
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

Fakulta bezpečnostního inženýrství 

Katedra bezpečnosti práce a procesů 

 

 

 

Návrh provozního předpisu pro lakovnu 

automobilů 

 

 

 

 

 

 

Student: Jana Keprdová 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Ivan Kričfaluši, Ph.D.  

Studijní obor: Bezpečnost práce a procesů 

Termín odevzdání bakalářské práce: 13. 4. 2017 





 



 



ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

KEPRDOVÁ, Jana, Návrh provozního předpisu pro lakovnu automobilů 

Předloţená bakalářská práce se zabývá tvorbou provozního řádu lakovny. Práce obsahuje 

normy a právní předpisy týkající se této problematiky. Důleţitým zdrojem informací při 

tvorbě provozního řádu byly stávající podmínky na zkoumaném pracovišti. Provozní řád je 

sestaven na míru firmě Autosluţby Janoušek s.r.o., kde bude uplatňován na pracovišti 

lakovny. Zároveň tento provozní řád bude slouţit jako vzor pro sestavování dalších 

provozních řádů. 

 

klíčová slova: provozní řád – lakovna – lakovací kabina - bezpečnost práce - bezpečnostní 

předpisy 

 

 

BACHELOR THESIS 

KEPRDOVÁ, Jana, Draft of operating regulations for car paint shop. 

This bachelor thesis deals with creation of operating rules for paintshop. Work includes 

standards and legislation on this issue. An important source of information in creating rules 

of operation were examined current conditions in the workplace. Operating Procedure is 

designed exactly for Autosluţby Janoušek s.r.o. Company Ltd., and will be applied in the 

paintshop workplace. At the same time the operating rules will serve as a model for the 

assembly of other operating systems. 
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Seznam zkratek 

BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

ČSN Česká státní norma 

EN Evropská norma 

HK Hořlavé kapaliny 

NH Nátěrové hmoty

OOPP Osobní ochranné pracovní prostředky 

PO Poţární ochrana 
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1 Úvod 

Provozní řád byl sestaven za účelem shrnutí zásad pouţívání zařízení a pravidla 

pohybu zaměstnanců na pracovišti tak, aby se omezila moţnost vzniku pracovních úrazů 

zaměstnanců při práci na uvedeném zařízení. Dále tento řád upozorňuje na konkrétní rizika 

moţného ohroţení ţivota a zdraví při práci na daném zařízení, kterým je v tomto případě 

lakovna, a uvádí moţnosti jejich sníţení. Proto je tato práce zaměřena na identifikaci a 

hodnocení rizik polokvantitativní metodou, která můţe pomoci k identifikaci nebezpečí 

v lakovnách.  

V lakovně se za pomocí technologických zařízení nanášejí barvy na karoseriové díly. 

Nanesené barvy pak tvoří povrchovou úpravu výrobku. Aplikace barev neboli lakování 

provádí osoba přímo v kontaktu s lakovaným výrobkem uvnitř lakovací kabiny. Dochází 

tedy ke styku osoby s nebezpečnými látkami. Totéţ také platí pro mísení barev. Práce 

s těmito látkami představuje specifický druh nebezpečí. Rizika spojena s veškerou prací 

v lakovnách, nejen s činnostmi a situacemi výše popsanými, by měl identifikovat 

a zhodnotit zaměstnavatel. Jeho hlavní povinností je vytvoření takového pracovního 

prostředí a podmínek, aby bylo minimalizováno nebezpečí vedoucí k ohroţení zdraví osob 

provádějících veškeré práce v lakovnách. Z výše uvedeného plyne, ţe zaměstnavatel musí 

vyhledávat a vyhodnocovat rizika na pracovišti a je povinen dodrţovat veškerá ustanovení 

definována navrţeným provozním řádem. 

Provozní řád je dokument obsahující přehled pravidel pro obsluhu, který je součástí 

provozní dokumentace, a chrání zaměstnavatele i zaměstnance v pracovněprávním vztahu. 

Obsahy provozních řádů se liší podle toho, zda se jedná o provozní řád objektů, zařízení 

či provozoven. Kaţdý z nich je specifický, proto je nutné čerpat informace z různých oborů 

vztahujících se k bezpečnosti práce a provozním zásadám [1]. 

Provozní zásady vychází z materiálů, dispozice, účelu a technického zařízení a situací, 

ke kterým dochází. Dodrţování provozního řádu by mělo zajišťovat plynulý a bezpečný 

provoz a měl by zohledňovat všechny předvídatelné provozní situace [1]. 

Cílem práce je metodicky se propracovat ke konkrétnímu provoznímu řádu lakovny, 

který bude předán firmě Autosluţby Janoušek s.r.o., a také by se měl stát vzorem pro další 

lakovny. Osnova tohoto provozního řádu bude sestavena tak, aby se z ní dalo vycházet pro 

vytvoření provozního řádu i pro další provozy [1]. 
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2 Přehled předpisů 

Zde jsou uvedeny platné předpisy, ze kterých se vycházelo při psaní této bakalářské 

práce. 

 Zákon č. 262/2002 Sb., Zákoník práce, v platném znění, část pátá Bezpečnost 

a ochrana zdraví při práci 

V části 5 je zakotvena povinnost zaměstnavatele zajistit bezpečnost a ochranu zdraví 

zaměstnanců s ohledem na rizika spojena s výkonem práce. 

 Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, v platném znění. 

Tímto zákonem se upravují další poţadavky na bezpečnost a zdraví při práci 

a pracovněprávní vztahy zaměstnavatel – zaměstnanec. 

 Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní 

poţadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, v platném znění. 

„Vyhláška stanovuje základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 

zařízení, které jsou organizace podléhající dozoru orgánů státního odborného dozoru 

nad bezpečností práce a právnické a fyzické osoby, které vykonávají podnikatelskou 

činnost podle zvláštních předpisů ve své výrobní i nevýrobní činnosti povinny 

zabezpečit“[2].  

Pro potřeby této bakalářské práce bylo vyuţito informací oddílu třináct, Úpravy 

nátěrovými hmotami, vyhlášky č. 48/1982 Sb. v platném znění, ve kterém jsou popsány 

základní poţadavky pro úpravy nátěrovými hmotami.  

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bliţší poţadavky na bezpečný 

provoz a pouţívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, v platném znění 

V tomto nařízení je zohledňován důraz na pouţívání strojů, nástrojů a zařízení. 

 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bliţší poţadavky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a 

dezinfekčních prostředků, v platném znění 

Nařízení vlády č. 495 definuje ochranné pracovní pomůcky, čistící a dezinfekční 

prostředky s ohledem na rizika a nutnost jejich uţívání. 

 ČSN EN 12215 Lakovny – Stříkací kabiny pro nanášení organických tekutých 

nátěrových hmot - Bezpečnostní poţadavky 
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Norma se zabývá lakovacími kabinami pro nanášení organických kapalných 

nátěrových hmot (barev, laků), informuje o významných rizicích, která hrozí při jejich 

pouţívání. Dále se norma zabývá bezpečnostními opatřeními, která je třeba provádět 

před započetím prací, během jejich provádění a po jejich ukončení. 

 ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci 

Norma je závazná pro projektování staveb a při stavebních úpravách stávajících 

budov, ve kterých se budou skladovat hořlavé kapaliny dle mnoţství a třídou 

nebezpečnosti. 

3 Provozovatel lakovny 

Autosluţby JANOUŠEK s.r.o. se sídlem v Havířově provádí opravy osobních 

motorových vozidel a zabývá se prodejem barev včetně  příslušenství pro lakovny. 

Na trhu působí jiţ od roku 1990 pod tehdejším názvem „Autosluţby Martin Janoušek“. 

V roce 2005 byla firma převedena na společnost Autosluţby JANOUŠEK s.r.o. Firma 

se věnuje také obchodní činnosti, prodeji vybavení a příslušenství lakoven, prodeji barev, 

laků, tuţidel a doplňkových produktů a klientské podpoře. 

Hlavní činností, kterou se firma zabývá, jsou karosářské, mechanické a lakýrnické 

práce na osobních automobilech. Práce se vykonávají s typizovanými náhradními díly a 

lakovacími materiály. 

