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Anotace 

VEKP (vysokoenergetický kapalinový paprsek) je univerzální technika 

uplatňována při řezání, čištění široké škály materiálů a také při sanaci a demolici staveb. 

Technologie obrábění VEKP a systémy VEKP jsou zcela určitě výjimečným  

know – how.  

Cílem mé bakalářské práce bylo sestavit seznam firem používajících 

profesionálně VEKP, případně akademických pracovišť, kontaktovat je, provést šetření 

v oblasti bezpečnostních předpisů a legislativy a vyhodnotit statisticky výsledky, 

připravit podklady pro jednotnou formulaci bezpečnostních předpisů. 

V práci jsem nejdřív popsal princip VEKP a možné využití této progresivní 

technologie. Dále byla popsána možná pracoviště využívající abrazivní vodní paprsek,  

a to jak z hlediska typu pracoviště, tak z pohledu automatizace a robotizace. 

V dalších kapitolách jsem se zabýval identifikací a analýzou rizik při práci 

s VEKP a jejími souvislostmi s bezpečností a ochranou zdraví při práci. 

Pro další šetření v oblasti BOZP bylo formou dotazníku kontaktováno 16 firem 

využívajících technologii VEKP. Z výsledků šetření vyplývá, že pro převážnou část 

oslovených firem zpracovávají bezpečnostní předpisy externí odborné společnosti.  

 

Klíčová slova: bezpečnost, zdraví, vysokoenergetický kapalinový paprsek, analýza rizik 

 

Annotation 

WJM (Waterjet Machining) is a universal technique applied for cutting, cleaning a 

wide range of materials and also for reconstruction and demolition of buildings. The 

technology of machining by WJM and systems WJM are certainly very unique  

know-how. 

The aim of  my bachelor thesis was to put together a list of WJM professionally 

using firms, respectively academic departments, to contact them, to carry out a survey 

in the area of safety regulations and of legislature and to evaluate the results 

statistically, to prepare foundations for the uniform formulation of safety regulations. 

In the thesis I first described the principle of WJM and the possible usage of this 

progressive technology. Further, the possible working sites using abrasive water jet 
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were described from the point of view of the type of the working site as well as from the 

point of view of automation and robotization. 

In the following chapters I was dealing with the identification and analyses of the 

risks while working with WJM and its connection to safety and protection of health at 

work.  

For further survey in the area of safety and protection of health at work 16 firms 

using the WJM technology were contacted by the way of a questionnaire. The results of 

the survey show that for most of the firms the safety regulations are prepared by 

external professional companies.  

 

Keywords: safety, health, waterjet machining, analyses of the risks 
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ÚVOD 

Princip obrábění vysokoenergetickým kapalinovým paprskem spočívá 

v generování vysokého tlaku kapaliny, nejčastěji vody. Ta při protékání tryskou malého 

průměru získává velmi vysokou rychlost (až trojnásobek rychlosti zvuku), čímž vytváří 

velmi vysokou kinetickou energii, která je schopná nejen obrábět všechny běžné 

materiály, ale i čistit, tryskat a sanovat např. betonové povrchy. V technické praxi se 

využívá více aplikací obrábění vysokoenergetickým kapalinovým paprskem, a to např. 

obrábění čistým vodním paprskem, obrábění abrazivním vodním paprskem atd. [1].   

Koncem sedmdesátých let byl kapalinový paprsek poprvé použit pro řezání 

betonu, železa a skla. V roce 1983 byl první komerční kapalinový paprsek prodán 

k řezání automobilových skel. Oblastmi, kde se kapalinový paprsek začal hojně 

využívat, bylo vojenské letectví a kosmonautika, kde bylo využito schopností paprsku 

řezat materiály jako nerezavějící ocel, titan, uhlíková vlákna, atd. Později se kapalinový 

paprsek rozšířil i do mnoha dalších odvětví. 

Kromě samotného řezání se kapalinový paprsek v 80. letech stává také účinným 

nástrojem na čištění. Lze jej s úspěchem použít k odstranění nánosů vodního kamene, 

ropy a olejů z potrubí a nádrží, malty, vrstev betonu a zkamenělého prachu, spálené 

gumy na letištních plochách a různých vrstev organických či anorganických nečistot na 

trupech lodí. Spolu s čištěním se rovněž rozvíjí také aplikace při sanaci a demolici 

staveb. 

Technologie vysokoenergetického kapalinového paprsku v současnosti 

představuje velmi přesné, počítačem řízené tvarové dělení materiálů studenou cestou, 

bez mechanické deformace, s minimálním odpadem. Tyto vlastnosti staví tuto 

technologii do pozice trvalého použití v budoucnosti v mnoha odvětvích, a to především 

tam, kde se používají materiály se špičkovými užitkovými vlastnostmi [1]. 

Technologie obrábění vysokoenergetickým kapalinovým paprskem je při 

současných vysokých požadavcích na kvalitu a produktivitu výroby aplikovaná vesměs 

na plně automatizovaných výrobních pracovištích s automatickým CNC řízením. 

Nasazování automatické techniky s vysokou flexibilitou a inteligencí však nevylučuje 

člověka z výrobního procesu, ale přesouvá jeho činnost z namáhavých prací a prací ve 

škodlivém prostředí do oblasti řízení, obsluhy, kontroly a údržby výkonných 

automatických zařízení [1].  
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Automatizace výrobních procesů technologie dělení vysokoenergetickým 

kapalinovým paprskem je přínosem s technickým a ekonomickým efektem hlavně 

v tom případě, když se nezapomíná na existenci a možnost vzniku rizik ohrožujících 

tento proces. 

Výhody řezání vodním paprskem [2]:  

Vysokoenergetický kapalinový paprsek umožňuje dělit téměř všechny materiály. 

Lze řezat i velmi obtížně dělitelné a jinak neobrobitelné materiály. Řez je studený, takže 

nedochází k tepelnému ovlivnění řezaného materiálu a tím ani ke změnám struktury. 

Vzhledem k minimálnímu silovému působení paprsku na řezaný materiál nedochází ke 

vzniku mikrotrhlin. Řez je bez otřepů, většinou odpadá nutnost následovného 

opracování. Touto metodou je možné provedení i nejsložitějších tvarů jedinou operací, 

včetně průchozích otvorů a drážek. Využití polotovaru je díky malému průměru 

vodního paprsku vysoké. Jelikož řezným nástrojem je kapalina, nedochází ke 

klasickému opotřebovávání nástrojů. 

