlavní povinnosti obsluhy stroje a dalších pracovníků patří: 

- uvést pracoviště do pořádku, 

- odstranit ze stroje odřezky a zbytky řezné kapaliny, 

- čištění strojů stlačeným vzduchem je zakázáno. Pokud je technologickým postupem 

dovoleno používat stlačeného vzduchu k čištění obrobků a upínacích přípravků, má 

být vzduchová pistole opatřena ochranným štítem a přetlak vzduchu snížen na 

0,2 MPa. Kromě toho musí obsluhující používat průhledného obličejového štítu nebo 

brýlí. Ustanovení o max. přetlaku vzduchu a povinnosti použít obličejových štítů nebo 

brýlí se nevztahuje na vyfukovací pistole s ochrannou vzduchovou clonou.  

- očistit nekryté vodící plochy, 

- uklidit na určené místo měřidla, obrobky a čisticí prostředky. 

5.3.7 Údržba stroje 

Udržovatelnost každého technického zařízení je chápána jako schopnost vyhovět 

požadavkům na jeho využívání. Musí si zachovávat schopnost být ve funkčním a bezpečném 

stavu nebo být do něho vraceno, přičemž se přihlíží k podmínkám jeho užívání. [25] 
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Systém řezání vodním paprskem vyžaduje specifické postupy k údržbě stroje a 

okolního pracoviště. Údržba a opravy se vždy provádí po vypnutí stroje a hlavního spínače. 

Vypínač musí být důkladně uzamčený a označen výstražnou tabulkou.  

Po vypnutí zdroje vysokotlaké vody zůstane v systému vysoký tlak. Před opravou 

kterékoliv části systému se musí zkontrolovat, že zařízení není pod tlakem. Všechny úrovně 

nastavení tlaku pneumatických částí musí být na stanovené hodnotě. Překročení stanovených 

hodnot může způsobit poranění osob nebo poškození zařízení. Jakékoliv unikání kapaliny 

z hadic, spojek nebo šroubení musí být ihned odstraněno. Po každém provedení opravy 

zařízení je třeba se ujistit, že veškerá nářadí, díly a čisticí prostředky jsou zbaveny nečistot. 

Nikdy se nesmí šplhat na, nebo kolem zařízení na provizorních prostředcích, pokud je zařízení 

v provozu. Musí se používat jen schválené přechody, žebříky nebo plošiny. 

Obecně lze údržbu rozdělit na pravidelnou (preventivní, periodickkou a denní) 

a mimořádnou. 

Preventivní údržba 

Cílem preventivní údržby je provádět na zařízení WJM takové činnosti a v takových 

intervalech, které umožňují zachytit včas příčiny vznikajících závad. Díky tomuto je možno 

přijímat taková opatření, která snižují pravděpodobnost jejich výskytu a zmenšení zbytkového 

rizika. [25] 

Preventivní údržba je prováděná na zařízení ve stanovených pravidelných intervalech. 

Jejím cílem je snížit minimum prostojů ve výrobě, prodloužit životnost zařízení a vyloučit 

možnost rizikového provozu. Je zvláště doporučeno, aby podle předpisu byly prováděny 

výměny dílců a dodržovány intervaly údržby na systému nebo na dílcích. Důkladná 

preventivní údržba je rozvržena tak, aby to odpovídalo důležitosti aplikace a daných 

požadavků výroby. 

Seřizování a údržba stroje se musí provádět podle návodu k obsluze stroje. Před 

opravou stroje musí být provedeno takové zajištění, které znemožní spuštění stroje nebo jeho 

části nepovolanou osobou (uzamčení hlavního vypínače, vypojení elektromotoru ze sítě, 

sejmutí hnacích řemenů apod.). Na spouštěcím zařízení stroje musí být umístěna viditelná 
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tabulka „Nezapínat - Oprava stroje“. Opětovné uvedení stroje do provozu musí být 

provedeno až po dokončení opravy a kontrole všech ochranných zařízení. 

Účelem několika následujících doporučení, které jsou uvedeny podle zkušeností
4
, je 

snížení potřeby mimořádné údržby: 

- jak pracovníci obsluhy, tak i údržby by měli mít vždy po ruce příručku výrobce, 

- před uvedením do chodu se musí vždy celé zařízení vizuálně prohlédnout, 

- všechna závitová spojení pro vysokotlakou vodu musí být pravidelně kontrolována a 

mazána speciálním mazadlem, 

- všechny části stroje musí být vyměněny vždy za originální, 

- vhodným dodržováním předepsaných periodických prohlídek se zajistí spolehlivý 

provoz zařízení. 

Periodická údržba 

Periodická údržba je prováděna pravidelně a je rozdělena do dvou kategorií. První je 

denní kontrola a preventivní údržba a druhá je předepsaná periodická údržba. Účelem denní 

kontroly je prohlídka zařízení před startem a během provozu. Tato prohlídka pomáhá 

předcházet poruchám stroje a jeho součástí. Rozpis preventivní údržby určuje cyklus 

provádění potřebné údržby tak, aby zařízení pracovalo v optimálním provozním režimu. 

Denní údržba 

Před zapnutím stroje prohlídnout celé čerpadlo, vysokotlaké vedení, spojení a ventily a 

sledovat, zda někde neuniká kapalina. V případě potřeby zajistit opravu dříve, než je stroj 

uveden do provozu. Zkontrolovat stav hladiny oleje. Zkontrolovat, zda je na hlavním vypínači 

výstražný štítek „Nezapínat“ a provést kontrolu celého zařízení, zda některá část nepotřebuje 

opravu. 