V areálu firmy se nachází dvě budovy. V jedné budově v přízemí je karosářská dílna, 

kde se provádí veškeré karosářské práce, jako je demontáţ a výměna karosářských dílů, 

rovnání poškozených dílů a mechanická příprava pro následné lakování. V druhé budově 

probíhá příjem zakázek, je zde také prodejna, sklad hořlavin, mechanická dílna a 

autolakovna. V prodejně jsou prodávány barvy, autolaky a příslušenství pro lakovny. 

Součástí budovy je sklad hořlavin (autolaky, oleje). Dále je zde umístěna mechanická 

dílna, kde se provádí opravy motorů, podvozků a řízení. V dílně se nachází montáţní jáma 

a pracovní zvedák. Vedle dílny je autolakovna, kde dochází k přípravě pro lakování 

(tmelení a plničování) poškozených dílů, dále se v prostorech nachází lakovací kabina. 

Součástí lakovny je i místnost pro přípravu míchání barev a místnost pro čistění stříkacích 

pistolí a nářadí. 

 



12 

 

3.1 Návrh na zařazení prací do kategorií 

Ve firmě Autosluţby Janoušek s.r.o. jsou 3 zaměstnanci, kteří pracují v autolakovně a 

podle rizikových faktorů jsou zařazeni do kategorie 2, viz Tabulka č. 1. Autolakýrníci 

pracují v jednosměnném provozu 40 hodin týdně [3]. 

Tabulka č. 1 Kategorizace prací  
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Poznámka 

Autolakýrník 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2. kategorie 

4 Metody analýzy rizik 

Z legislativy vyplývá, ţe zjišťování a předcházení rizikům na pracovišti plně patří do 

kompetence zaměstnavatele. V posuzované firmě je celkem 12 zaměstnanců a dle zákona 

309/2006 Sb., v platném znění, můţe zaměstnavatel zajišťovat úkoly týkající se prevence 

rizik samostatně, pokud má k těmto úkolům potřebné znalosti, protoţe se jedná o firmu do 

25 zaměstnanců. Pokud tyto znalosti nemá, má zaměstnavatel povinnost pověřit řešením 

úkolů týkajících se zjišťováním prevence rizik odborně způsobilého zaměstnance, se 

kterým má uzavřenou smlouvu. Nemá-li takového zaměstnance, musí těmito úkoly pověřit 

jinou odborně způsobilou fyzickou osobu či více osob [4]. 

Zákoník práce uvádí, ţe „Zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné 

činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a 

zdroje. Na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich 

odstranění“ [5]. 
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Při analýze rizik se přihlíţí i k faktorům pracovního prostředí a jejich moţnému 

škodlivému vlivu, kde jsou popsány jednotlivé moţné zátěţe a výsledná kategorie. 

V posuzované profesi autolakýrníka, jehoţ zátěţe a k nim přiřazené jednotlivé kategorie 

jsou uvedeny v Tabulce č. 1, se rovná výsledné kategorii č. 2. To znamená, ţe nelze 

vyloučit poškození zdraví vlivem pracovních podmínek, kupříkladu u zvýšeně citlivých 

osob [6]. 

Analýza rizik a vyhledání rizik při práci na pracovišti se skládá ze tří částí, 

z identifikace nebezpečí (zjištění, zda nebezpečí existuje a stanovení jeho charakteristik), 

z odhadu rizika (analýza četnosti a následků) a z následného opatření. Hodnocení rizik 

se můţe provádět různými metodami a čtyři vybrané metody jsou uvedeny níţe [7]. 

Metoda BOMECH je vyvinuta pro posuzování rizik strojů, lze ji ale také pouţít pro 

posuzování rizik zařízení a pracovišť. Jako všechny bodové metody není absolutně 

objektivní, závisí tedy na hodnotiteli, jeho znalostech a praxi. Pro správné posouzení rizik 

se doporučuje práce v týmu a dostatečná kvalifikace posuzovatelů (znalost metody, 

posuzovaného objektu a praxe). 

Kittsova metoda je určena pro hodnocení méně závaţných zdrojů rizik 

prostřednictvím tzv. „Karty pro hodnocení ohroţení nebezpečím“. Karty jsou určeny 

pro jednotlivá rizika související s výkonem práce. Tuto metodu je moţné aplikovat 

na stroje, provozy i sloţité systémy nebo můţe slouţit jako pomocná orientační metoda 

ke zjišťování závaţnosti jednotlivých rizik. Výhoda této metody je malá časová náročnost. 

Objektivita výsledku je však nízká a poskytuje spíše orientační přehled. 

Jednoduchou bodovou metodu JBM vytvořil T. Neugebauer v roce 2000 na základě 

návodu pro hodnocení rizik při práci, metody BOMECH a metody VÚBP Praha. Cílem 

bylo vytvořit snadno aplikovatelnou metodu nevyţadující zvláštní zpracování pro její 

pouţití. Výsledky této metody mají dostatečnou vypovídající hodnotu a rizika jsou 

srozumitelná i osobám neznalým této metody. 

Polokvantitativní metoda vyhodnocuje rizika ze tří poloţek. Jedná se 

o pravděpodobnost ohroţení, kde je zahrnuta míra, úroveň a kritéria jednotlivých 

nebezpečí a ohroţení (P), pravděpodobnost následků - závaţnost (N) a názor hodnotitele 

(H). Názor hodnotitele zohledňuje např. míru závaţnosti ohroţení, počet ohroţených osob 

nebo poznatky získané pozorováním pracovních aktivit, činností a procesů [8], [14]. 
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Vzhledem k podmínkám ve firmě Autosluţby Janoušek s.r.o. a s ohledem na 

sloţitost pracoviště se jeví pouţití polokvantitativní metody jako nejvhodnější. Volbu 

metody ovlivňuje totiţ několik faktorů jako cíl a typ studie, zkušenosti pracovního týmu, 

dostupnost potřebných informací a samozřejmě ekonomické náklady na studii. 

Polokvantitativní metoda 

Tato metoda vychází z matematického stanovení míry rizika ze vztahu 

mR = P ×N × H 

kde:  mR - míra rizika [ - ], 

P - pravděpodobnost vzniku rizika [ - ], 

N - pravděpodobnost následků [ - ], 

H - názor hodnotitele [ - ]. 

Jednotlivé faktory jsou vyjádřeny stupnicí 1 aţ 5. Výsledný stupeň rizika – míra rizika – je 

v rozsahu 1 aţ 125, přičemţ míra rizika je podkladem pro stanovení opatření a termínů 

k eliminaci rizika nebo jeho sníţení. Jedná se o bezjednotkovou hodnotu [8], [14]. 

Posuzovaná činnost pro vyhledání rizik, zjištění jejich příčin a zdrojů, přijetí opatření 

k jejich odstranění nebo sníţení a stanovení rozsahů kontrol je práce v autolakovně. 

Tabulka č. 2 Pravděpodobnost ohrožení (P) 

Pravděpodobnost 

(P) 
DEFINICE 

1 Nahodilá 

2 Nepravděpodobná 

3 Pravděpodobná 

4 Velmi pravděpodobná 

5 Trvalá 

Tabulka č. 3 Možné následky ohrožení (N) 

Následek 

(N) 
DEFINICE 

1 Poškození zdraví bez pracovní neschopnosti 

2 Absenční úraz – úraz s pracovní neschopnosti 

3 Váţnější úraz vyţadující hospitalizaci 

4 Těţký úraz a úraz s trvalými následky 

5 Smrtelný úraz 
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Tabulka č. 4 Názor hodnotitele (H) 

Názor 

(H) 
DEFINICE 

1 Zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohroţení 

2 Malý vliv na míru nebezpečí a ohroţení 

3 Větší, nezanedbatelný vliv na míru ohroţení a nebezpečí 

4 Velký a významný vliv na míru ohroţení a nebezpečí 

5 Více významných a nepříznivých vlivů na závaţnost a následky 

ohroţení a nebezpečí 

Tabulka č. 5 Míra rizika (mR) 

Rizikový 

stupeň 

Míra rizika 

(mR) 
Naléhavost realizace preventivních opatření 

I. 1 – 3 ZANEDBATELNÉ RIZIKO (riziko moţno přijmout) – není 

vyţadováno ţádné zvláštní opatření. Nejedná se však o 100% 

bezpečnost, proto je nutno na existující riziko upozornit. 