Provoz pracuje bez jakýchkoliv škodlivin a chemického působení na dělený 

materiál, není produkován žádný prach nebo jiné částice nebezpečné při vdechnutí. 

Tím, že řez je velmi tenký, vzniká málo odpadního materiálu. 

Řezání kapalinovým paprskem může být snadno automatizováno, což je výhodné 

pro řadu průmyslových odvětví. 

Nevýhody řezání vodním paprskem [2]:  

Nevyhnutelný kontakt s vodou a většinou i s abrazivním materiálem bez 

okamžitého vhodného ošetření způsobuje rychlý nástup povrchové koroze.  

U nasákavých materiálů je nutné delší vysoušení, materiál může měnit barvu apod.  

Možnost výroby hodně malých dílců (cca pod 3-5 cm) je omezená, možno řešit 

můstky. 

Při horších kvalitativních stupních řezu u silnějších materiálů dochází k deformaci 

kontury řezu ve spodní hraně vlivem tzv. výběhů paprsku. 

Široká škála dělených materiálů [3]:  

- ocel konstrukční, tepelně zpracovaná, návarová s extrémní tvrdostí  

- slitiny hliníku, titanu, mědi, niklu a další slitiny  

- sklolamináty, kompozity, technické a reklamní plasty  



  

 - 3 -  

- mramor, žula, pískovec, dlažba, umělý kámen, brusné kameny na bázi SiC  

- sklo čiré, barevné, lepené vícevrstvé, neprůstřelné, drátosklo, plexisklo, vyjma 

skel kalených  

- elektroizolační a tepelně izolační kompozity  

- těsnící a pěnové materiály, expandovaný grafit  

- podlahové krytiny, překližka, balza 

Využití VEKP je v současné době neustále zdokonalováno. Kromě tradičních 

průmyslových odvětví jako strojírenství, stavebnictví, energetika nebo těžba nerostů se 

připravuje využití kapalinového paprsku například v potravinářství nebo v lékařství, kde 

je jeho použití zatím ve fázi výzkumu. 
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1  Princip VEKP 

Hydraulické zařízení na generování vysokoenergetického kapalinového paprsku 

splňující požadavky vysokého tlaku se skládá ze dvou okruhů [4]: 

- z primárního (nízkotlakého) 

- ze sekundárního (vysokotlakého) 

Vysokotlaký okruh je řízený nízkotlakým okruhem prostřednictvím tlaku řídící 

kapaliny vyvedeným hydraulickou jednotkou.  

Hlavními částmi vysokotlakého okruhu jsou [4]: 

- zdroj (generátor) tlakové technologické kapaliny, 

- filtrační jednotka – je zařazená za zdrojem technologické kapaliny, filtruje 

kapalinu odloučením nečistot velikosti už od 1,2 a 5 µm, 

- akumulátor tlaku – vysokotlaká nádoba tlumící rázy v technologické kapalině 

vyvolané vznikem pulzování tlaku, 

- uzavírací ventil – umožňuje krátkodobé nebo i úplné přerušení přítoku 

kapaliny, a tím řídí režim dělení materiálů, 

- rozváděcí elementy – zabezpečují přenos kapaliny do míst obrábění pomocí 

hadic, potrubí, otočných elementů apod., 

- výstupní trysky – z hlediska vlastnosti paprsku kapaliny nejdůležitější část 

vysokotlakého zařízení, přímo ovlivňující kvalitu řezného paprsku, a tím  

i kvalitu řezu. 

V podstatě se používají dva druhy zařízení generující vysokotlaký kapalinový 

paprsek. Je to zařízení s multiplikátorem a zařízení s triplexovým plunžrem.  

1.1  Zařízení s multiplikátorem 

Používaná zařízení s multiplikátorem využívají hydraulické řízení posouvaní 

pístu. Vlivem změny pracovní polohy však nastává na výstupu z multiplikátoru 

pulzování tlakové kapaliny. Proto je potřebné do obvodu zařadit akumulátor tlakových 

nárazů, který udržuje konstantní hodnotu tlaku kapaliny vstupující do trysky [5].  
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1.2  Zařízení s triplexovým plunžrem 

Zařízení je charakteristické přímým řízením mechanismu s jednoduchou 

konstrukcí klikového zařízení. Generování tlaku je zabezpečeno paralelně zařazenými 

válci s jednočinnou pístnicí. Snížením pulzování tlaku se zvýší účinnost zařízení. 

Odpadá potřeba zařazení akumulátoru. Zařízení je rozměrově nenáročné [5]. 

1.3  Schéma zařízení 

Na obr. č. 1 je schéma zařízení pro řezání tlakovým vodním paprskem. Na každé 

straně pístu je jeden vodní plunžr. Vysokotlaká voda vystupuje vlevo, zatímco 

nízkotlaká voda se hromadí vpravo. Na konci cyklu se pořadí píst – plunžr obrátí [6]. 

 

Obr. 1.1: Schéma zařízení pro řezání tlakovým vodním paprskem 

 

 

Bezpečnostní armatury pumpy zajišťují, že nízkotlaká a vysokotlaká voda protéká 

pouze jedním směrem. Vysokotlaké válce a koncové uzávěry, jimiž jsou plunžr a píst 

uzavřeny, jsou speciálně navrženy tak, aby odolaly extrémní síle a stálému namáhání.  

V praxi vysokotlaký paprsek pracuje tak, že voda o vysokém tlaku přitéká 

tlustostěnným potrubím s pumpy do řezací hlavy, prochází primární tryskou a vytváří se 

paprsek o průměru cca 0,1 mm - 2 mm (dle typu trysky). Proud vstupuje do směšovací 

komůrky, kde proud vody vytváří podtlak a nasává vzduch, do něhož se sype abrazivo.  

Paprsek vody se mísí s abrazivem v usměrňovací trubici a vzniká řezací „nástroj“. 

