
 1 

 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

Fakulta bezpečnostního inženýrství 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostrava 2010                                        Bc. Pavlína Hrouzová 

 



 2 

 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

Fakulta bezpečnostního inženýrství 

Katedra bezpečnostního managementu 

 

 

 

 

 

NÁVRH METODIKY ŘEŠENÍ BOZP VE 

SVAŘOVNĚ SKOL s. r. o. 

 

 

 

 

 

 

 

Student:  Bc. Pavlína Hrouzová 

Vedoucí diplomové práce:  Ing. Lenka Kissiková 

Studijní obor:  Bezpečnostní inženýrství 

Datum zadání diplomové práce:  30. 11. 2009 

Termín odevzdání:  30. 4. 2010 



 3 

 

KONEČNÉ ZADÁNÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou diplomovou práci vypracovala samostatně. 

 

                                                                                                                                                                                    

V Ostravě ………………..                                        …………………………….                                           

                                                                                                  Podpis studenta 



 5 

ANOTACE 

HROUZOVÁ, P.: Návrh metodiky řešení BOZP ve svařovně SKOL s. r. o., Ostrava, Fakulta 

bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava, 2010. 62 s. Vedoucí diplomové práce Ing. 

Lenka Kissiková. 

 

Předmětem diplomové práce je navrhnout metodiku řešení BOZP ve svařovně firmy 

SKOL s. r. o. V úvodu je představena firma společně se svařovnou a jsou stručně popsány 

jednotlivé technologie, které budou pro svařování ve firmě využívány. Dále práce řeší 

požadavky na kvalifikaci svářečů a stanovuje podmínky pro přidělování OOPP, mycích, 

čistících a dezinfekčních prostředků, je provedena identifikace rizik pracovního prostoru a 

technologického vybavení svařovny. V návaznosti na identifikaci rizik je vypracována 

organizační směrnice pro svařování a bezpečnostní předpis pro obsluhu a manipulaci 

s tlakovými lahvemi. 

 

Klí čová slova: svařování, riziko, nebezpečí, opatření, bezpečnostně provozní předpis.  

 

ANNOTATION 

HROUZOVÁ, P.: Proposal for a methodology for dealing with OSH in the welding plant 

SKOL, Ltd., Ostrava, Faculty of Safety Engineering, VŠB-TU Ostrava, 2010. 62 p. 

Graduation theses supervisor: Ing. Lenka Kissiková. 

 

The subject of the graduation theses is the proposition of solution of Health and Safety 

at Work in the company SKOL’s welding area. At the outset there is the introduction of the 

company and its welding area, short description of welding technologies, which are used in 

the company. Further it solves requirements for welder’s qualification and determines 

conditions to allotment of PPE, bath and shower products and disinfectants. It also identifies 

the risks in the workplace and technological equipment of welding area. In consequence to 

identification of risks an organisation manual for welding and safety regulation for pressure 

tank operation and manipulation are elaborated. 

 

Key-words: welding, risk, danger, provision, safety-operating instruction. 
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1 ÚVOD 

 

Se svařováním se v dnešní moderní době setkáváme téměř ve všech výrobních 

odvětvích. Z hlediska technologie se jedná o způsob velmi produktivní a v mnoha případech 

nenahraditelný. Neobejde se bez něj například výroba lodí, automobilů, stavba železnic, 

plynovodů a jiné. Je považováno za nezbytného pomocníka, který však dokáže při 

nevhodném používání napáchat značné škody. 

Nyní zažívá svařování rozvoj související s mezinárodní harmonizací norem a 

certifikátů svářečského personálu a neustálým propracováváním svařovacích technologií, ke 

kterým dochází díky vývoji nových materiálů. 

Všechny technologie svařování mají jedno společné riziko spojené se zdrojem tepla. 

Pokud při práci hrozí předem známé a očekávané nebezpečí, musí být učiněno vše proto, aby 

bylo maximálně eliminováno. O tom, že se tak vždy neděje, svědčí značný počet popsaných 

nehod, za kterými stojí neznalost, případně vědomé nedodržení bezpečnostních opatření. 