II. 4 – 13 AKCEPTOVATELNÉ RIZIKO (zvýšená pozornost) - riziko 

přijatelné. Je nutno zváţit náklady na případné řešení nebo 

zlepšení. V případě, ţe se nepodaří provést technická 

bezpečnostní opatření ke sníţení rizika, je třeba zavést alespoň 

vhodná a přiměřená opatření organizační (proškolení obsluhy, 

běţný dozor apod.). 

III. 14 – 50 MÍRNÉ RIZIKO (potřeba nápravné činnosti) -  zpravidla je 

nutno bezpečnostní opatření realizovat dle zpracovaného plánu 

podle rozhodnutí vedení. Prostředky na sníţení rizika musí být 

implementovány ve stanoveném časovém období 

IV. 51 – 100 NEŢÁDOUCÍ RIZIKO (bezprostřední bezpečnostní opatření) – 

vyţaduje urychlené provedení odpovídajících bezpečnostních 

opatření sniţujících riziko na přijatelnější úroveň. Na sníţení 

rizika se musí přidělit potřebné zdroje. Je-li toto riziko spojeno 

se značnými nebezpečnými následky, musí se provést jeho další 

vyhodnocení. 

V. 101 – 125 NEPŘIJATELNÉ RIZIKO (zastavení činnosti) – permanentní 

moţnost úrazů, závaţné nehody, nutnost okamţitého zastavení 

činnosti, odstavení z provozu do doby realizace nezbytných 

opatření a nového vyhodnocení rizik. Zákaz zahájení 

(pokračování) v práci dokud se riziko nesníţí. 
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Aktualizace prevence rizik 

Pověřený odborný zaměstnanec nebo dodavatelská firma v oblasti prevence rizik 

provádí minimálně jednou ročně ověření aktuálnosti posuzovaných činností. Zjistí-li 

odchylky od skutečného stavu, provede úpravu. 

Dojde-li k situaci, ţe zaměstnanec firmy identifikuje nové nebezpečí vyplývající 

z jakékoliv činnosti, je okamţitě povinen informovat o této skutečnosti pracovníka 

zajišťujícího BOZP ve firmě. Ten provede sám doplnění o nová nebezpečí včetně určení 

rozsahu ohroţení a návrhu bezpečnostních opatření (je-li k tomu oprávněn nebo 

prostřednictvím dodavatelské organizace). 

Tabulky rizik 

Tabulky rizik obsahují posuzovanou činnost nebo objekt (zařízení) s určením 

posuzovaného rizika, identifikaci nebezpečí (popis ohroţení), vyhodnocení závaţnosti 

rizika (stanovení míry rizika) a navrţení bezpečnostních opatření ke sníţení nebo eliminaci 

rizika. Tabulky viz příloha 1. 

Celkové vyhodnocení závaţnosti rizik je stanovení míry rizik R a získá se součinem 

jednotlivých součinitelů P, N, H [8]. 

Podle celkového vyhodnocení míry rizika se z tabulky určí rizikový stupeň. Ten je 

rozdělen do pěti stupňů I aţ V (viz Tabulka č. 5). 

5 Návrh osnovy provozního řádu lakovny 

Při sestavování provozního řádu bylo vyuţito informací z poskytnutých materiálů 

firmy. Jedná se například o Protokol o určení vnějších vlivů, návod k obsluze lakovacího 

boxu, evidenci údrţby a výměny filtru do lakovací kabiny SAIMA, bezpečnostní listy od 

laků, barev a ředidel. Bylo nutno vycházet také z platné legislativy a dalších doplňujících 

informací. 

Na základě získaných informací byla sestavena osnova provozního řádu, která 

obsahuje všechny důleţité body a do budoucna se stane vzorem při sestavování všech 

pracovních řádů. 
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Osnova provozního řádu 

1. Identifikace provozovny 

2. Charakteristika zařízení 

3. Postup a fáze provádění prací  

4. Identifikace nebezpečí, bezpečnostní poţadavky a opatření  

5. Výběr zaškolení a zácvik pracovníků 

6. Pouţívání osobních ochranných pracovních prostředků 

7. Zakázané činnosti při obsluze zařízení 

8. Údrţba a kontroly 

9. Revize zařízení 

10. První pomoc 

6 Provozní řád lakovny 

Navrţená obecná osnova byla pouţita pro tvorbu zadaného provozního řádu ve 

společnosti Autosluţby Janoušek s.r.o. postupně, podle jednotlivých bodů. Tím bude 

zaručeno, ţe sestavený provozní řád bude kompletní. 

6.1 Identifikace provozovny 

Provozovatel:  AUTOSLUŢBY JANOUŠEK s. r. o 

Adresa:    Na Lánech 1106/14, 736 01 Havířov-Bludovice 

Odpovědná osoba: Martin Janoušek 

IČO:    268 40 880   

Tel.:    +420 596 818 595 

E-mail:    autolaky@autosluzbyjanousek.cz 

6.2 Charakteristika zařízení 

Lakovna je umístěna v samostatné části budovy autoservisu. V lakovně je instalován 

lakovací kabina. Aplikace nátěrových hmot je prováděna ručně vzduchovými stříkacími 

pistolemi. V lakovací kabině probíhá lakování různých druhů částí karoserií motorových 

vozidel. K lakování jsou pouţívány vodou ředitelné barvy, akrylátové barvy a laky 

s tuţidlem. 

mailto:autolaky@autosluzbyjanousek.cz
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Lakovací kabina 

V posuzovaném případě se jedná o lakovací kabinu značky Saima, která je sestavena 

z typizovaných dílů. Montáţ byla provedena odbornou firmou dle doporučených postupů 

výrobce za odborného dozoru dodavatele – autorizovaného dovozce lakovacích kabin 

značky Saima [9]. 

Lakovací kabina je konstruována ze sendvičových panelů o tloušťce 52 mm s izolační 

vrstvou z minerální vlny. Povrchovou úpravu tvoří bílý vinylový nátěr z vnitřní strany a 

v modrém odstínu z venkovní strany (viz Obrázek č. 1) [9]. 

V celé jednotce, sestávající z lakovací kabiny a jejího zařízení, je teplota proudícího 

vzduchu ve fázi lakování cca 20 °C a ve fázi sušení cca 60 °C. Kabina je udrţována 

pod lehkým přetlakem cca 0,5 bar (≈ 50 kPa) pomocí nastavení instalovaných 

vzduchových klapek v přívodu vzduchu a kanálu pro odpadní vzduch. Kabina 

má vertikální vedení vzduchu, které umoţňuje přívod a odvod vzduchu z místnosti, 

přičemţ objem přiváděného vzduchu musí být větší neţ objem odváděného vzduchu. 

Kabina je vytápěna pomocí hořáku na naftu a nabízí funkce nanášení barvy, sušení a 

ochlazení. Nafta se nachází v samostatné nádrţi v blízkosti pohonné jednotky 

vzduchotechniky. 

Obrázek č. 1 Lakovací kabina Saima Gamma, foto autorka 
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Vstupní vrata lakovací kabiny jsou vyrobena ze 70 mm silných sendvičových panelů 

stejné konstrukce jako plášť, sloţená ze čtyř křídel, kde kaţdé křídlo je prosklené 

bezpečnostním sklem. Servisní dveře lakovací kabiny jsou součástí vstupních vrat (viz 

Obrázek č. 2) [9]. 

Obrázek č. 2 Vstupní vrata, foto autorka 

V ovládacím panelu lakovací kabiny (viz Obrázek č. 3) je ovládání všech elektrických 

dílů (motory, regulátory, termostat a osvětlení), které jsou soustředěny v jednom 

skříňovém rozvaděči umístěný na portálu lakovací kabiny. Ten zajišťuje automatické řízení 

nastavených teplot a časů lakování i sušení. Součástí je také bezpečnostní termostat  

a anti-panické bezpečnostní tlačítko STOP, které umoţňuje okamţité vypnutí všech 

elektrických zařízení lakovací kabiny v případě mimořádných událostí [9]. 