Tímto paprskem lze řezat všechny běžné materiály v tloušťkách do 200 mm  
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(dle druhu materiálu). Pro řezání měkkých materiálů (molitan, guma, tenké plasty, kůže, 

atd.) se využívají trysky na řezání čistou vodou. Pro řezání ostatních materiálů (slitiny 

hliníku, mramor, žula, pískovec, dlažba, ocel, atd.) se mísí paprsek vody s abrazivem  

a vzniká řezací „nástroj“. Většinou se jako abrazivo používá mletý granát, ale také 

olivín a silikátová struska [6].  

Měkké materiály (molitan, guma, tenké plasty, kůže) lze řezat pouze vodou. 

V tomto případě odpadá část se směšovací komůrkou a usměrňovací trubicí.  

 

            Obr. 1.2: Řezání s abrazivem                               Obr.1.3: Řezání bez abraziva  

  

 

Při řezání je důležité udržovat mezi výstupem z usměrňovací trubice a řezaným 

materiálem přiměřenou vzdálenost. Je-li usměrňovací trubice příliš blízko materiálu, 

hrozí zlomení usměrňovací trubice, případně ucpání usměrňovací trubice abrazivem. 

V opačném případě dochází k rozptýlení abraziva, poklesu účinnosti řezání nebo  

k oprýskání povrchu krajů řezaných částí. Obecně lze říci, že řezání je nejúčinnější  

a tedy se tak i provádí v minimální bezpečné vzdálenosti od řezaného povrchu. Velký 

vliv na kvalitu řezání má samozřejmě i rychlost posuvu řezací hlavy. Kvalitního 

povrchu řezu lze dosáhnout snížením rychlosti. Podle požadavků na kvalitu 

opracovávaného materiálu se pak zpravidla volí kompromis mezi dokonalostí řezu  

a časovou (a tedy i ekonomickou) náročností [7]. 
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1.4 Použití technologie 

Technologii VEKP lze s úspěchem uplatnit ve většině výrobních oborů. Hlavní 

použití nachází zejména ve strojírenství při řezání všech druhů ocelí, slitin hliníku, mědi 

a titanu a dalších. Pro některé druhy materiálů (např. kompozity, keramiku, tepelné  

a elektrické izolanty) je prakticky jedinou schůdnou dělící metodou. Ve stavebnictví se 

využívá k dělení laminátů, skla, tepelně izolačních hmot, podlahových krytin, mramoru, 

žuly, keramických obkladů a dlažeb.  

Proč využívat technologie VEKP? 

Tvarové dělení mramoru nebo žuly bylo v minulosti možné jen pracnými 

rukodělnými postupy. Při klasickém řezání skla nastávaly problémy, pokud bylo sklo 

silnější nebo bylo třeba realizovat složitější tvary. U kovů dochází při použití tepelných 

dělících metod k natavení hran. Na většinu měkkých materiálů, jako jsou plasty, 

plexisklo, koberce či guma, je zase většinou vyloučeno tepelné či silové působení. 

Všechny tyto materiály lze dělit metodou VEKP velmi kvalitně. Metoda umožňuje 

jakýkoliv tvarový řez, dělení libovolné kombinace materiálů i vytváření intarzií z nich 

[5]. 

Technická řešení využívajících technologii vysokotlakého vodního paprsku jsou 

velmi efektivní i pro práce na těžko přístupných místech nebo pro sanace velkých ploch 

železobetonových konstrukcí. Umožňují přesně definovat hloubku a oblast zásahu do 

konstrukce [5].  

Obr. 1.4: Sanace spodní strany mostu, Švédsko 
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2  Typy pracovišť 

2.1  Pevná pracoviště 

Pro průmyslové účely se používají pevná pracoviště. Tato pracoviště se skládají  

z vysokotlaké pumpy a CNC stolu. Výhodou těchto pracovišť je velká přesnost 

(opakovatelná cca 0,1 mm) a kvalita. Často odpadá i následné opracování polotovaru. 

Protože se jedná o počítačově řízený proces, může být hotový polotovar libovolného 

tvaru [9]. 

Obr. 2.1: Pevné pracoviště 

 

 

 

Přednosti tohoto druhu pracovišť (přesnost a kvalita řezu) využívají i stavební 

firmy při vytváření různých obrazů a firemních log do dlažby. U této práce je vodní 

paprsek prakticky nenahraditelný [9]. 

2.2  Mobilní pracoviště 

 Pro stavební účely se používají mobilní pracoviště. Tato pracoviště se skládají  

z mobilní vysokotlaké pumpy a demontovatelných pojezdových drah. Tato pracoviště 

většinou nebývají řízená počítačem, proto dokážou pouze rovný řez (obdélníkové 

otvory), případně plošně odstraňují znehodnocený beton bez destrukce ocelové výztuže. 

Krokem k překonání omezení manuálních pracovních postupů je použití 

jednoduchého strojního vybavení – poloautomatických systémů. Jsou to jednoúčelová 
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zařízení konstruovaná jen pro jednu konkrétní činnost. Klasickým příkladem je čištění 

vnějšího betonového pláště chladírenských věží, kdy se odstraňuje jen zvětralý beton na 

povrchu. V budoucnu lze očekávat i u mobilních pracovišť větší rozvoj robotizovaných 

a automatizovaných systémů. 

Obr. 2.2: Sanace plavební komory Panamského kanálu 

 

 

2.3  Výzkumná pracoviště 

Specifické rysy technologického procesu využívajícího vysokoenergetický 

kapalinový paprsek k obrábění a čištění materiálů se zkoumají a testují v laboratorních 

podmínkách jak na pevných, tak mobilních zařízeních s různým stupněm použité 

automatizace. 

2.4  Automatizace a robotizace procesu řezání kapalinovým paprskem 

Oblasti užití robotizace jsou hlavně v takových technologických procesech, kde 

nástroj působící na součástku se musí pohybovat kontinuálně, resp. i nespojitě po 

požadované libovolné plošné nebo prostorové křivce. Jedná se především o progresivní 

nekonvenční technologie, mezi které patří i technologie kapalinového paprsku [10].  

Technologie kapalinového paprsku je ideálním případem pro uplatnění 

robotechnologie ve výrobních procesech. Umožňuje nejen zvyšovat produktivitu práce 
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oproti konvenčním technologiím, ale i zvyšovat kvalitu opracovávaných součástek 

v místech působení technologického nástroje.  

Manipulační systém pro technologii VEKP musí zabezpečovat dvě základní 

funkce [10]: 

- vedení pracovní hlavice 

- nebo vedení opracovávaného materiálu. 