 

 

 

                                                 

4
 výsledek dotazování vedoucího pracovníka obsluhy zařízení WJM BRAVO Loštice 
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Provozní deník údržby 

Provozní deník je součásti strojního zařízení a měly by vněm být zaznačeny veškeré 

činnosti pro zajištění vhodného chodu stroje. V případě potřeby se může zpětně zjistit, jaké 

činnosti a v jakých intervalech byly prováděny a jaké by se měly provádět. Dodržováním 

provozního deníku zajistíme dlouhou životnost stroje, a jeho bezpečnost. 

Obsah provozního deníku 

1. Určení kompetentních a pověřených osob 

2. Evidovat provozní hodiny stroje pro řezání vodním paprskem 

3. Záznamy o kontrolách a servisu 

Pokyny pro vedení provozního deníku stroje na řezání vodním paprskem 

Provozní deník by měl být navrhnut tak, aby splňoval obsah popsaný výše. 

V následujících tabulkách bude pro příklad uvedeno jeho zpracování.  

V tabulce č. 10 je vyplněn první bod obsahu provozního deníku, kde je jasně 

stanoveno, kdo je pověřen obsluhou stroje a kdo je pověřující osobou, tedy zodpovědným 

vedoucím. Jmenovaní byli zaškoleni a zacvičeni k obsluze uvedeného zařízení v rozsahu 

stanoveném zaměstnavatelem – „Zaškolení a zácvik pracovníků uvedeného v Místním 

provozním bezpečnostním předpise na stroj pro řezání vodním paprskem“ a jejich znalosti 

byly ověřeny zkouškou s výsledkem „Prospěl“. 

V tabulce č. 11 je povinností obsluhy zaznamenat jedenkrát měsíčně provozní hodiny 

stroje, případně doplnit poznámku.  

Dle tabulky č. 12 a 13 obsluha provádí každou kontrolu. Je-li zjištěna porucha vč. 

jejího odstranění, je potřeba tuto provedenou servisní činnost doložit podrobným popisem a 

způsobem odstranění, datem provedené činnosti a podpisem zodpovědné osoby. O tomto 

konání je veden v provozním deníku záznam spolu s odkazem na potřebné posuzující 

materiály, jenž mohou být uloženy mimo deník u pověřené osoby.  
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Povinnosti vedoucího zaměstnance pracoviště pro řezání vodním paprskem 

zodpovědného za provoz řezacího stroje je kontrolovat pravidelně (nejméně 1x týdně) vedení 

záznamů v provozním deníku. 

Tabulka 9. Seznam osob pověřených obsluhovat stroj pro řezání vodním paprskem 

Jméno a příjmení Pracoviště 

Datum 

pověření 

Podpis osoby 

pověřené 

(obsluhy) 

pověřující 

(zodp. vedoucí) 

Jan Novák XXX 14.1.2013 Novák Dohnal 

Petr Dolba xxx 25.2.2013 Dolba Dohnal 

     

Zdroj: vlastní vypracování 

Tabulka 10. Evidence provozních hodin stroje pro řezání vodním paprskem 

Řezací stroj 

Inv. č. 22 435 

PH 

(hod) 
Poznámka 

Řezací stroj 

Inv. č. 22 435 

PH 

(hod) 
Poznámka 

Datum Datum 

20. 1. 2013 192 
+ 12 hod 

zkušební provoz 
23. 3. 2013 147  

18. 2. 2013 156  20. 4. 2013 139  

Zdroj: vlastní vypracování 

Tabulka 11. Kontrola obsluhy stroje 

Kontrola zařízení Denně Týdně Měsíčně 

Vizuální kontrola čerpadla X   

Kontrola vysokotlakého vedení X   

Kontrola spojení a ventilu  X  

Kontrola hladiny oleje X   

Kontrola indikátoru propustnosti   X 

Zdroj: vlastní vypracování 
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Tabulka 12. Kontrola vysokotlakého čerpadla 

Vysokotlaké čerpadlo 
200 hod/ 

2měsíce 

2000 hod/ 

6měsíce 

4000 hod/ 

1 rok 

Kontrola množství usazenin 

v zásobníku oleje hydrauliky 
X 

  

Výměna filtru vysokotlaké vody 

umístěného v prostoru tlumiče  
X 

 

Výměna filtru oleje hydrauliky. 

Indikátor průchodnosti filtru může 

určit i kratší interval 
 

X 
 

Výměna oleje hydrauliky 
  

X 

Zdroj: vlastní vypracování 

5.3.8 Výměna a údržba hadic 

Vychází z normy ČSN EN 1829/2. 