 

 

 

 

 

 



20 

 

Tabulka č. 6 Řídící panel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázek č. 3 Ovládací panel, foto autorka 

Střecha lakovací kabiny je vyrobena z dílců tmelených akrylátovým tmelem bez 

izolace [9]. 

Základna je vytvořena z ocelových profilů, které jsou mezi sebou navzájem 

sešroubovány tak, aby tvořily pevný celek a projektován tak, aby umoţňoval filtrovanému 

vzduchu vycházet z kabiny správným způsobem. Plocha podlahy tvoří galvanizované 

rošty. Rozměr kaţdého dílu je (1000 × 740 × 30) mm [9]. 

Osvětlení lakovací kabiny tvoří zářivkové trubice 30 W [9]. 

Ve výšce 2,5 m nad základnou se nachází konstrukce stropních filtrů. Všechny díly, které 

tvoří plénum a které usměrňují proudění vzduchu, jsou vyrobeny z ocelového 

pozinkovaného plechu [9]. 

Technické specifikace: Označení, typ:   Saima Gamma 

Výrobce:    Saima Meccanica SpA, Itálie 

Rok výroby:    2001 

Rok uvedení do provozu:  2001 

Výrobní číslo:    B.1741 

1 Vačkový spínač 

2 Časovač 

3 Termoregulátor 

4 
Hlavní klíčový spínač vypnuto/ 

zapnuto 

5 Zapnutí světel pravé strany 

6 Zapnutí světel levé strany 

7 Spuštění fáze lakování 

8 Zastavení fáze lakování 

9 Spuštění fáze sušení 

10 Zastavení fáze sušení 

11 Spínač vypnuto/zapnuto 

12 Kontrolka fáze ochlazování 

13 Bezpečnostní tlačítko STOP 
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Technická odvětrávací jednotka  

Přívod vzduchu společně s filtračním zařízením zásobuje lakovací kabinu filtrovaným 

čerstvým vzduchem. Nasávací skříňka se skládá z přívodního potrubí umístěného 

nad lakovnou, z nasávací komory, vstupních filtrů, ohřívače a ventilátoru. Vzduch je 

filtrován prostřednictvím vestavěných filtračních rohoţí (kapsových filtrů). Vstupní 

vzduch je z technologických důvodů předehříván naftovým hořákem na teplotu 22 °C. 

Specifikace od výrobce uvádí mnoţství přívodního vzduchu 22 000 m
3
/hod, výkon motoru 

150 kW. Přes podlahové filtry je vzduch odváděn do odsávací skříňky, ze které proudí 

výduchem z lakovacího boxu za pomocí odsávací odstředivé turbíny a motoru [9]. 

Ruční stříkací zařízení 

V lakovně jsou pouţívány ruční stříkací pistole na tlakový vzduch (viz Obrázek č. 4). 

Tlakový vzduch je dodáván kompresorem z rozvodů umístěných v objektu. Jsou pouţívány 

nízkotlaké a středotlaké stříkací pistole SATA určené pro autolakovny s vrchním plněním. 

Regulátor u ruční pistole umoţňuje plynulou změnu stříkacího tlaku a změny šířky 

paprsku. Extrémně jemné rozprášení a homogenita stříkacího paprsku garantují nízkou 

spotřebu materiálu a vysokou kvalitu stříkaného povrchu. 

Obrázek č. 4 Ruční stříkací pistole SATA jet 100 B P, foto autorka 
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Přípravna lakovací směsi 

Jedná se o oddělenou místnost o rozměrech 3,5 m × 6 m, kde se směs připravuje a jsou 

zde také skladovány barvy a laky, které se pouţívají k lakování. Přípravky jsou uloţeny 

v regálu, viz Obrázek č. 5. Podlaha je opatřena nátěrem odolným proti skladovaným 

látkám. Záchytný prostor pro případný únik skladovaných látek je řešen zvýšeným prahem 

a nepropustnou podlahou. Směs je tvořena z barvy, tvrdidla a vody. Mnoţství sloţek je 

vyhodnoceno automaticky počítačem a dávkování se provádí ručně podle stanovené 

receptury pomocí digitálních vah.   

Obrázek č. 5 Přípravna lakovací směsi, foto autorka 

6.3 Postup a fáze provádění prací 

Proces lakování se netýká jen samotného nanášení barvy a laku, ale také přípravných 

prací, které jsou pro aplikaci barvy nutné. Po provedení těchto prací nastává samotný 

proces lakování. Ten probíhá v lakovací kabině, která slouţí zároveň jako sušárna, tzn., ţe 

je v ní auto či jednotlivý díl po skončení lakovacích prací ponechán po určitou dobu za 

účelem zaschnutí nanášené barvy a laku. Jednotlivé práce, fáze a podmínky provádění jsou 

popsány níţe. 
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Přípravné práce před lakováním 

Provádí se tmelení povrchových defektů, broušení, zmatnění povrchu jemným 

brusivem, plničování, broušení a odmaštění. Lakýrník musí také zamaskovat díly, které 

nebudou lakovány speciálním papírem nebo fólií (viz Obrázek č. 5) V tomto prostoru jsou 

výše uvedené práce prováděny ručně vyjma broušení bruskou s nuceným odsáváním přes 

filtr průmyslového vysavače. 

Poté lakýrník připravuje lakovací směs v oddělené místnosti určené pro míchání a 

skladování barev. Po namíchání barvy lakýrník spustí kabinu nejméně 5 minut předem. 

Vstup do lakovací kabiny je moţný pouze v jednorázovém overalu pro lakýrníky, 

jednorázových rukavicích a v lakýrnické masce. 

V kabině je prováděno poslední manuální čištění antistatickou utěrkou, ofouknutí 

plochy, která bude lakována a kontrola naprosté čistoty. Pro ofukování je pouţit nízký tlak 

vzduchu, ne vyšší neţ 4 bary (≈ 400 kPa). 

Poté lakýrník připojí pistoli k zařízení, které zajistí přívod vzduchu a začíná nanášet 

barvu ruční stříkací pistolí.  

Obrázek č. 6 Automobil připravený pro fázi nanášení barvy a laku, foto autorka 
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Fáze stříkání 

Čerstvý vzduch se nasává mimo budovu, přefiltruje se, ohřeje se na teplotu nastavenou 

na řídicím panelu, v kanálu přívodu vzduchu nad jemnými stropními filtry se rovnoměrně 

rozdělí a jemnými filtry je foukán shora dolů do kabiny. 

Částice barvy, které nepřilnuly k povrchu karoserie při nanášení, jsou zachycovány do 

suchých filtrů, které jsou umístěny pod mříţovými rošty. Po ukončení stříkací fáze 

následuje dosušení automobilu. Hladina hluku uvnitř kabiny během procesu stříkání leţí 

pod 52 dB [9]. 

Fáze sušení  

Pomocí automatického nastavení přepínací klapky se zařízení přepne na provoz 

cirkulace vzduchu. Vzduch nacházející v kabině je nasáván pomocí podlahových filtrů do 

podlahových kanálů a je veden přes předčišťovací filtry, ventilátory přívodu vzduchu, 

topení, jemnou filtraci a zpět do prostoru kabiny. 

Při dosaţení poţadované teploty podle nastavené hodnoty na sušení, se automaticky 

zapnou časové spouštěcí hodiny s nastavenou dobou sušení. Teplota se stabilizuje 

na ± 2 °C [9]. 

6.4 Identifikace nebezpečí, bezpečnostní požadavky a opatření 

Podle normy ČSN EN 12215 + A1 jsou zmíněna všechna moţná nebezpečí, 

nebezpečné situace a události, které se mohou vyskytovat v lakovnách. Zároveň je popsán 

skutečný stav provozu a jsou uvedeny jednotlivá opatření v autolakovně [10]. 