Účinná prevence přitom vychází ze znalosti a dodržování těchto pravidel. Důležitou roli zde 

hraje také zajištění kvalitního zaškolení a následného vzdělávání zaměstnanců. 

Poslední slovo, co se týče navrhovaných opatření, zodpovědnosti za realizaci a 

provedení, má zaměstnavatel. Rozhoduje o nich závazným způsobem. Je proto důležité, aby 

měl jasný a přehledný podklad, který mu umožní reálný náhled. 

Cílem mé práce je navržení metodiky, týkající se problematiky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, pro budoucí svařovnu firmy SKOL s.r.o., která bude řešit požadavky na 

kvalifikaci svářečů, vymezení svařovacích technologií, analýzu rizik pracoviště svařovny, 

podmínky pro přidělování OOPP a organizační směrnici pro svařování a provozně 

bezpečnostní předpis pro tlakové lahve. 

 

 

 

 

 

 

 



 10

2 ÚVODNÍ SEZNÁMENÍ S FIRMOU SKOL s. r. o. 

 

Firma SKOL s. r. o. je česká firma, zabývající se strojírenskou výrobou. Sídlí 

v Moravskoslezském kraji na východním předměstí Krnova. Byla založena a postupně 

budována od roku 1991. Zaměřuje se na výrobu komponentů pro automobilový, zemědělský, 

strojírenský, dřevozpracující a hutní průmysl. Firma je schopna pokrýt obráběcími 

technologiemi, jak sériovou, tak i kusovou výrobu. Spolupracuje se zeměmi EU, jejímž 

důkazem je až 80% export výrobků, zejména do Dánska, Holandska, Francie a Itálie. Ve 

firmě je věnována pozornost soustavnému zlepšování technologické úrovně, organizace práce 

a rozvoje společnosti, k tomu slouží zaváděná pravidla organizace dle ČSN EN ISO 

9001:2001. 

V roce 2009 firma zaměstnávala 70 stálých zaměstnanců. Výroba je soustředěna do 

haly o ploše 1800 m2. Nacházejí se zde také kanceláře, sklad materiálu a svařovna, která je 

hlavním bodem mé práce. 

Dříve byla svařovna součástí výrobní haly. Díky vzrůstající potřebě svařování se 

vedení firmy rozhodlo vybudovat samostatnou místnost pro svařování. Pracovníci budou 

využívat metody pro svařování plamenem a elektrickým obloukem. Nyní je svařovna před 

svým uvedením do provozu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11

3 SVAŘOVNA FIRMY SKOL s. r. o. 

 

Přestavba svařovny na stálé pracoviště umožní firmě využívat nové technologie pro 

svařování a zajistit svým pracovníkům vyšší stupeň ochrany zdraví při práci. Důvody vzniku 

nové svařovny jsou definovány v úvodu této kapitoly. Dále je detailně rozebráno vybavení 

svařovny a zvláštní pozornost je věnována provedení odsávání a filtrace svařovacích zplodin. 

Svařovací metody jsou pouze nastíněny, podrobně budou rozebrány v následující části práce. 

 

3.1 Svařovna dříve 

V začátcích podnikatelské činnosti využívala firma SKOL ke svařování metody 

autogenu a svařování s CO2, které prováděla v odděleném boxu na dílně. Svařování nepatřilo 

k hlavní náplni firmy. Svařovaly se zde pouze dílce, které to vyžadovaly vzhledem k dalším 

obráběcím operacím. V průběhu vývoje firmy rostly požadavky na konstrukci a složitost 

obráběných dílů či celků, což vedlo k pořízení nových svařovacích technologií. Mezi ně patří 

především metoda TIG, která je využívána pro přesné svařování ušlechtilých, nerezových 

materiálů, barevných kovů a jejich slitin. K vyšším požadavkům se přidaly nové obchodní 

příležitosti a s tím spojené rozšíření podnikatelské činnosti organizace. Počet zaměstnanců se 

téměř zdvojnásobil. Společnost začala spolupracovat se zeměmi EU, čímž se dostala do 

situace, kdy musela v určitém časovém úseku vyřešit problém týkající se kvality svařování. 