Řezání kapalinovým paprskem má v porovnání s tradičními způsoby, např. 

děrováním a ručním řezáním, minimálně následující tři výhody [5]: 

1. Operátor může rychle a snadno znovu naprogramovat pohyby ramene robota, 

které drží kapalinový paprsek, pro nové a modifikované produkty. Čas 

nastavení (programování) je tedy snížený maximálně na hodiny, ne na dny 

nebo týdny. 

2. Výrobky, které jsou vyrobené z tenkého materiálu s nepravidelnými tvary, se 

těžko děrují. Použitím robotizovaného kapalinového paprsku je možné tyto 

výrobky řezat nebo děrovat s vysokou kvalitou, protože robotem řízený 

kapalinový paprsek může působit ve všech rovinách. 

3. Řezání se uskutečňuje s malou tolerancí a malými průměry trysek, čímž se 

snižuje odpad. Povrch je čistý a ostrý. Nevzniká žádné teplo a materiál se 

nedeformuje. Řezné síly jsou minimální, což snižuje tvorbu napětí v nástroji  

i v držáku. 
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3  Rizika při práci s VEKP 

3.1  Identifikace rizik p ři práci s technologií VEKP 

Ve výrobním automatizovaném systému přichází pracovník do kontaktu  

s různými druhy ohrožení, které jsou spojené hlavně s využívanou technologií. Při 

identifikaci rizik je však třeba brát v úvahu i faktory, které nejsou přímo spojené s touto 

technologií, ale jejichž vliv na pracovníka se nedá eliminovat. Jestliže mají být správně 

posouzeny všechny rizikové faktory působící na člověka v pracovním prostředí 

technologie vysokoenergetického kapalinového paprsku, musí se posuzovat i další vlivy 

a to hlavně [1]: 

Tab. 3.1: Hodnocení posuzovaných systémů 

 

Zdroj ohrožení 

Technologie Pracovní prostředí Pracovník Organizační vlivy 

odraz abraziva ostré hrany nepozornost změny 

odraz vody prašnost nerozeznání nebezpečí údržba zařízení 

vznik tepla vlhkost přecenění schopností   

hluk pád předmětů únava   

vlhkost       

statická elektřina       

pracovní pohyby       

ostré hrany       

vibrace       

el. energie       

 

Pracoviště s technologií dělení materiálu vysokoenergetickým kapalinovým 

paprskem může mít různé uspořádání základních a pomocných systémů, které závisí jen 

na funkčním použití a komerčním využití této technologie.  

3.2  Analýza rizik technologického procesu VEKP 

Základním systémem při analýze rizikovosti práce na pracovišti 

s vysokoenergetickým kapalinovým paprskem je samotná technologie řezání 

vysokoenergetickým kapalinovým paprskem. Všechny ostatní posuzované systémy jsou 

pomocné prvky ve společném subsystému řezání vysokoenergetickým kapalinovým 

paprskem [11].  
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Proces řezání vysokoenergetickým kapalinovým paprskem přispívá do výrobního 

procesu množstvím vznikajících ohrožení, která svou reakčností významnou mírou 

přispívají ke vzniku rizik provozu technologie vysokoenergetického kapalinového 

paprsku. Důsledky možných vzniklých úrazů jsou všeobecně považovány za velmi 

závažné, proto je v tomto případě řízení možného rizika nevyhnutelné.  

Procesu řezání se zúčastňují dva hlavní prvky - vysokoenergetický kapalinový 

paprsek a opracovávaný materiál.  

Vysokoenergetický kapalinový paprsek se pohybuje až rychlostí 900 m.s-1  

a disponuje velmi vysokou kinetickou energií, z jejíž působení pochází nejvíc ohrožení. 

Při řezání částečky vody i abraziva narážejí na povrch materiálu a tím dochází 

k oddělování částic opracovávaného materiálu. Jakmile je opracovávaný materiál 

rozřezaný po celé šířce, zbytková kinetická energie hydroabrazivního proudu se 

zachytává v prostoru zaplněnou tekutinou stejného druhu, kde proud vytékající 

z opracovávaného materiálu se postupně rozšiřuje a po určité vzdálenosti se rozptýlí  

a zanikne. Dochází přitom k odskoku částic abrazivního vodního proudu i částic 

oddělených od opracovávaného materiálu do volného pracovního prostoru. Může dojít  

i k jejich styku s člověkem a k ohrožení jeho zdraví. Abrazivní vodní proud při špatné 

manipulaci obsluhy může způsobit velmi závažnou újmu na zdraví, hlavně při její 

přiblížení se do nebezpečné zóny. Doprovodným jevem procesu řezání jsou vibrace 

vznikající při nárazech abraziva na povrch materiálu. Ty se projevují vznikem hluku 

[11]. 

Způsob ohrožení [8]: 

- poranění tváře jako je pořezání, poškození zraku 

- vdechnutí částeček rozptýlených ve vzduchu 

- amputace končetiny při styku s vodním proudem v nebezpečné zóně 

- poškození sluchu nadměrným hlukem 

Opracovávaný materiál se zúčastňuje na vzniklých ohroženích více faktory. Je 

to například váha opracovávaného materiálu, velikost, složení materiálu, umístění 

materiálu, uchycení. Ohrožení může vzniknout už při samotné manipulaci 

s opracovávaným materiálem před, anebo po vykonaných výrobních operacích. Další 

ohrožení vznikají během procesu řezání při špatném umístění nebo uchycení 

opracovávaného materiálu. Nemalou pozornost je potřeba věnovat materiálu, ze kterého 
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je opracovávaný obrobek vyrobený. Rozdílné je působení po vdechnutí rozptýlených 

částeček na organizmus člověka alergenními anebo neškodnými prvky. Taktéž působení 

oddělené částice na kůži člověka je rozdílné, jestli je to materiál křehký (ostré hrany) 

anebo relativně měkký [11]. 