Všeobecné požadavky na výměnu a údržbu hadic 

Hadice, hadicové vedeni a jejich přípojky musí splňovat požadavky na bezpečnost 

provozu a obsluhujících osob. Hadice, hadicové vedeni a přípojky musí mít spolehlivou 

konstrukci, aby byl zaručen bezpečny provoz při správném používání. Nesměji vytvářet žádné 

rizika pro obsluhu nebo pro pracovní místo a jeho okolní prostředí. Kromě toho musí být 

konstruovány v souladu se zásadami EN ISO 12100-2 z hlediska souvisejících i 

nevýznamných nebezpečí, o kterých nepojednává tato evropské norma. Konstrukce všech 

bezpečnostních zařízení přípojek musí zajišťovat bezpečné provozní vlastnosti pro vyloučení 

jakýchkoliv rizik nebo nebezpečí pro obsluhu nebo jejich okolní prostředí. Nesprávné 

používáni hadicového vedeni nebo přípojek může vyvolat nebezpečné situace a musí být 

vyloučeno. Hadice jednoho výrobce se nemusí nezbytně shodovat s přípojkami jiného 

výrobce. [5] 

Požadavky na slučitelnost součástí 

Hadice a přípojky společně použité pro hadicové vedeni se musí vzájemně shodovat s 

hlediska konstrukce, spojování a provedení. 
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Požadavky na mechanické provedeni 

Všechny součásti hadicového vedeni a rovněž přípojky a hadicové vedení samotné 

nesměji selhat při nižším tlaku, než je tlak průtržný, stanoveny výrobcem. 

Požadavky týkající se maximálního přípustného pracovního tlaku pro hadicové 

vedení 

Pro hadicové vedení s maximálním přípustným pracovním tlakem až do 3000 barů 

včetně musí být průtržný tlak alespoň 2,5 násobkem maximálního přípustného pracovního 

tlaku. Pro hadicové vedení s maximálním přípustným pracovním tlakem nad 3000 barů musí 

být průtržný tlak alespoň 2 násobkem maximálního přípustného pracovního tlaku. 

Požadavky na tepelnou odolnost 

Hadicové vedení musí být vhodné pro provozní teploty nad -10 °C a pod +70 °C. 

Požadavky týkající se změny délky hadicových vedeni 

Jakékoli změny délky nesmějí překročit 2 % její původní délky při vystavení 

maximálnímu přípustnému pracovnímu tlaku. 

Požadavky na pevnost hadicových vedeni v tahu 

Hadicová vedení musí odolat tahové síle odpovídající síle vyvolané tlakem rovnajícím 

se 1,5 násobku maximálního přípustného pracovního tlaku, nebo 1000 N, podle toho, která 

hodnota je nižší. 

Požadavky na rozpojení přípojek 

Proti nebezpečí neúmyslného rozpojeni přípojek, je-li hadicové vedení pod tlakem, 

musí být učiněna opatření. Jednou z metod je konstrukce, při které je přítomnost tlaku 

zjevnou na začátku rozpojováni, např. při použití otočných matic s alespoň 2 maximálními 

odlehčovacími otvory. Jestliže nejsou možné dostatečné technické opatření, musí výrobce 

poskytnout příslušné upozornění a pokyny. Kolíkové matice (otočné matice, které se zajišťuji 

kolíkem z korozivzdorné oceli) na přípojkách jsou vhodné pouze do maximálního přípustného 

pracovního tlaku 500 barů. [5] 
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Požadavky na bezpečnostní zařízení přípojek 

Potřeba bezpečnostního zařízení přípojek pro zabránění pohybu hadicového vedení 

v případě selhání přípojky musí být definována na základě analýzy příslušných rizik pro 

mezní hodnoty stanoveného použití stroje, pro které jsou hadicová vedení určena. Zejména při 

použití generátoru tlaku s příkonem překračujícím 40 kW nebo pracovním tlakem nad 

500 barů je použití bezpečnostního zařízení přípojek povinné pro všechna místa, kde se 

odůvodněně předpokládá přítomnost osob. Nejsou-li technicky možná jiná opatření (např. pro 

mezery mezi potrubím), musí být vzata v úvahu jiná opatření a v příručce pro používání musí 

být uvedeny nezbytné pokyny. Uchycení bezpečnostního zařízení přípojek musí být navrženo 

a zkonstruováno tak, aby vydrželo předpokládané mechanické namáhání. [5] 

Ověření požadavků a ochranná opatření: 

- zkoušky hadicových vedení, 

- zkouška těsnosti, 

- zkouška na změnu délky, 

- zkouška ohebnosti při záporné teplotě, 

- zkouška na průtržný tlak, 

- zkouška tlakovými rázy, 

- zkouška namáháním v tahu, 

- průkazná zkouška tlakové odolnosti. [4] 

Pokyny pro používání 

Hadice musí být čitelným a trvalým způsobem označeny s maximální roztečí 500 mm 

alespoň následujícími informacemi: 

a) název nebo označení výrobce hadice, např. ‘XXX`, 

b) maximální přípustný pracovní tlak (v barech nebo megapascalech), např. 3000 barů, 

C) jmenovitý průměr, např. DN 12, 

d) čtvrtletí a poslední dvě číslice roku výroby, např. 1Q06. 
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Kromě toho musí být hadicové vedení číselným a trvalým způsobem označeno nebo 

opatřeno štítkem s alespoň následujícími informacemi: 

e) název nebo označeni výrobce hadicového vedeni, např. ‘YYY`, 

f) maximální přípustný pracovní tlak (v barech nebo megapascalech), např. 2000 barů, 

g) čtvrtletní a poslední dvě číslice roku výroby, např. 4Q06, 

h) označeni této evropské normy EN 1829-2. 

Jestliže je maximální přípustný pracovní tlak hadicového vedení nižší než maximální 

přípustný pracovní tlak hadice, musí být hadicové vedení navíc označeno nebo opatřeno 

štítkem se zřetelně čitelným upozorněním „Všeobecnou varovnou značkou“ (ISO 7010:2003, 

viz obrázek č. 16) spolu s maximálním přípustným pracovním tlakem hadicového vedení. 