 

3.2 Svařovna nyní 

Nová svařovna se nachází v jižní části výrobní haly. Velikost svařovny je 120 m2 a 

dala vzniknout novým pěti pracovním místům. Svařovna je od haly přepažena zděnou 

příčkou.  

Přístup zajišťují sekční vrata, za kterými se nachází expedice a protipožární 

bezpečnostní dveře, které umožňují vstup do venkovního skladu materiálu. Vše je detailně 

rozkresleno v Příloze č. 1.  

Výhodou svařovny je dostatek přirozeného světla, které umožňuje vykonávat většinu 

práce bez využití umělého osvětlení, které je součástí elektroinstalací.  

Na pracovišti bude pro svařování plamenem sloužit autogenní souprava. Pro svařování 

elektrickým obloukem se bude využívat metod MIG, MAG a TIG.  
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Ve svařovně je umístěno pět pracovních stolů. Pro oddělení pracovních míst budou 

sloužit mofosové zástěny. Zástěny svařovnu rozčlení na jednotlivá svářecí pracoviště. 

Odsávání a filtrace svařovacích zplodin je řešena mobilními jednotkami sestavenými 

z nízkopodtlakových odsávacích polohovatelných ramen a filtrační jednotky s ventilátorem, 

které budou zajišťovat požadovanou výměnu vzduchu. V rámci pracoviště budou umístěny 

láhve s technickými plyny. Bude se jednat o plyny kyslíku, acetylénu, oxidu uhličitého, 

argonu a směsí argonu (fermaxxu a inomaxxu). Ve svařovně budou pracovníkům k dispozici 

skříňky pro nářadí a osobní skříňky, kde si budou ukládat přidělené OOPP. Podrobně je 

svařovna rozkreslena v Příloze č. 1. 

 

3.3 Vybavení svařovny 

Většina technického a materiálního vybavení, které organizace pro účely svařování 

pořídila, byla nově zakoupena. Na uvedeném pracovišti se využívají: 

  

3.3.1 Svařovací stoly 

Povrch stolů je pokryt lyžinami z šedé litiny. Lyžiny mají 

frézovaný rastr 100 x 100 mm, který umožňuje jednodušší 

orientaci při rozmísťování upínacích prvků na stole. Maximální 

přípustné zatížení lyžiny je 1200 kg. Na stole jsou pracovníkům 

k dispozici příslušenství, která slouží pro upínání dílců při 

svařování. 

 

3.3.2 Svařovací soupravy 

• Magic Wawe 2200 (Fronius) – ruční obloukové svařování s netavící se elektrodou 

v ochranné atmosféře (TIG). 

• Vario Star 357 (Fronius) – ruční obloukové svařování tavící se elektrodou v inertním 

plynu (MIG). 

• WLSP 315-P 2200 (Fronius) – Ruční obloukové svařování tavící se elektrodou 

v aktivním plynu (MAG). 

• Souprava pro svařování autogenem – ruční plamenové svařování kyslíko-acetyléno- 

vým plamenem. 

Obrázek č. 1 – Svařovací stůl 
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3.3.3 Polohovadlo pro upnutí svařence 

Slouží pro částečné zautomatizování svářecího procesu. 

Polohovadlo zajišťuje otáčení upnutého obrobku. Svářeč má 

možnost ovlivňovat rychlost otáček, případně sklon polohovadla. 

Cílem je zvýšení produktivity a ergonomické pohody při 

svařování. 

 

3.3.4 Nožní regulace 

 Umožňuje dálkovou regulaci proudu přiváděného do 

svařovací soupravy TIG. Svářeč ovlivňuje velikost elektrického 

oblouku. 