Mechanické nebezpečí 

Nebezpečí úrazu pro pracovníka v lakovně můţe nastat pohyblivými částmi kabiny, 

jako jsou dveře nebo vrata [10]. 

K neţádoucímu uzavření obsluhy uvnitř stříkací kabiny nedochází díky moţností 

dvojího otevírání. Servisní dveře jsou opatřeny mechanickou ruční pákou a vrata 

se otevírají ovladačem. Dveře určené pro obsluhu je moţno otevřít zvenku i zevnitř, 

bez ohledu na tlak vzduchu (zvýšený nebo sníţený) uvnitř lakovací kabiny. Prosklená okna 

ve vratech zabezpečují přísun světla při výpadku proudu. Lakovací kabina je navrţena tak, 

aby v případě havárie mohla obsluha najít cestu z kabiny co nejrychleji, bez překáţek 
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a zábran v cestě. Pro vstup a únik osob je stříkací kabina s ručním stříkáním navrţena tak, 

ţe obsluha nemusí ujít více neţ 10 m ke dveřím pro obsluhu.  

Elektrická nebezpečí 

Dále dle normy ČSN EN 12215 + A1 mohou elektrická nebezpečí vzniknout při 

dotyku elektricky ţivých částí, které nejsou izolovány z provozních důvodů, nebo je 

izolace poškozena stykem s rozpouštědly nebo mechanickými částmi [10]. 

Izolace elektrického zařízení v lakovně je odolná proti rozpouštědlům a jiným 

kapalinám a je chráněna proti vnějším mechanickým vlivům.  

Nebezpečí vytvářená hlukem 

Hluk vytvořený od čerpadel, ventilátorů, trysek rozprašovacího a stříkacího zařízení, 

ventilátorů, ale také od vysoké rychlosti vzduchu můţe mít za následek vznik nebezpečí 

hlukem [10].  

Posuzovaná stříkací kabina je navrţena a konstruována tak, aby rizika hluku byla 

minimalizována. Toho je dosaţeno pomocí pruţných spojek mezi potrubními spoji. 

Z důvodu sníţení hladiny hluku je strojovna umístěna v samostatné místnosti. 

Nebezpečné látky 

Při styku nebo vstřebávání organických tekutých nátěrových hmot, čistících látek nebo 

rozpouštědel můţe dojít k riziku poškození kůţe, očí, zánětu kůţe nebo poškození 

dýchacích cest. Další nebezpečí můţe vznikat při inhalaci nebezpečných látek, jako jsou 

aerosoly, páry rozpouštědel, toxické plyny unikající z topných zařízení nebo nebezpečné 

plyny a páry [10]. 

V lakovně Autosluţby Janoušek s.r.o. je umístěno topné zařízení v samostatné 

místnosti, kde je umístěna i technická odvětrávací jednotka, proto k tomuto riziku 

nedochází. Riziku vdechnutí aerosolů nebo par rozpouštědel je zabráněno v prostoru 

kabiny pouţíváním masky a sníţením koncentrace par automatickým větráním. V prostoru 

lakovny přípravného stání a v místnosti pro namíchání barev se pracuje s malým 

mnoţstvím barev a jejich přísad. Tyto místnosti jsou přirozeně větrány okny a nedochází 

tedy k akumulaci zdraví škodlivých výparů. 
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Jelikoţ čištění vzduchových stříkacích pistolí je prováděno ve speciálních myčkách 

(viz Obrázek č. 7), je minimalizováno riziko poškození zdraví zaměstnance, protoţe osoba 

není v přímém kontaktu s přípravky na mytí ani se zbytky barvy, které zůstaly v pistoli 

po lakování.  

 

Obrázek č. 7 Myčka pro čištění ručních stříkacích pistolí, foto autorka 

Nebezpečí požáru a výbuchu 

Nebezpečí poţáru a výbuchu můţe vznikat přítomností výbušných koncentrací, 

způsobených např. nánosem lakovacích směsí na stěnách kabiny nebo usazováním laků a 

barev v podlahových filtrech. Horké povrchy, jiskry vytvářené mechanickou energií, 

elektrické výboje, elektrické jiskry nebo broušení a jiné zdroje tepelné energie pouţívané 

při údrţbě a čištění mohou způsobit vznícení uvolňovaných par usazených barev [10], [11]. 

Ve zkoumaném provozu se lakují části karoserií, na které je potřeba velmi malé 

mnoţství cca 0,2 l barvy. Zdroje iniciace poţáru nebo výbuchu např. horké povrchy ani 

jiskry vytvářené mechanickou energií se nevyskytují. Lakovací kabina je automaticky 

odvětrávána a všechny okolní místnosti jsou větrané přirozeně. Zároveň je prováděna 

pravidelná údrţba a výměna filtrů. 
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Nebezpečí způsobené poruchou dodávky proudu 

Pokud dojde k poruše nuceného větrání vedoucí k zvyšování koncentrace par 

hořlavých látek, vyţaduje se přerušení práce a otevření oken a dveří. Dále můţe nastat 

výpadek přívodu energie pro bezpečnostní řídicí zařízení [10]. 

Pracovník v lakovně se neocitne ve tmě z důvodu jiţ výše zmíněných oken ve vratech. 

Kromě zmíněných bezpečnostních poţadavků zařízení splňuje bezpečnostní poţadavky a 

opatření uvedená níţe.  

 Stříkací kabina je osvětlena min 600 luxy, 

 kabina je uzemněna zemničemi a zemním svodem, 

 uvedené zařízení obsluhují pouze zaměstnanci, kteří jsou k tomu pověřeni a 

proškoleni, 

 pověření zaměstnanci jsou povinni dodrţovat návod výrobce k obsluze zařízení a 

provozní řád, 

 udrţovat zařízení i pracoviště v pořádku a čistotě, 

 zabránit vstupu nepovolaných osob do prostor lakovny, 

 před započetím a po ukončení lakování stříkací kabinu provětrat naprázdno po 

dobu 10-15 min, 

 lakovaný díl v pracovním prostoru kabiny stříkat tak, aby přestřiky nátěrové hmoty 

byly strhávány směrem k filtračnímu systému, 

 po ukončení práce odstranit ze stříkací kabiny před jejím uzavřením a spuštěním 

agregátu pro sušení všechny nepotřebné předměty a materiál, 

 pracoviště je vybaveno dvěma práškovými hasicími přístroji, 

 pracoviště je opatřeno příslušnými výstraţnými tabulkami, na kterých jsou značky 

příkazu a zákazu, viz Tabulka č. 7, 

 pracoviště je vybaveno návodem na poskytnutí první pomoci a lékárničkou, která 

musí být průběţně kontrolována a doplňována, 

 provozní řád je volně dostupný na pracovišti, 

 únikové východy v okolí stříkací kabiny jsou vţdy volné, průjezdné, průchodné [9], 

[10]. 
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Tabulka č. 7 Značky příkazu a zákazu 

 

Příkaz k nošení 

respirátoru 

 

Nepovolaným vstup 

zakázán 

 

Příkaz k nošení 

ochrany nohou 

 

Kouření zakázáno 

 

Příkaz k nošení 

ochranného 

pracovního oděvu 

 

Zákaz výskytu 

otevřeného ohně 

6.5 Výběr, zaškolení a zácvik pracovníků 

Vzhledem k náročnému pracovnímu prostředí je třeba věnovat zvýšenou pozornost 

výběru pracovníků obsluhy zařízení zvláště s přihlédnutím k jejich zdravotnímu stavu. 

Obsluhovat uvedené zařízení mohou pouze pracovníci starší 18 let, odborně 

a zdravotně způsobilí pro tuto činnost. O jejich odborné způsobilosti rozhoduje vedoucí 

pracovník a o zdravotní způsobilosti pracovníka rozhoduje smluvní lékař zaměstnavatele.  

V průběhu zaškolování pracovníka, vedoucím pracovníkem příslušného úseku, musí být 

pracovník prokazatelně seznámen s tímto provozním řádem, návodem výrobce 

pro pouţívání tohoto zařízení a bezpečností a ochranou zdraví při práci a poţární ochranou. 