Možnými nosiči informaci pro hadicové vedení jsou smršťovací trubičky, ražené objímky, 

vystupující ražení, atd. [5, 7] 

Obrázek 16. Všeobecně varovná značka podle ISO 7010 

  

 

Zdroj: ISO 7010 

Všechny jiné přípojky než přípojky hadic musí být opatřeny zřetelným trvalým 

názvem nebo označením výrobce a hodnotou maximálního přípustného pracovního tlaku 

(v barech nebo megapascalech). 
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Provozní pokyny 

Uživateli hadicového vedení musí být poskytnuty provozní pokyny v souladu EN ISO 

12100-212003. Je přípustné sloučit provozní pokyny pro vysokotlaké hadicové vedení s 

provozními pokyny pro generátor tlaku. Provozní pokyny musí obsahovat všechny potřebné 

informace a návody pro bezpečny provoz. 

Určené použití, racionálně předpokládané nesprávné zacházeni a zakázaná použití 

musí být vymezena. Požadavky na zvláštní používaní např. používání ve vysokých budovách, 

v nebezpečných prostorech (tj. s možností výbuchu), na lodích, v tropickém nebo arktickém 

prostředí atd. Musí být uvedeny informace o skladovací době, skladovacích podmínkách a 

činitelích ovlivňujících provozní dobu hadicových vedeni stejně jako přípustné provozní látky 

a jejich použití. Musí být vyloučeno nebezpečí rozmístění hadicových vedení a s tím spojena 

rizika a nebezpečí, např. když rozmístění hadicového vedeni vytváří předpoklad k zachycení, 

nebo když je tahová síla hadicového vedení, smyčky, vlny, atd. [6] 
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6 Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo zhodnotit a stanovit požadavky na bezpečnost strojů 

pro obrábění vysokotlakým vodním paprskem. Hodnocená pracoviště byla popsána z hlediska 

BOZP a následně byla podrobena identifikaci rizik pomocí FMEA analýzy. 

V teoretické části práce byla zmíněna historie této nekonvenční metody obrábění a 

detailně byla popsána, pomocí obrázku demonstrována, technologie řezání vysokotlakým 

vodním paprskem. Tak, jako každá jiná technologie, tak i tato má své výhody a nevýhody. 

Faktem je, že výhody této formy obrábění zdaleka převyšují vyjmenované nevýhody. Pro 

představu mezi stěžejní výhody patří řezání široké škály materiálů a řez bez tepleného 

působení. Mezi nevýhody pak patří především kontakt řezaného materiálu s vodou.  

Další kapitola byla věnována dvěma vybraným společnostem, s kterými bylo 

spolupracováno na identifikaci rizik a následně na hodnocení pracoviště z hlediska BOZP. 

Obě sledována pracoviště byla osobně navštívena a na tomto základě byly vypracovány a 

navrženy bezpečnostní pokyny pro práci s vysokotlakým vodním paprskem.  

Pro identifikována rizika byla provedena FMEA analýza. Hodnotícím znakem 

provedené analýzy je hodnota čísla RPN, kdy ze čtrnácti sledovaných profesních činností na 

stroji WJM byly jen dvě činnosti s hodnotou průměrného hodnocení sedmadvaceti bodů.  

Jednou z identifikovaných činností byly práce na řezací hlavě, kdy hrozil přímý zásah 

vysokotlakým paprskem nebo zásah odraženým paprskem. Vzhledem ke zvýšenému 

nebezpečí, které hrozí v blízkosti řezací hlavy, je zapotřebí, aby všichni dotčení pracovníci 

byli poučeni a varováni s hrozícím nebezpečím. Zejména by pak mělo být dohlíženo na to, 

aby byly veškeré bezpečnostní prvky neustále aktivní a aby nedocházelo k jejich 

odstraňování. Vedení společnosti by mělo zajistit pravidelné školení a kontrolovat, zda 

zaměstnanci pracující na zařízení tak, aby postupovali dle návodu výrobce.  

Druhou identifikovanou pracovní činností na stroji WJM byla samotná obsluha stroje 

a pohyb v jeho bezprostředním okolí, kde hrozí uklouznutí, zakopnutí s následkem pádu. 

Vedení společnosti a mistři, kteří jsou zodpovědní za pracoviště WJM se musí zaměřit na 

úklid kolem zařízení a v jeho nejbližším okolí, aby bylo zabráněno případnému zakopnutí 

s následkem kontaktu pracovníka se strojem. Zaměstnavatel musí zajistit, aby byli 
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zaměstnanci, kteří pracují na zařízení vysokotlakého vodního paprsku, vybaveni vhodnými 

OOPP (pracovní obuv, ochranné brýle a vhodný pracovní oděv). 

U šesti hodnocených profesních činností došlo k překročení míry nevýznamného 

akceptovatelného rizika. Rizika, která hrozí, ale nejsou nijak zvláště závažná. O nutnosti 

přijetí zvláštních opatření rozhoduje vedení společnosti, které si může samo určit, zda uvolní 

potřebné investice pro snížení míry právě identifikovaného rizika. Zpravidla ovšem stačí 

využít jednoduchých technických opatření nebo jen změnu organizačního opatření.  