Možné způsoby ohrožení [8]: 

- pád opracovávaného materiálu a následné zavalení 

- pořezání se při manipulaci o ostré hrany 

- vymrštění opracovávaného materiálu při špatném uchycení a zasažení člověka 

- v případě složení opracovávaného materiálu z prvků nepříznivě působících na 

lidský organizmus a jejich rozptýlení ve vzduchu ohrožení z vdechnutí  



  

 - 14 -  

4  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je velmi široký mezivědní obor, který [12]: 

- zahrnuje veškeré aspekty ochrany zdraví člověka spojené s výkonem práce, 

tzn. aspekty zdravotní, technické, technologické, organizační, včetně jejich 

dokumentování; 

- odhaluje rizika ohrožující zdraví člověka v pracovním procesu; 

- hledá a navrhuje opatření technická, technologická, organizační a zdravotní pro 

odstraňování rizik nebo jejich minimalizaci, včetně navrhování zlepšování 

pracovního prostředí a pracovních míst; 

- informuje různými formami, písemně, elektronicky, prostřednictvím internetu 

nebo formou různých školení o právech a povinnostech zaměstnanců, 

vedoucích zaměstnanců a managementu v oblasti BOZP. 

4.1   Definování pojmů „nebezpečí, ohrožení, riziko“ 

- Nebezpečí – zdroj (např. vlastnost nebo schopnost stroje, materiálu, pracovní 

činnosti apod.) nebo situace, která se může za určitých okolností stát příčinou 

poškození zdraví člověka, majetku či životního prostředí a v jejich důsledku 

způsobit ekonomické ztráty (nebezpečí je zdrojem rizika). 

- Ohrožení – stroje, materiály, technologie a pracovní činnost, které představují 

určité nebezpečí; uvedou-li se do provozu a je-li této vlastnosti nebo schopnosti 

vystaven člověk, jedná se o ohrožení. 

- Riziko – kombinace pravděpodobnosti a rozsahu možné události (ohrožení 

životního prostředí, škody na majetku, havárie, provozní nehody apod.), 

zranění nebo jiného poškození zdraví zaměstnance vystaveného v pracovním 

procesu jednomu nebo více potenciálním zdrojům ohrožení zdraví [12]. 

4.2  Posouzení bezpečnostní úrovně systému technologie vysokoenergetického 

kapalinového paprsku 

Technologie vysokoenergetického kapalinového paprsku a její zařazení je 

v pracovním systému nositelem velkého počtu zdrojů rizika ohrožujících zdraví 

pracovníků a bezpečnost provozu. Jako nežádoucí rizika se jeví hlavně ta, která jsou 

důsledkem zasáhnutí elektrickým proudem, pádem osob, zasáhnutí proudem kapaliny, 

poranění ostrými hranami, působením hluku. Zasáhnutí elektřinou se výrobci snaží 
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eliminovat opatřeními a bezpečnostními předpisy, které jsou v pracovním systému 

technologie vysokoenergetického kapalinového paprsku už zavedeny a dodržovány. 

Z tohoto důvodu je riziko zasáhnutí elektrickým proudem na pracovišti eliminováno  

a systém elektrických zařízení je považován za bezpečný. Závažným ohrožením, které 

může způsobit i nemoc z povolání, jako je těžká nedoslýchavost nebo hluchota, je při 

technologii vysokoenergetického kapalinového paprsku hluk. Proto je nutné řešit 

ochranu pracovníků před působením hluku. Jako vhodné se jeví umístění čerpadla jako 

největšího zdroje hluku do zvláštní místnosti [5]. 

V systému organizace práce na pracovištích je hlavním rizikem úrazu nepoužívání 

osobních ochranných pracovních prostředků. Možnosti eliminace jsou zahrnuté 

v systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Nežádoucí riziko vznikající 

v důsledku havárie zařízení technologie vysokoenergetického kapalinového paprsku je 

potřebné eliminovat systémem údržby a včasné diagnostiky [1]. 

 

Obr. 4.1. Ochranný oblek při práci s mobilním VEKP 
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5  Výsledky šetření 

Pro zjištění skutečného stavu zajištění bezpečnosti práce na pracovištích 

využívajících technologie VEKP byl zvolen postup oslovení jednotlivých firem. 

5.1  Seznam oslovených firem 

Níže uvedené firmy byly vyhledány především pomocí klíčových slov na 

internetu. Po zjištění adres a kontaktních osob byly zástupci firem telefonicky osloveni 

dotazem, zda jsou ochotni se podílet na této bakalářské práci vyplněním dotazníku 

týkající se BOZP na jejich pracovišti a zda BOZP zajišťují vlastním pracovníkem nebo 

externí společností. 
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Tab. 5.1: Základní údaje oslovených firem: 

Název společnosti Sídlo Webové stránky Zaměření 

Aquadem s.r.o. Tovární 739/1, Brno-Chrlice www.aquadem.cz 

řezání materiálů vodním 
paprskem, recyklace 
abraziva, prodej náhradních 
dílů 

Plehaso k.s. Pražská 40, Plaňany www.plehaso.cz 

přesné dělení materiálů, 
laserové řezání, dělení 
materiálů vodním paprskem, 
ohraňovací lis 

Aqua-dekor s.r.o. Drážďanská 14, Ústí nad Labem 
www.aqua-
dekor.com 

dělení materiálů vodním 
paprskem, velkoplošné 
průmyslové gravírování, 
dělení materiálů 
vysokoenergetickým 
laserovým paprskem 

Avec chem. s.r.o. Starý Mateřov 124, Pardubice www.avec.cz 

dělení materiálů vodním 
paprskem, výroba zařízení 
pro čištění vzduchu, revize 
úkrytů 

Zukov spol. s r.o. Vídeňská 51/138, Praha 4 www.zukov.cz 
tvarové řezání materiálů 
vysokotlakým vodním 
paprskem, kovovýroba 

VP Servis V Mokřinkách 8, Praha 4 www.vpservis.cz řezání materiálů vodním 
paprskem 

MRB Sazovice, spol. s 
r.o. 