Školení zaměstnanců je provedeno v rozsahu aktuálních osnov školení, z předpisů 

bezpečnosti a hygieny práce a tematického plánu školení. Přičemţ zaměstnanci prokazují 

jejich znalosti na základě ústní zkoušky, která musí být z 90 % úspěšná. 

Periodické školení BOZP a PO je prováděno ve lhůtě jednou za 2 roky opakováno. 

Za proškolení a zácvik zaměstnance odpovídá vedoucí pracovník, který stanoví jeho 

potřebnou dobu a zaměření. 
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V průběhu zácviku si musí pracovník obsluhující zařízení osvojit zejména dodrţování 

bezpečnostních předpisů, zvláště pouţívání předepsaných ochranných zařízení, provádění 

běţné obsluhy, údrţby a seřizování zařízení, řádné pouţívání předepsaných osobních 

ochranných pracovních prostředků.  

Vedoucí pracovník určí pracovníka zodpovědného za dohled nad pracovníkem v zácviku a 

stanoví bliţší podrobnosti provádění dohledu. 

6.6 Používání osobních ochranných pracovních prostředků 

Proti případným rizikům se zaměstnanec chrání ochrannými prostředky tak, 

aby jednotlivé části ochranného oděvu byly moţné pouţít dohromady (overal s kapucí 

s lakýrnickou maskou). Pouţití ochranných prostředků nesmí způsobit další riziko 

a odpovídá podmínkám na pracovišti. Pravidla pro pouţívání OOPP si stanovuje 

zaměstnavatel samostatně na základě vyhodnocení rizik na pracovišti [12]. 

Osobní ochranné pracovní prostředky, které pouţívají zaměstnanci v provozu, jsou: 

 montérky a pracovní oděv, který je přidělován 2 × ročně nebo podle potřeby, 

 pracovní obuv 2 × ročně, 

 pracovní rukavice jednorázové podle potřeby i několikrát denně, 

 jednorázové overaly podle potřeby,  

 masky3M 50198, polomasky 3M 7500 plus a ochranné brýle dle potřeby, délka 

ţivotnosti masky je 48 stříkacích hodin, 

 roušky jednorázové 3M 9300. 

Obsluha je povinna přidělené osobní ochranné pracovní prostředky důsledně pouţívat. 

6.7 Zakázané činnosti při obsluze zařízení 

Vzhledem k riziku vzniku pracovních úrazů při obsluze uvedeného zařízení, jsou 

následující nebezpečné činnosti zakázané. Nedodrţování uvedených zákazů bude 

posuzováno jako porušení pracovní kázně zaměstnancem. 

 Je zakázáno pracovat se zařízením, pokud na něm vznikne nebezpečná porucha 

 je zakázáno, aby se obsluha zařízení od něj vzdálila, pokud je zařízení v chodu 

 je zakázáno v prostoru stříkací kabiny manipulovat s otevřeným ohněm, kouřit, jíst 

a pít 
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 je zakázán vstup nepovolaným osobám do stříkací kabiny 

 je zakázáno hasit ve stříkací kabině oheň vodou 

 je zakázáno skladovat nátěrové hmoty a jiné hořlaviny, mimo mnoţství potřebného 

pro vlastní práci, na pracovišti na němţ se provádí nanášení nátěrových hmot [9], 

[13]. 

6.8 Údržba a kontroly  

Vzhledem ke snaze o dobrou efektivitu a správnou funkci zařízení je třeba provádět 

údrţbové práce, které smí provádět jen vyškolení zaměstnanci. Tyto práce musí být 

prováděny za bezpečnostních podmínek. Kabina musí být vypnuta a musí být odpojen 

přívod energie. 

Údrţbové práce musí být v zájmu provozní spolehlivosti a pracovní bezpečnosti 

prováděny přesně, v intervalech a rozsazích stanovených tímto provozním řádem.  

Kontroly a údrţba jednotlivých zařízení se provádí na základě intenzity pouţívání. 

Jedná se o posouzení, zda stav provozovaného zařízení odpovídá technickým poţadavkům 

bezpečnosti práce a technických zařízení. O kontrole a údrţbě se provede záznam 

do provozního deníku v rozsahu: datum provedení kontroly, jméno pracovníka, který 

kontrolu prováděl, rozsah kontroly, zjištěné závady a návrh na způsob jejich odstranění 

včetně termínů a podpis [14]. 

Denní údrţba obsahuje: 

- vyčištění ručních stříkacích pistolí,  

- kontrolu funkčnosti hlavního vypínače, kontrolních svítidel a přívod tlakového 

vzduchu, 

- provedení úklidu prostorů lakovny. 

Měsíční údrţba obsahuje: 

- kontrolu trubic přivádějící vzduch do stříkací pistole, 

- kontrolu reflektorových ploch, 

- kontrolu sacích filtrů, 

- kontrolu podlahových filtrů, 
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- kontrolu stropních filtrů, 

- kontrolu napnutí hnacího řemene ventilátoru, 

- kontrolu ochranného nástřiku kabiny, 

- kontrolu zářivek. 

Čtvrtletní údrţba obsahuje: 

- výměnu vzduchových filtrů 

Pololetní údrţba obsahuje: 

- čištění sacích filtrů, 

- výměna podlahových filtrů, 

- výměna stropních filtrů, 

- odstranění a provedení ochranného nástřiku kabiny. 

Roční údrţba obsahuje: 

- seřízení hořáku, 

- čištění podlahy a odsávacího kanálu v kabině.  

Údrţba podle potřeby obsahuje: 

- výměnu zářivek. 

 

Jednotlivé údrţbové práce a kontroly lze také v závislosti na odbornosti rozdělit 

do třech kategorií. Údrţba lakovacího zařízení je prováděna v souladu s návody a pokyny 

stanovenými výrobcem zařízení a k tomu určenými a zaškolenými pracovníky. Během 

těchto úkonů je zařízení odpojeno od elektrické sítě zajištěno před náhodným spuštěním 

další osobou [9]. 

První kategorie zahrnuje činnosti, které mohou provádět pouze vyškolení zaměstnanci 

tohoto lakovacího boxu nebo osoby určené zaměstnavatelem v rozsahu měsíční údrţby  
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Druhá kategorie obsahuje zásahy, které můţe provádět pouze odborně způsobilá osoba 

(elektrikář, servisní technik hořáku, apod.), protoţe mohou komplexně ovlivnit chod 

a bezpečnost zařízení a vyţadují vysokou specializaci [9]. 

Třetí kategorie zahrnuje zásahy, které můţe provádět pouze pracovník vyškolený 

výrobcem a má příslušné oprávnění. Tato kategorie zahrnuje např. výměnu tepelného 

výměníku, náhradu nebo změnu logických obvodů ovládacího panelu [9]. 

Čištění pistolí od barev, plničů a tmelů 

Po ukončení práce je nutné z pistole co nejdříve odstranit zbytky barvy, laku, 

základového emailu, plniče nebo tmelu. Čištění je nutné hlavně po ukončení nástřiku 

tekutých tmelů buď čištěním bez rozebrání pistole – propláchnutím, nebo čištění při 

rozebrání pistole ve speciálních myčkách. Základní zásada bezpečnosti při čištění je zajistit 

ventilaci, výpary rozpouštědel jsou toxické [15]. 

6.9 Revize zařízení 

Revize je celkové posouzení zařízení, při kterém se prohlídkou, vyzkoušením, 

popřípadě i měřením zjišťuje provozní bezpečnost a spolehlivost zařízení. Revize provádí 

pouze revizní technik s oprávněním v příslušném rozsahu. 

Revizi tlakové nádoby (vzdušníku kompresoru), které se nachází v lakovně, provádí 

revizní technik a to v následujících lhůtách: 

- provozní revize: 1× za rok, 

- vnitřní revize: 1× za 5 let, 

- zkouška těsnosti: 1× za 5 let, 

- tlaková zkouška: 1× za 9 let. 

U hydrantů a přenosných hasicích přístrojů se provádí kontroly provozuschopnosti 

ve lhůtě 1× ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti. Dále je nutno provádět 

periodické zkoušky podle § 9 vyhlášky o poţární prevenci, které se stanovují 

1× za 5 let [16]. 