U zbylých osmi pracovních profesí nedošlo k překročení míry nevýznamného 

akceptovatelného rizika.  Tím pádem není zapotřebí provádění zvláštních opatření. I když u 

hodnocených pracovních činností nedošlo k překročení míry rizikovosti, nikdy nelze hovořit o totální 

bezpečnosti pracoviště. Vždy je třeba mít na paměti především ty rizika, které přicházejí nečekaně a 

spontánně. Na takto klasifikovaná neovlivnitelná rizika je třeba upozornit preventivně prostřednictvím 

organizačních a výchovných opatření a pokynů. Za hlavní opatření se převážně považuje 

dodržování pokynů daných výrobcem, zákaz vstupu do nebezpečného prostoru a obcházení 

prvků bezpečnostní ochrany. Také je zapotřebí dodržovat veškeré zákazy a neodstraňovat  

krytování nebo bezpečnostní prvky v době chodu strojního zařízení, resp. jeho spouštění v 

případech, kdy nejsou nebezpečné částí bezpečně zakrytovány nebo kdy není vyloučena 

nebezpečná situace. V případě, že se obsluha nebude řídit základními bezpečnostními pokyny, 

může dojít jak k vážným zraněním obsluhy, tak k finanční újmě společnosti v důsledku 

výpadku výroby. 

V praktické části práce byla rovněž jedna z kapitol věnována požadavkům na 

bezpečnost pracoviště vycházející z platné legislativy. Detailně byly popsány zejména tyto: 

prach, hluk, chladová, tepelná a fyzická zátěž.  

Poslední část práce byla věnována bezpečnostním pokynům pro práci na strojích 

vysokotlakého vodního paprsku. Tyto pokyny byly vytvořeny v souladu s platnou 

legislativou, normami a pokyny výrobce strojů. Postupně byly vytvořeny bezpečnostní 

pokyny pro pracoviště, bezpečnostní pokyny před, během a po práci na stroji vysokotlakého 

vodního paprsku.  

Systém řezání vysokotlakým vodním paprskem vyžaduje specifické postupy k údržbě 

stroje a okolního pracoviště. Údržba a opravy se vždy provádí po vypnutí stroje a hlavního 
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spínače. Vypínač musí být důkladně uzamčený a označen výstražnou tabulkou. Nedílnou 

bezpečnostní složkou každého stroje je provozní deník. Ten byl navrhnut tak, aby splňoval 

požadavky platné legislativy a to především z pohledu určení kompetentních a pověřených 

osob, evidence provozních hodin stroje a záznamů o provedených kontrolách a servisu. 

Závěrem praktické části byla kapitola soustřeďující se na výměnu a údržbu hadic 

vysokotlakého vodního čerpadla, která vychází z normy ČSN EN 1829/2. 
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Příloha č. 1: Identifikace rizik pro práci na strojích vysokotlakého vodního paprsku  

Identifikace nebezpečí Opatření k odstranění nebo snížení rizika 

Mechanická nebezpečí  

- nebezpečí stlačením 
- nebezpečí střihu 

 dodržování pokynů daných výrobcem ve vztahu k možným 
nebezpečným situacím 
 zákaz vstupu do nebezpečného prostoru a obcházení prvků 
bezpečnostní ochrany; 
 dodržování zákazu odstraňování krytování nebo 
bezpečnostních prvků v době chodu strojního zařízení, resp. jeho 
spouštění v případech, kdy nejsou nebezpečné částí bezpečně 
zakrytovány nebo kdy není vyloučena nebezpečná situace; 
 zajištění provádění revizní a kontrolní činnosti a odstraňování 
zjištěných závad 
 poučení obsluhy 
 odpojení strojního zařízení od energie a jeho spolehlivé 
zajištění 
 provádění kontrolní činnosti zaměstnavatelem a pracovníkem 
a odstraňování zjištěných závad 
 zákaz zasahování končetinami nebo jinými částmi těla do 
nebezpečného prostoru a obcházení prvků bezpečnostní ochrany; 
 kontrola strojního zařízení před zahájením práce a v jejím 
průběhu, vzhledem k možnému nebezpečí uvolnění nebo 
poškození krytování a bezpečnostních prvků; 

Mechanická nebezpečí 

- nebezpečí vymrštění částí 
(strojního zařízení nebo 
zpracovávaných 
materiálů/obrobků) nebo 
nebezpečí výronu 
vysokotlaké tekutiny 

 poučení a varování obsluhy 
 dodržování pokynů daných výrobcem ve vztahu k možným 
nebezpečným situacím 
 zajištění provádění revizní a kontrolní činnosti a odstraňování 
zjištěných závad 
 dodržování zákazu odstraňování krytování nebo 
bezpečnostních prvků v době chodu strojního zařízení, resp. jeho 
spouštění v případech, kdy nejsou nebezpečné částí bezpečně 
zakrytovány nebo kdy není vyloučena nebezpečná situace 
 kontrola strojního zařízení a částí, u kterých nelze vyloučit 
uvedené nebezpečí 
 používání výrobcem stanovených a zaměstnavatelem 
určených ochranných pomůcek proti nebezpečí  (např.kožených 
zástěr, ochranných štítů, ochranných brýlí) 

Elektrická nebezpečí 

- dotykem osob s živými 
částmi (přímý dotyk) 

 poučení a varování obsluhy 
 zajištění provádění revizní a kontrolní činnosti a odstraňování 
zjištěných závad 
 dodržování informací z bezpečnostně-informační značení na 
krytech elektrických rozvodů 
 dodržování zákazu zasahovat do elektrických rozvodů i v 
případech, kdy nejsou pod proudem 
 dodržování zákazu odstraňování krytování nebo 
bezpečnostních prvků v době chodu strojního zařízení, resp. jeho 
spouštění v případech, kdy nejsou nebezpečné částí bezpečně 
zakrytovány nebo kdy není vyloučena nebezpečná situace 
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Elektrická nebezpečí 