Sazovice 191, Myslošovice www.mrb.cz 

zpracování plechu (řezání 
laserem, řezání vodním 
paprskem), eurolaser, 
prášková lakovna, zpracování 
trubek a profilů 

Rychlý Tom s.r.o. 
Nám. Osvobození 116, 
Drahotuše 

www.rychlytom.cz 
tvarové dělení libovolného 
materiálů (tvarové řezání 
vodním paprskem) 

Lavap water cutting Riegrova 15, Olomouc www.lavap.cz 
dělení materiálů 
vysokotlakým vodním 
paprskem 

Mudra cz s.r.o. Jamnická 348, Staré Město www.mudracz.cz 

tvarové dělení plošných 
materiálů CNC 
technologiemi (dělení 
plazmou, dělení plamenem, 
dělení vodním paprskem 

Akimex s.r.o. 
Údolní 41/10, Ostrava-
Petřkovice 

www.akimex.cz 

zpracování plechů, 
svařování, řezání materiálů 
laserem, mechanické 
obrábění, řezání materiálů 
vodním paprskem 

WCM s.r.o. Malšice 335 www.wcm.cz řezání různých materiálů 
pomocí vodního paprsku 

Ekomont holding s.r.o. Machkova 32, Hradec Králové www.ekomont.eu 

 výroba tvarových výpalků, 
přířezů z nerezu a nástrojové 
oceli (strojírenská výroba, 
řezání vysokotlakým 
paprskem) 

Dimont HDX s.r.o. Spartakovců 3, Ostrava-Poruba www.dimonthdx.cz dělení materiálů plazmou, 
laserem, vodním paprskem 

TALPA - RPF 
Holvekova 533/36, O.-
Kunčičky 

www.talparpf.cz   

Wating Prešov spol. s 
r.o. 

Na Rúrkach 31, Prešov www.wating.sk   
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5.2  Dotazník zaslaný firmám 

Každá z oslovených společností obdržela elektronicky po předchozí domluvě 

tento dotazník k zodpovězení základních informací o firmě a BOZP. 

Druh zařízení - mobilní   
                         - pevné  

Rozměry  pracoviště  

Manipulace s materiálem - automatická   

                                               - ruční  

Druh řezaného materiálu  

Tloušťka řezaného materiálu  

Pracoviště - plně automatizované  

                    - poloautomatizované  

Médium - voda (čistá nebo i aditiva)  

                - jiné kapaliny  

Tlak - nízkotlaký  

         - středotlaký  

         - vysokotlaký  

Vysokotlaké pumpy - plunžrové   

                                      - hyplexové   

                                      - multiplikátorové  

Umístění čerpadla (samostatná kobka/v místnosti)   

Používané abrazivo  

Stav abraziva - suché  

                         - "kaše"  

Max. rychlost posuvu řezací hlavy  

Úhel dopadu paprsku (možnost náklonu od-do)  

Průměr kapalinové trysky  

Průměr usměrňovací trubice  

Vlastní bezpečnostní pracovník/externista  

Druhy používaných OOPP   

Bezpečnostní značky - rozmístění   

                                        - druh   

Bezpečnostní předpisy - vlastní   

                                           - převzaté (odkud)   

                                           - počet stran *)  
  

*)  jste-li ochotni poskytnout kopii 
bezpečnostních předpisů, pošlete 
ji prosím buď mailem nebo 
poštou na adresu vedoucí práce   
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5.3  Reakce dotázaných firem 

Přes slib vyplnění zaslaného dotazníku ze strany jedenácti zástupců oslovených 

firem byl dotazník nakonec vyplněn pouze třemi společnostmi, a to WCM s.r.o. (viz 

příloha č. 1), Wating Prešov spol. s r.o. (viz příloha č. 2) a Zukov spol. s r.o. (viz příloha 

č. 3). 

5.4  Závěr šetření 

V rámci šetření bylo osloveno 16 firem, vyhledaných většinou na internetu. Po 

telefonickém hovoru se zástupcem firmy bylo 11 firem ochotno informace požadované 

v dotazníku předat. Dvě společnosti se na zpracování informací pro bakalářskou práci 

odmítly podílet. Další dvě společnosti tj. Akimex s.r.o. a Dimont HDX s.r.o. si zajišťují 

dělení materiálů technologií VEKP subdodavatelsky a tedy do hodnocení nebyly 

zahrnuty. Se společností Rychlý Tom s.r.o. se přes opakované úsilí nepodařilo 

zkontaktovat.  

Ze získaných informací vyplývá, že pro převážnou část firem využívajících 

technologie VEKP zajišťují vypracování bezpečnostních předpisů a dohled nad jejich 

dodržování najaté externí společnosti. Pouze společnost Plehaso k.s. využívá vlastního 

zaměstnance pro zajištění bezpečnosti práce.  

Z dotazníků dále vyplývá, že oslovené firmy využívají převážně pevná, 

poloautomatizovaná pracoviště, s ruční manipulací s materiálem. Jako řezné medium je 

využívána voda, nebo voda s přídavkem abraziva, což je nejčastěji korund a granát.  

Některé z firem umisťují hlučná vysokotlaká čerpadla pro vytvoření lepších 

pracovních podmínek do zvláštní místnosti bez pohybu obsluhy.   

Převládají čerpadla vysokotlaká, multiplikátorová, v některých případech 

zdvojená. Pracovní tlak těchto čerpadel se pohybuje na úrovni cca 4 000 bar. 

Obsluha těchto zařízení je standardně vybavena osobními ochrannými pracovními 

prostředky, jako jsou ochranný oděv, pracovní boty, rukavice, brýle a sluchátka. Je 

periodicky školena a zkoušena z pravidel a předpisů BOZP. 

Na každém pracovišti jsou bezpečnostní značky, upozorňující obsluhu na správné 

a bezpečné ovládání zařízení a jeho příslušenství. Tyto značky jsou umístěny na 

viditelném místě v těsné blízkosti provozovaných zařízení. 
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6  Možnost eliminace nebezpečí a rizik 

Riziko se dá úplně odstranit jen tehdy, když se dá odstranit nebezpečí, ze kterého 

pochází. 

6.1  Legislativní požadavky 

Zákony o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci platné v ČR ukládají 

zaměstnavatelům, kromě jiných povinností, zjišťovat ohrožení života a zdraví při práci, 

odstraňovat je a seznámit zaměstnance s těmito ohroženími. Zvláštní pozornost musí 

zaměstnavatel věnovat hlavně při využívání takových technologií, jako je např. VEKP. 