Revize elektrických zařízení (instalace) a přístrojů je prováděna 1× za rok a revize 

uzemnění stříkacího boxu 1 × za dva roky. 
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6.10 První pomoc 

Při nadýchání výparů: 

 je třeba vyvést zaměstnance na čerstvý vzduch 

 při těţším postiţení (bezvědomí) vyvést zaměstnance na čerstvý vzduch, uloţit jej 

do klidové polohy a udrţovat v teple. Při zástavě dechu zajistit umělé dýchání 

a přivolat lékaře [13]. 

Při poţití barvy vypláchnout ústa čistou vodou, vypít asi ½ litru vlaţné vody, vyvolat 

zvracení a přivolat lékaře [13]. 

Při zasaţení očí vymývat proudem čisté vody a zajít k lékaři.  

Při potřísnění pokoţky odstranit znečištěný oděv, omývat pokoţku teplou vodou a mýdlem 

a ošetřit krémem [13]. 

Ve všech případech zajistit postiţenému tělesný a duševní klid, zabránit podchlazení, 

ve váţných případech přivolat lékaře [13]. 
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7. Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo sestavení provozního řádu lakovny ve společnosti 

Autosluţby Janoušek s.r.o. Systematické vyhodnocování informací při identifikaci 

nebezpečí, analýze rizik, platné legislativy a současný stav provozu a zařízení bylo 

zdrojem k sestavení nejen tohoto provozního řádu, ale také podkladem pro zpracování 

dalších provozních předpisů. 

Při analýze rizik byla vyuţita polokvatitativní metoda, zaloţená na zkoumání 

tří sloţek: pravděpodobnost vzniku, pravděpodobnost následků a názoru hodnotitele. 

Výslednou bezjednotkovou hodnotou je ukazatel míry rizika R. V rámci zpracovávání 

provozního řádu lakovny Autosluţby Janoušek s.r.o. bylo nezbytné seznámit 

se s konkrétním provozem, prostudovat specifikace pouţívaného lakovacího zařízení 

a vyhodnotit rizika z toho vyplývající. Nejvyšší vyskytující se hodnota u zdrojů nebezpečí 

(syntetické NH s ředidlem S 6003, kontakt pokoţky s NH a zdravotní nebezpečí 

působením chemických látek) byla 36 - z toho vyplývá rizikový stupeň III – mírné riziko. 

Následné opatření jsou zmíněny v příloze č. 1.  

 Základem zpracování provozního řádu byla osnova, sestavená podle nezbytných 

teoretických zásad, pravidel uvedených v normách ČSN EN 12215 + A1, ale také 

v Zákoníku práce a nařízením vlády 48/1982 Sb., v platném znění. 

Osnova provozního řádu obsahuje identifikaci provozovny, kde je uveden název 

firmy, provozovatel a kontaktní údaje. V dalším bodě je popis zařízení, kde je popsáno 

zařízení, jeho činnost a funkce a navazuje na vysvětlení provozu zařízení. Další v pořadí 

je identifikace nebezpečí rizik, bezpečnostní poţadavky a opatření na obsluhu a zařízení. 

Osnova pokračuje bodem o pouţívání osobních ochranných pracovních prostředků 

s vytyčením nutných OOPP. Dále jsou popsány zakázané činnosti při obsluze zařízení. 

V dalším sledu je zmíněna nutná údrţba zařízení, kontroly a revize. Osnova zmiňuje také 

první pomoc při nehodě. 

Tento provozní řád nelze povaţovat za jediný platný a konečný, protoţe jakoukoli 

změnou v provozu nebo nákupem nových zařízení mohou být zjištěny jiná rizika z oblasti 

lakovacích procesů, proto je nutno tento dokument upravit nebo aktualizovat. 
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Příloha č. 1 Vyhodnocení závažnosti  rizika a návrh na bezpečnostní opatření polokvantitativní metodou 

Posuzované 

činnosti, objekty 

a zařízení 

Zdroje nebezpečí Moţná ohroţení Vyhodnocení 

závaţnosti rizika 

Bezpečnostní opatření 

P N H mR 
Provoz lakoven, 

pracovní činnosti 
škodlivé působení NH, 

vytvoření výbušné směsi 
* škodlivé působení zdraví nebezpečných 

a hořlavých nátěrových hmot (NH) a 

jejich ředidel - kontakt s NH a nebo 

pomocnými materiály nebo jejich 
vdechování; 

* vytvoření výbušné směsi v lakovně při 

práci s hořlavými NH a ředidly, výbuch, 
poţár 

3 3 2 8 zajištění dostatečné výměny vzduchu  

* větrání lakoven (výměna vzduchu min. 6 x za hodinu) jako podtlakové - vzduch 

odsávaný z lakovny nahrazován tak, aby byl udrţen mírný podtlak (páry většiny 

ředidel a rozpouštědel jsou těţší neţ vzduch, shromaţďují se na nejniţším místě 
podlahy a odtud musí být odváděny);   

* ventilační a odsávací zařízení odpovídá danému prostředí; 

* zapnutí topných systémů vázáno na spuštění odsávacího zařízení sušárny; 
* samostatné objekty lakoven jednopodlaţní; 

* při změně pouţití budov přehodnotit, zda je uvaţovaný objekt vhodný z 

hlediska protipoţárního, hygienického, bezpečnostního, prostorového při dodrţení 
přísl. předpisů; 

* stanovit počet, druh a umístění ručních hasicích přístrojů; 

* stěny, podlahy a stropy z poţárně odolného materiálu; 
* lakovna má dva východy do různých směrů, nehořlavé poţární dveře s 

otvíráním ven; 

* stěny lakovny hladké snadno omyvatelné, podlaha beze spár, se spádem k 
odpadní jímce; havarijní jímka; 

* stanovení a pouţívání OOPP; 

* zpracován a dodrţován poţární řád ; 
* prostory lakoven, úpraven a příručních skladů NH, HK označeny příslušnými 

bezpečnostními tabulkami (u vstupů na dveřích) 

- "Zákaz kouření a vstupu s otevřeným ohněm", 
- "Nepovolaným vstup zakázán", 

- "Nehasit vodou". 
* dodrţován zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm; 

* nevýbušné provedení a udrţování el.zařízení včetně instalace a pouţívaných el. 

spotřebičů, nářadí a strojů; 
* vyloučení vzniku jiskry o dostatečné energii pro zapálení směsi; 

 poţár po ohřátí a 
zvýšení teploty NH a 

natřených předmětů 

* nepřípustné ohřátí a zvýšení teploty NH 
a natřených předmětů - nebezpečí poţáru; 

3 3 2 8 * topná tělesa upravena nebo umístěna tak, aby se na ně nemohly stavět nádoby s 
NH ani nalakované předměty; 

* nepokládat na otopná tělesa obaly s NH a natřené předměty; 

* vytápění otopnými tělesy v horní části zešikmenými s hladkým povrhem 
(nepouţívat ţebrované trubky) 

 pád osoby na rovině *poškozená podlaha, pád pracovníka 3 3 1 9 podlahy rovné, bez komunikačních překáţek; 

* podlahy odolné proti chemickým účinkům pouţívaných NH 
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Stříkací a rozprašovací 

zařízení 
výbušná směs při 

rozstřikování a 

rozprašování NH 

 

*vytvoření výbušné směsi - 

rozstřikováním a rozprašováním NH 

(vyšší koncentrace neţ je dolní mez 
výbušnosti) - výbuch při iniciaci 

chemickou reakcí, jiskrou 

elektrostatického náboje o dostatečné 
energii pro zapálení; 

3 3 3 27 * vytvoření výbušné směsi - rozstřikováním a rozprašováním NH (vyšší 

koncentrace neţ je dolní mez výbušnosti) - výbuch při iniciaci chemickou reakcí, 

jiskrou elektrostatického náboje o dostatečné energii pro zapálení 

 špatné pracovní postupy 

a způsoby při provozu 

stříkacích a 

rozprašovacích zařízení 

*neznalost správných pracovních postupů 

a způsobů a lhůt čistění a údrţby 
 

3 3 2 18 * dodrţovat pokyny pro instalaci, provoz, seřizování, čistění a údrţbu 

rozprašovacího a stříkacího zařízení; 