- dotykem osob s částmi, 
které se staly živými vlivem 
vadných podmínek 
(nepřímý dotyk) 

 poučení a varování obsluhy 
 zajištění provádění revizní a kontrolní činnosti a odstraňování 
zjištěných závad 
 dodržování zákazu zasahovat do elektrických rozvodů i v 
případech, kdy nejsou pod proudem 
 dodržování zákazu odstraňování krytování nebo 
bezpečnostních prvků v době chodu strojního zařízení, resp. jeho 
spouštění v případech, kdy nejsou nebezpečné částí bezpečně 
zakrytovány nebo kdy není vyloučena nebezpečná situace 

Tepelná nebezpečí 

- popálením, opařením a 
jiným zraněním při 
možném kontaktu osob 
s předměty nebo materiály 
o velmi vysoké nebo nízké 
teplotě, plameny nebo 
výbuchy a také vyzařování 
tepelných zdrojů 

 poučení a varování obsluhy 
 zajištění provádění revizní a kontrolní činnosti a odstraňování 
zjištěných závad 
 používání ochranných pomůcek eliminujícími nebezpečné 
situace 

Nebezpečí vytvářená hlukem  poučení a varování obsluhy 
 zajištění provádění revizní a kontrolní činnosti a odstraňování 
zjištěných závad 
 používání ochranných pomůcek eliminujícími nebezpečné 
situace 

Porucha dodávky energie  poučení obsluhy 

Nebezpečí 

- chybná jednání 
člověka, chování člověka 

 poučení obsluhy 
 používání ochranných pracovních pomůcek 
 dodržování pokynů daných výrobcem ve vztahu k možným 
nebezpečným situacím 
 udržování strojního zařízení a jeho bezprostřední okolí 
(pracovní místo) v bezpečném stavu 
 odpojení strojního zařízení  od energie a jeho spolehlivé 
zajištění 

Nebezpečí spojená 
s pracovní polohou u stroje 

- mechanická nebezpečí 
na pracovním místě, pád 
předmětů, průnik 
předmětů) 

 poučení obsluhy 
 dodržování pokynů daných výrobcem ve vztahu k možným 
nebezpečným situacím 
 používání ochranných pomůcek eliminujícími nebezpečné 
situace 

Uklouznutí, zakopnutí a pád 
osob 

 - v souvislosti se strojním 
zařízením 

 poučení obsluhy 
 dodržování pokynů daných výrobcem ve vztahu k možným 
nebezpečným situacím 
 používání ochranných pracovních pomůcek 
 udržování strojního zařízení a jeho bezprostřední okolí 
(pracovní místo) v bezpečném stavu; 

Nebezpečné chemické látky 
(ropné produkty, chladící 
emulze apod.) 

- zasažení pokožky, 
zraku apod., potřísnění při 

 poučení a varování obsluhy 
 zabránění přímému kontaktu pokožky s  nebezpečnými látkami 
 používat speciální OOPP (rukavice, návleky, zástěry, brýle, 
obličejové štíty apod.) 
 provádět výběr zaměstnanců pro tuto činnost na základě 
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manipulaci a práci s nimi výsledku lékařské prohlídky 
 respektovat označení a pokyny výrobců na balení, obalech 
těchto látek a další informace v  bezpečnostních listech  
 volbou vhodných pracovních postupů omezit přímý kontakt 
s ropnými látkami a produkty 
 nepoužívat ropné výrobky k čištění pokožky 
 dodržování zásad osobní hygieny, po umytí provádět ochranu 
pokožky ochrannými krémy 

Nebezpečí pádu břemene  

- na pracovníka, zasažení 
pracovníka pádem 
břemene, pohybujícím se 
břemenem 

 dodržování zákazu zdržovat se v pásmu možného 
nežádoucího pohybu břemene a pod břemenem, zejména 
nezdržovat se v bezprostřední blízkosti zdviženého břemene 

- pád skladovaného a 
manipulovaného materiálu 
na pracovníka, zasažení 
pracovníka materiálem v 
důsledku ztráty stability  

 při přemísťování břemen vysokozdvižnými vozíky, popřípadě 
jinými zdvihacími manipulačními zařízeními vyloučit přítomnost 
pracovníků na břemeni a v pásmu jeho možného pádu; nepřecházet 
pod zdviženým břemenem; 
 nepřidržovat břemeno v průběhu manipulačních prací 
vysokozdvižným vozíkem 

- pád osoby při chůzi a 
přenášení břemen, po 
zakopnutí o překážku, 
uklouznutí, klopýtnutí, 
podvrtnutí nohy 

 

 manipulační plochy udržovat čisté, rovné (bez zmrazků, bláta, 
olejových skvrn, děr apod.), odstraňovat kluznost venkovních ploch 
v zimním období (odstraňování sněhu, námrazy, protiskluzový 
posyp) 

- naražení a pád 
pracovníka na dopravní 
prostředek, na 
manipulační zařízení, na 
strojní zařízení  

 

 pořádek na pracovišti, odstranění vyčnívajících překážek 
(např. vyčnívající poklopy, víka, rohože, stupně, prahy, hadice, 
kabely a pohyblivé elektrické přívody, kotevní šrouby atd.)  