Vybrané zákony, nařízení vlády a vyhlášky týkající se bezpečnosti práce [13]. 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce část V. hlava 1. § 101 - § 102 předcházení 

ohrožení života a zdraví při práci 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce část V. hlava 2. § 103 - § 106 povinnosti 

zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance 

Vládní nařízení č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci 

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) 

361/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. prosince 2007, kterým se stanoví 

podmínky ochrany zdraví při práci 

192/2005 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce  

č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce  

a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů  

 6.2  Technické opatření na snížení rizika 

Tabulka 6.1 uvádí technická opatření na snížení rizika při dělení materiálů pomocí 

technologie VEKP. Existuje alternativa k opatření na snížení hluku, zabránění odrazu 

abrazivních částic od materiálu a odrazu proudu, a to dělením materiálu pod vodou, 
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těsně pod její hladinou. Avšak mnohá zařízení to neumožňují a také se nedá kontrolovat 

proces dělení materiálu. 

 

Tab. 6.1: Technická opatření na snížení rizika 

 

    

odsávání mikroskopických částeček 

během řezání  

Odsávací zařízení 

vdechnutí částeček tuhých 

látek 

z opracovávaného materiálu a použitého 

abraziva, 

    

které nesměřují do sběrných kanálů 

stolové vany  

    

na zamezení přístupu do blízkosti 

abrazivního proudu 

Zábrana z kovového 

materiálu zasáhnutí proudem kapaliny   

během provozu stroje. Zábrana by měla 

být umístěná 

    

po obvodu polohovacího stroje ze všech 

přístupných stran 

 

6.3  Organizační opatření 

Mnohé nežádoucí a nepřijatelná rizika je možné eliminovat souborem 

organizačních opatření. Ty se mohou týkat uspořádání pracoviště, řízení BOZP, 

používání OOPP, řízení údržby technických zařízení. 

Snížení rizika vyznačením bezpečnostních zón je jednou z možností předcházení 

úrazům. Takové opatření snižuje riziko úrazu hlavně u návštěvníků provozovny  

a nepovolaných osob. Bezpečnostní zóny jsou vyznačené na podlaze žlutými pásy, které 

musí být umístěny v zóně s minimální pravděpodobností úrazu nejméně 3 m od 

polohovacího stolu vzhledem na odraz abrazivních částí od řezaného materiálu [1]. 

Další možností předcházení úrazům je používání OOPP během dělení materiálů  

a manipulace s nimi. Hlavně používání prostředků na ochranu sluchu je vzhledem na 

překračující hodnoty přípustného vysokofrekvenčního zvuku (8 – 12,5 kHz) v tomto 

případě nevyhnutelné. Pracovníci jsou během dělení materiálu povinní používat 

ochranné brýle zabraňující proniknutí ostrých mikroskopických částic do očí. Proti 

poranění ostrými hranami jsou povinní používat při manipulaci s materiály ochranné 

rukavice [1]. 
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Správnou strategií údržby je možné předejít vzniku závažných rizikových situací, 

ze kterých je největší hrozbou pro bezpečnost provozu havárie systému. Systém údržby 

zahrnuje činnosti směřující ke zvýšení úrovně preventivní údržby, ke zvyšování 

kvalifikace údržby a zjišťování opotřebení zařízení technologie VEKP. Zlepšení 

v těchto oblastech je možné dosáhnout systémovým přístupem v oblasti určení slabých 

míst v systému, sledováním životnosti zařízení, sběrem údajů o poruchách a jejich 

analýze. 

6.4  Posouzení navrhnutých opatření 

Uplatnění technických a organizačních opatření výraznou měrou snižují rizika 

vzniku úrazu nebo nemoci z povolání. 

Jednoduchá technická opatření jako je zamezení přístupu nepovolaných osob do 

pracovní zóny, instalace odsávacího zařízení nebo snížení hladiny hluku umístěním 

vysokotlakého čerpadla mimo pracovní zónu obsluhy je několik jednoduchých 

možností, jak vylepšit pracovní podmínky obsluhy a předejít případným úrazům. 

Organizační opatření se týkají především uspořádání pracoviště, používání OOPP 

během dělení materiálů a manipulace s nimi. Velmi důležitá se jeví i strategie údržby 

zařízení včetně preventivních prohlídek, která významně snižuje riziko havárie zařízení 

a případného úrazu. 



  

 - 23 -  

ZÁVĚR 

Výhodou vysokoenergetického kapalinového paprsku je zejména skutečnost, že se 

jedná o obrábění za studena, takže nedochází k tepelnému ovlivnění materiálu a tím ani 

ke změnám struktury obráběného materiálu. Při vhodné volbě abraziva lze získat i velmi 

složité tvary a vysoký úběr materiálu. Velmi efektivní je rovněž využití VEKP pro 

sanaci betonových konstrukcí a čištění. 

Cílem bakalářské práce bylo sestavit seznam firem používajících profesionálně 

VEKP, případně akademických pracovišť, kontaktovat je, provést šetření v oblasti 

bezpečnostních předpisů a legislativy a vyhodnotit statisticky výsledky. Na základě 

zjištěných informací připravit podklady pro jednotnou formulaci bezpečnostních 

předpisů. 

Vzhledem k tomu, že ze slíbených 11 vyplněných dotazníků mi byly zaslány 

pouze 3, nemohl jsem výsledky statisticky vyhodnotit. Proto jsem cíl své bakalářské 

práce omezil na tyto tři firmy, a to WCM s.r.o., Wating Prešov spol. s r.o. a Zukov spol. 

s r.o. 

Na základě získaných informací z dotazníků vyplývá, že oslovené firmy využívají 

převážně pevná pracoviště, s ruční manipulací s materiálem. Vypracování 

bezpečnostních předpisů a dohled nad jejich dodržování ve většině případů zajišťují 

najaté externí společnosti. V běžném provozu převládají čerpadla vysokotlaká, 

multiplikátorová, v některých případech zdvojená. Pracovní tlak těchto čerpadel se 

pohybuje na úrovni cca 4 000 bar. 

Správné používání a dodržování bezpečnostních předpisů obsluhou, pravidelný 

servis a diagnostika zařízení vytvářejí předpoklad využití technologie VEKP jako jedné 

z nejbezpečnějších pro dělení, sanaci a čištění mnoha typů materiálů. 
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Seznam zkratek 

 

apod.                                              a podobně 

atd. a tak dále 

BOZP                                         bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

cm                                              centimetr 

č.                                                   číslo 

ČR                                                 Česká republika 

kHz                                                kilohertz 

m                                                   metr 

mm                                                milimetr 

m.s-1                                               metr za sekundu 

např.                                               například 

obr.                                                obrázek 

OOPP                                            osobní ochranné pracovní prostředky 

resp.                                               respektive 

Sb. sbírka 

s.r.o.                                               označení společnosti s ručením omezeným 

tab.                                               tabulka 

tj.                                                    to je 

tzn.                                                 to znamená 

tzv.                                                 tak zvaný 

VEKP                                          vysokoenergetický kapalinový paprsek 

µm                                               mikrometr 
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Příloha č. 1 – Vyplněný dotazník WCM s.r.o. 