* v lakovně umístit místní provozní řád a návod k obsluze zařízení včetně 

pracovně bezpečnostních podmínek a termínů čištění, seznámit pracovníky; 

* stanovení pracovních a technologických postupů; 

 porucha zařízení, únik 
NH 

*porucha a selhání části zařízení - 
neţádoucí únik NH po přerušení její 

dodávky (ucpání trysky, hadice, potrubí), 
porucha automatického uzavírání 

3 2 2 12 * vyloučení přítomnosti nepovolaných osob v prostorách stříkání; 
* nesměřovat  NH pod tlakem a/nebo stlačený vzduch proti osobám; 

* nedávat ruku nebo prsty na ústí pistole; 
* před čistěním a při údrţbě uzavřít přívod tlakového vzduchu; 

* před uvolněním upínací matice trysky a vyjmutím trysky nastavit bezpečnostní 

pojistku do správné polohy dle návodu a typu stříkací pistole 
 ohroţení proudem NH 

ze stříkací pistole 
ohroţení obsluhy proudem NH 
vycházejícím z ústí stříkací pistole při 

tlakovém stříkání 

3 3 2 18 * vyloučení přítomnosti nepovolaných osob v prostorách stříkání; 
* nesměřovat  NH pod tlakem a/nebo stlačený vzduch proti osobám; 

* nedávat ruku nebo prsty na ústí pistole; 

* před čistěním a při údrţbě uzavřít přívod tlakového vzduchu; 
* před uvolněním upínací matice trysky a vyjmutím trysky nastavit bezpečnostní 

pojistku do správné polohy dle návodu a typu stříkací pistole; 

Tlakové zásobníky NH 
- vytlačování NH 

Destrukce tlakového 
zásobníku NH 

*destrukce tlakového zásobníku, ohroţení 
osob dynamickými účinky kovových částí 

působením tlaku 

2 2 3 12 pouţití schválených tlakových zásobníků vybavených a vystrojených dle 
příslušné; 

* tlakové zásobníky pouţity pro NH tříd nebezpečnosti (i I. tř.) o přetlaku 

vzduchu max. 0,6 MPa; 
* hořlavé kapaliny II. třídy nebezpečnosti při teplotách niţších neţ je jejich 

teplota vzplanutí a hořlavé kapaliny III. a IV. třídy nebezpečnosti za všech teplot 

lze vytlačovat pomocí vzduchu bez omezení přetlaku; 
* tlakové zásobníky (nádrţe), ze kterých jsou hořlavé kapaliny vytlačovány 

pomocí vzduchu nebo inertního plynu konstruovány pro nejvyšší pracovní přetlak 

a pracovní teplotu a zajištěny tak, aby tyto hodnoty nemohly být překročeny; 
* tlakový zásobník na NH udrţovat dle příslušné ČSN, udrţovat funkční 

bezpečnostní výstroj; 

 

 

 ohroţení očí a pokoţky 

únikem NH 
* vstříknutí nátěrové hmoty na pracovníka 

při stříkání vzduchem nebo rozpouštědly 
nebo NH pod tlakem; 

3 2 2 12 * kontroly udrţování tlakových částí zařízení zejména těsnosti; 

* kontrola těsnosti spojů a zařízení před zahájením pracovní činnosti; 
* dodrţovat pokyny pro instalaci, provoz, seřizování, čistění a údrţbu 

rozprašovacího a stříkacího zařízení 
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Statická a atmosférická 

elektřina 
výboj elektrostatického 

náboje 
* elektrostatický náboj - zdroj iniciace 

výbušných směsí; 
3 3 1 9 * kovové kostry zařízení (kovové části stříkacích kabin a odsávacího zařízení, 

kovová potrubní rozvodů NH a ředidel) připojeny ke spolehlivému uzemnění pro 

odvedení statické elektřiny; 
* uzemnění stříkaných vodivých předmětů o ploše větší neţ 0,5 m2, jsou-li pro 

nástřik pouţity NH I. nebo II. tř. nebezpečnosti; 

* elektrická instalace vyhovuje stanovenému prostředí; 
* vývody kovových odsávacích potrubí nad střechou uzemněny nejkratší cestou s 

hromosvodem proti působení atmosférické elektřiny; 

* kovové kostry jednotlivých zařízení připojeny ke spolehlivému uzemnění pro 
odvedení statické elektřiny; 

* nenošení prádla z materiálu, který můţe vytvořit statickou elektřinu (silon 

apod.) a s kovovými knoflíky a spínadly, nepouţívat silonové prádlo a součásti 
oděvů; 

* zajistit přímý dotyk dlaně s rukojetí stříkací pistole; 
* nepouţívat obuv s gumovou podešví 

Zdravotní nebezpečí zdravotní nebezpečí 

působením chemických 

látek 

* působení chemických látek - zdravotní 

nebezpečí 

* vdechování par rozpouštědel nebo 
ředidel - v závislosti na výši koncentrace 

a době účinku látky způsobuje dráţdění 

dýchacích cest, bolesti hlavy, omámenost 
spojenou s nevolností 

3 4 3 36 zajištění větrání, odsávacích zařízení tak, aby v dýchací zóně pracovníka nebyly 

překročeny průměrné a mezní nejvyšší přípustné koncentrace škodlivin v 

pracovním ovzduší 
* zplodiny odsávány co nejblíţe místa jejich vzniku a čerstvý vzduch proudí přes 

pracovníka směrem k odsávacím otvorům; 

* zbytky NH před vstupem do odsávacího zařízení zachyceny účinným filtrem; 
* pouţívání OOPP pro ochranu dýchadel, (čtvrtmaska, polomaska, brýle nebo 

ochranný štítek) 
 vdechování NH 

obsahujících těţké kovy 
* vdechování rozprášených nátěrových 
hmot (NH) obsahujících těţké kovy; 

2 3 2 12 dodrţován zákaz stříkání NH s obsahem olovnatých sloučenin, jde např. o NH 
olejové pigmentované anorganickými sloučeninami olova (suřík, suboxid olova) 

* NH s obsahem chromanů nanášet stříkáním jen v místně odsávaných prostorách 

(např. email olejový vnitřní O 2113 obsahuje sloučeniny chrómu) 
* nahrazení NH klasických NH akrylátovými disperzními (vodou ředitelnými 

NH) 
 kontakt pokoţky s NH * přímý kontakt s NH - při potřísnění a 

kontaktu ředidla a rozpouštědla odmašťují 
kůţi (podkoţní tuk), vysušují ji a tím 

sniţují její odolnost, čímţ se zvyšuje 

riziko koţních onemocnění, plísní a 
infekcí 

3 4 3 36 * pokud moţno vyvarovat se přímému kontaktu s NH; 

* ochrana očí popř. celého obličeje OOPP (brýle, obličejový štít); 
* pouţívat OOPP (speciální rukavice a návleky, zástěry odolné proti ředidlům, 

rozpouštědlům); 

* ředidla a rozpouštědla nepouţívat k mytí pokoţky; 
* vyloučení přítomnosti nepovolaných osob v místě práce 

 syntetické NH s 

ředidlem S 6003 
* syntetické NH s ředidlem S 6003 - 

dráţdění očí, působení xylénu, butanolu a 

vyšších aromátů v ovzduší 

3 4 3 36 * neprovádět mytí rukou ředidlem C 6000 

 pouţití trichlorethylenu 

pro odmašťování 
* pouţití trichlorethylenu pro 

odmašťování, jehoţ páry jsou těţší neţ 
vzduch; 

3 3 1 9 * nádrţe s trichlorethylenem označeny, pečlivě uzavřeny, aby se sníţilo nebezpečí 

vypaření a rozlití; 
* pouţití odsávacího zařízení (páry těţší neţ vzduch) 
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Příloha č. 2 Fotografie skutečného stavu provozu Autoslužby Janoušek s.r.o. 

 

Objekt s autolakovnou 

 

Přípravné stání v autolakovně 