- pád, převržení, sesunutí 
kusového materiálu na 
osobu 

 

 zajištění stabilní polohy materiálu, jeho uložení na širší 
plochu; 
 zajištění materiálu vhodnými pomůckami, které vyloučí 
sesunutí nebo pád a převržení 

- pád břemene na nohu, 
naražení břemenem 

 před zahájením manipulace zkontrolovat stav (pevnost, 
soudržnost, fixaci); 
 správné způsoby ruční manipulace; 
 správné uchopení břemene; 
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- přetížení a namožení 

 

 informace pracovníků o všech opatřeních, která mají být 
učiněna v oblasti bezpečné manipulace s břemeny, zejména o 
hmotnosti břemene, a o těžišti na nejtěžší straně, je-li hmotnost 
břemene rozložena nerovnoměrně; 
 výcvik a školení pracovníků o správných způsobech a 
postupech manipulace; 

Zdroj: vlastní vypracování 
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Příloha č. 2: Hodnotící formulář FMEA analýzy 

Druh činnosti Profese Zdroj rizika Rizikový faktor 
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Opatření (technická nebo organizační opatření) 

Obsluha zařízení Každý dotčený pracovník Mechanická nebezpečí 
Nebezpečí stlačením, 
nebezpečí střihu 

3 2 3 18 I 

Dodržování pokynů daných výrobcem ve vztahu k možným 
nebezpečným situacím, zákaz vstupu do nebezpečného 
prostoru a obcházení prvků bezpečnostní ochrany, dodržování 
zákazu odstraňování krytování nebo bezpečnostních prvků v 
době chodu strojního zařízení, resp. jeho spouštění v 
případech, kdy nejsou nebezpečné částí bezpečně zakrytovány 
nebo kdy není vyloučena nebezpečná situace, zajištění 
provádění revizní a kontrolní činnosti a odstraňování 
zjištěných závad, poučení obsluhy, odpojení strojního zařízení 
od energie a jeho spolehlivé zajištění 
provádění kontrolní činnosti zaměstnavatelem a pracovníkem 
a odstraňování zjištěných závad, zákaz zasahování končetinami 
nebo jinými částmi těla do nebezpečného prostoru a 
obcházení prvků bezpečnostní ochrany, kontrola strojního 
zařízení před zahájením práce a v jejím průběhu, vzhledem k 
možnému nebezpečí uvolnění nebo poškození krytování a 
bezpečnostních prvků, 

Obsluha zařízení Každý dotčený pracovník Mechanická nebezpečí 

Nebezpečí vymrštění částí 
(strojního zařízení nebo 
zpracovávaných 
materiálů/obrobků) nebo 
nebezpečí výronu 
vysokotlaké tekutiny 

2 3 4 24 II 

Poučení a varování obsluhy, dodržování pokynů daných 
výrobcem ve vztahu k možným nebezpečným situacím, 
zajištění provádění revizní a kontrolní činnosti a odstraňování 
zjištěných závad, dodržování zákazu odstraňování krytování 
nebo bezpečnostních prvků v době chodu strojního zařízení, 
resp. jeho spouštění v případech, kdy nejsou nebezpečné částí 
bezpečně zakrytovány nebo kdy není vyloučena nebezpečná 
situace, kontrola strojního zařízení a částí, u kterých nelze 
vyloučit uvedené nebezpečí, používání výrobcem stanovených 
a zaměstnavatelem určených ochranných pomůcek proti 
nebezpečí (např. kožených zástěr, ochranných štítů, 
ochranných brýlí) 
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Obsluha zařízení Každý dotčený pracovník Elektrická nebezpečí 
dotykem osob s živými 
částmi (přímý dotyk) 

1 3 4 12 I 

Poučení a varování obsluhy, zajištění provádění revizní a 
kontrolní činnosti a odstraňování zjištěných závad, dodržování 
informací z bezpečnostně-informační značení na krytech 
elektrických rozvodů, dodržování zákazu zasahovat do 
elektrických rozvodů i v případech, kdy nejsou pod proudem, 
dodržování zákazu odstraňování krytování nebo 
bezpečnostních prvků v době chodu strojního zařízení, resp. 
jeho spouštění v případech, kdy nejsou nebezpečné částí 
bezpečně zakrytovány nebo kdy není vyloučena nebezpečná 
situace 

Obsluha zařízení Každý dotčený pracovník Elektrická nebezpečí 

Dotykem osob s částmi, 
které se staly živými vlivem 
vadných podmínek (nepřímý 
dotyk) 

1 3 4 12 I 

Poučení a varování obsluhy, zajištění provádění revizní a 
kontrolní činnosti a odstraňování zjištěných závad, dodržování 
zákazu zasahovat do elektrických rozvodů i v případech, kdy 
nejsou pod proudem, dodržování zákazu odstraňování 
krytování nebo bezpečnostních prvků v době chodu strojního 
zařízení, resp. jeho spouštění v případech, kdy nejsou 
nebezpečné částí bezpečně zakrytovány nebo kdy není 
vyloučena nebezpečná situace 

Obsluha zařízení Každý dotčený pracovník Řezací zařízení 
Zásah přímým nebo 
odraženým vysokotlakým 
paprskem 

3 3 3 27 II 

Poučení a varování obsluhy, zajištění provádění revizní a 
kontrolní činnosti a odstraňování zjištěných závad, dodržování 
informací z bezpečnostně-informační značení na krytech 
zařízení, dodržování zákazu zasahovat do pracovního cyklu 
stroje, dodržování zákazu odstraňování krytování nebo 
bezpečnostních prvků v době chodu strojního zařízení, resp. 
jeho spouštění v případech, kdy nejsou nebezpečné částí 
bezpečně zakrytovány nebo kdy není vyloučena nebezpečná 
situace 