Příloha č. 2 – Vyplněný dotazník Wating Prešov spol. s r.o. 

Příloha č. 3 – Vyplněný dotazník Zukov spol. s r.o. 
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Příloha č. 1 – Vyplněný dotazník WCM s.r.o. 

 

Druh zařízení - mobilní   
                         - pevné pevné 

Rozměry  pracoviště stůl 2x3m 

Manipulace s materiálem - automatická   

                                               - ruční 
pomocí vysokozdvižného 
vozíku 

Druh řezaného materiálu 
kromě kaleného skla snad 
všechno 

Tloušťka řezaného materiálu u nás do 150mm 

Pracoviště - plně automatizované   

                    - poloautomatizované poloautomatizované 

Médium - voda (čistá nebo i aditiva) 
voda+abrazivo (australský 
plavený granát) 

                - jiné kapaliny   

Tlak - nízkotlaký   

         - středotlaký   

         - vysokotlaký cca 4 000 bar 

Vysokotlaké pumpy - plunžrové   

                                      - hyplexové   

                                      - multiplikátorové multiplikátor 

Umístění čerpadla (samostatná kobka/v místnosti)  odděleně, kvůli hluku 

Používané abrazivo australský plavený granát 

Stav abraziva - suché suché 

                         - "kaše"   

Max.rychlost posuvu řezací hlavy Používáme max.1 500mm/min 

Úhel dopadu paprsku (možnost náklonu od-do) není možnost náklonu 

Průměr kapalinové trysky 0,04mm 

Průměr usměrňovací trubice 1,02mm 

Vlastní bezpečnostní pracovník/externista   

Druhy používaných OOPP   

Bezpečnostní značky - rozmístění   

                                        - druh   

Bezpečnostní předpisy - vlastní   

                                           - převzaté (odkud)   

                                           - počet stran *)  
  

*)  jste-li ochotni poskytnout kopii 
bezpečnostních předpisů, 
pošlete ji prosím buď mailem 
nebo poštou na adresu vedoucí 
práce   
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Příloha č. 2 – Vyplněný dotazník Wating Prešov spol. s r.o. 

Druh zařízení - mobilní   
                         - pevné pevné 

Rozměry  pracoviště 3000 x 4000 mm 

Manipulace s materiálem - automatická   

                                               - ruční ruční 

Druh řezaného materiálu 
Al, nerez, kompozity, ocel, 
plast 

Tloušťka řezaného materiálu 0,5-100 mm 

Pracoviště - plně automatizované   

                    - poloautomatizované poloautomatizované 

Médium - voda (čistá nebo i aditiva) čistá voda 

                - jiné kapaliny   

Tlak - nízkotlaký   

         - středotlaký   

         - vysokotlaký vysokotlaký 360Mpa 

Vysokotlaké pumpy - plunžrové   

                                      - hyplexové   

                                      - multiplikátorové multiplikátorové 

Umístění čerpadla (samostatná kobka/v místnosti)  v hale 

Používané abrazivo indické MASH 80 

Stav abraziva - suché suché 

                         - "kaše"   

Max. rychlost posuvu řezací hlavy 15m/min 

Úhel dopadu paprsku (možnost náklonu od-do) 0-45° 

Průměr kapalinové trysky 0,25 mm 

Průměr usměrňovací trubice 0,76 mm 

Vlastní bezpečnostní pracovník/externista externista 

Druhy používaných OOPP 
ochranný oděv, brýle, 
sluchátka 

Bezpečnostní značky - rozmístění na pracovišti 

                                        - druh standardní 

Bezpečnostní předpisy - vlastní   

                                           - převzaté (odkud) školící technik 

                                           - počet stran 2 

  

*)  

jste-li ochotni poskytnout kopii 
bezpečnostních předpisů, 
pošlete ji prosím buď mailem 
nebo poštou na adresu vedoucí 
práce   
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Příloha č. 3 – Vyplněný dotazník Zukov spol. s r.o. 

Druh zařízení - mobilní   
                         - pevné pevné - WJ3020B-2Z 

Rozměry  pracoviště 3x3xm (pracovní dosah 3x2m-2 hlavy) 

Manipulace s materiálem - automatická   

                                               - ruční ruční 

Druh řezaného materiálu veškerý - zakázkové pracoviště 

Tloušťka řezaného materiálu 0 - 100 mm 

Pracoviště - plně automatizované   

                    - poloautomatizované poloautomatizované 

Médium - voda (čistá nebo i aditiva) voda / voda+abrazivo 

                - jiné kapaliny   

Tlak - nízkotlaký   

         - středotlaký   

         - vysokotlaký vysokotlaký 

Vysokotlaké pumpy - plunžrové   

                                      - hyplexové   

                                      - multiplikátorové dva samostatně poháněné multiplikátory 

Umístění čerpadla (samostatná kobka/v místnosti)  samostatné 

Používané abrazivo korund 80 

Stav abraziva - suché suché 

                         - "kaše"   

Max. rychlost posuvu řezací hlavy 12000mm/min 

Úhel dopadu paprsku (možnost náklonu od-do) 90° 

Průměr kapalinové trysky 0,12" 

Průměr usměrňovací trubice 1 mm 

Vlastní bezpečnostní pracovník/externista ne 

Druhy používaných OOPP prac.oděv,obuv,rukavice,brýle 

Bezpečnostní značky - rozmístění čerpadlo,řez.stůl 

                                        - druh obsluha pověř. prac., užívej ochr.pom. 

Bezpečnostní předpisy - vlastní   

                                           - převzaté (odkud) PTV s.r.o. Hostivice 

                                           - počet stran 3 

  

ne 

jste-li ochotni poskytnout kopii 
bezpečnostních předpisů, pošlete ji 
prosím buď mailem nebo poštou na 
adresu vedoucí práce   

 

 

 