Obsluha zařízení Každý dotčený pracovník Tepelná nebezpečí 

Možný kontakt osob s 
předměty nebo materiály o 
velmi vysoké nebo nízké 
teplotě, plameny nebo 
výbuchy a také vyzařování 
tepelných zdrojů 

2 2 3 12 I 
Poučení a varování obsluhy, zajištění provádění revizní a 

kontrolní činnosti, odstraňování zjištěných závad, používání 
ochranných pomůcek eliminujícími nebezpečné situace 

Obsluha zařízení Každý dotčený pracovník Nebezpečí vytvářená hlukem Může dojít k poruše sluchu 3 2 4 24 II 
Poučení a varování obsluhy, zajištění provádění revizní a 

kontrolní činnosti a odstraňování zjištěných závad, používání 
ochranných pomůcek eliminujícími nebezpečné situace 

Obsluha zařízení Každý dotčený pracovník Nebezpečí spojena s člověkem 
Chybná jednání člověka, 
chování člověka 

3 2 3 18 I 

Poučení obsluhy, používání ochranných pracovních 
pomůcek, dodržování pokynů daných výrobcem ve vztahu k 
možným nebezpečným situacím, udržování strojního zařízení a 
jeho bezprostřední okolí (pracovní místo) v bezpečném stavu, 
odpojení strojního zařízení od energie a jeho spolehlivé 
zajištění 
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Obsluha zařízení Každý dotčený pracovník 
Nebezpečí spojená s pracovní 
polohou u stroje 

mechanická nebezpečí na 
pracovním místě, pád 
předmětů, průnik 
předmětů) 

2 3 4 24 II 
Poučení obsluhy, dodržování pokynů daných výrobcem ve 
vztahu k možným nebezpečným situacím, používání 
ochranných pomůcek eliminujícími nebezpečné situace 

Obsluha zařízení Každý dotčený pracovník 
Uklouznutí, zakopnutí a pád 
osob 

V souvislosti se strojním 
zařízením 

3 3 3 27 II 

Poučení obsluhy, dodržování pokynů daných výrobcem ve 
vztahu k možným nebezpečným situacím, používání 
ochranných pracovních pomůcek, udržování strojního zařízení 
a jeho bezprostřední okolí (pracovní místo) v bezpečném stavu 

Obsluha zařízení Každý dotčený pracovník 
Nebezpečné chemické látky 
(ropné produkty, chladící 
emulze apod.) 

Potřísnění při manipulaci a 
práci s nimi 

2 2 4 16 I 

Poučení a varování obsluhy, zabránění přímému kontaktu 
pokožky s  nebezpečnými látkami, používat speciální OOPP 
(rukavice, návleky, zástěry, brýle, obličejové štíty apod.), 
provádět výběr zaměstnanců pro tuto činnost na základě 
výsledku lékařské prohlídky, respektovat označení a pokyny 
výrobců na balení, obalech těchto látek a další informace v  
bezpečnostních listech, volbou vhodných pracovních postupů 
omezit přímý kontakt s ropnými látkami a produkty, 
nepoužívat ropné výrobky k čištění pokožky, dodržování zásad 
osobní hygieny, po umytí provádět ochranu pokožky 
ochrannými krémy 

Obsluha zařízení Každý dotčený pracovník Nebezpečí pádu břemene 

Na pracovníka, zasažení 
pracovníka pádem břemene, 
pohybujícím se břemenem, 
pád skladovaného a 
manipulovaného materiálu 
na pracovníka, zasažení 
pracovníka materiálem v 
důsledku ztráty stability 

3 2 4 24 II 

Dodržování zákazu zdržovat se v pásmu možného nežádoucího 
pohybu břemene a pod břemenem, zejména nezdržovat se v 
bezprostřední blízkosti zdviženého břemene, při přemísťování 
břemen vysokozdvižnými vozíky, popřípadě jinými zdvihacími 
manipulačními zařízeními vyloučit přítomnost pracovníků na 
břemeni a v pásmu jeho možného pádu; nepřecházet pod 
zdviženým břemenem, nepřidržovat břemeno v průběhu 
manipulačních prací vysokozdvižným vozíkem 

Obsluha zařízení Každý dotčený pracovník Nebezpečí pádu osoby 

Pád osoby při chůzi a 
přenášení břemen, po 
zakopnutí o překážku, 
uklouznutí, klopýtnutí, 
podvrtnutí nohy 

2 3 3 18 I 

Manipulační plochy udržovat čisté, rovné (bez zmrazků, bláta, 
olejových skvrn, děr apod.), odstraňovat kluznost venkovních 
ploch v zimním období (odstraňování sněhu, námrazy, 
protiskluzový posyp) 

Obsluha zařízení Každý dotčený pracovník Nebezpečí pádu osoby 

Naražení a pád pracovníka 
na dopravní prostředek, na 
manipulační zařízení, na 
strojní zařízení 

2 2 3 12 I 
Pořádek na pracovišti, odstranění vyčnívajících překážek (např. 
vyčnívající poklopy, víka, rohože, stupně, prahy, hadice, kabely 
a pohyblivé elektrickéř přívody, kotevní šrouby atd.) 

Zdroj: vlastní vypracování. 