 

3.3.5 Odsávání a filtrace 

Pracoviště je vybaveno filtrační jednotkou a odsávací technikou. Při svařování 

vznikají extrémně malé kovové částice, které jsou pro dýchání velmi nebezpečné. Je nezbytné 

dodržovat maximální přípustné expozice pro svařovací výpary. 

 

Odsávací technika   5x teleskopické odsávací rameno Original 

Filtra ční jednotka   FilterMax DFO 80  

Ventilátor    HV 230M 

Teplovzdušný plynový agregát ROBUR F1 21. 

 

Nízkopodtlakové odsávání je určeno pro pracovní 

prostředí s výpary, plyny a nevýbušným prachem. Odsávání 

je prováděno pomocí mobilních odsávacích ramen 

umístěných nad pracovištěm. Ramena jsou vysoce ohebná a 

mohou se snadno umísťovat do požadovaných poloh a 

vzdáleností. Díky speciálnímu kloubu je možné rameno 

otáčet o 360°. Mobilní zařízení bylo zvoleno z důvodu 

Obrázek č. 2 - Polohovadlo 

Obrázek č. 3 – Nožní regulace 

Obrázek č. 4 – Mobilní rameno 
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měnících se pozic svařovacího pracoviště a rozsahu 

probíhajících prací. Odsávání je při odvádění odpadního 

vzduchu součástí celkového odvětrávání. [11,15] 

Nízkopodtlaková filtrační jednotka je využívána 

pro odsávání vzduchu znečištěného malými a lehkými 

částicemi s nízkou průtokovou rychlostí. Systém se skládá 

z ventilátoru a filtrační jednotky, která odstraní dané 

znečištění ze vzduchu a umožní, aby se tento vzduch mohl 

vracet zpátky do atmosféry bez negativního vlivu na 

prostředí nebo pracoviště. [11,15] 

Ventilátory slouží k nucenému větrání a jsou součástí 

nízkopodtlakové jednotky. Ventilátory lze nastavit do různých 

režimů. Přefiltrovaný vzduch je možné vypouštět ven nebo zpět 

do haly. Vypouštění vzduchu do haly se používá především 

v zimním období, čímž je zabráněno zbytečnému kolísání teplot 

na pracovišti. V zimním období je přiváděný vzduch ohříván 

pomocí teplovzdušného plynového agregátu. [11,15] 

 

3.3.6 Ochranné svařovací zástěny 

Záření, která vznikají při svařování, jsou škodlivá pro zrak. Jedná se především 

o záření ultrafialové, modré a infračervené, proto je důležité chránit před tímto zářením, jak 

svářeče, tak i pracovníky nacházející se v blízkém okolí.  

Ochranné zástěny musí být zvoleny podle 

povahy vykonávaných prací, s ohledem na 

časový rozsah práce ve svařovně, na stupeň 

automatizace svařovacího procesu a na možnost 

zabezpečení nezávadných pracovních podmínek. 

Pro předělení technologických procesů a ochranu 

zdraví zaměstnanců bude svařovna vybavena 

nehořlavými zástěnami z mofosu, které budou 

upevněny na ocelových konstrukcích. 

 

Obrázek č. 5 – Filtrační jednotka 

Obrázek č. 6 – Plynový agregát 

Obrázek č. 7 – Ochranná zástěna 
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3.3.7 Tlakové lahve  

V rámci pracoviště budou umístěny lahve s technickými 

plyny určené pro svařování. Vlastnosti plynů a objem jednotlivých 

lahví je uveden v Tabulce č. 1.  

Maximální počet lahví na pracovišti je stanoven na 6 kusů. 

Plné i prázdné lahve zde nebudou skladovány. Zaměstnavatel 

bude zajišťovat jejich průběžné vyměňování. Podrobnější 

specifikace vlastností plynů je popsána v bezpečnostních listech v 

Přílohách č. 2 až č. 7. 

 

Tabulka č. 1 – Vlastnosti plynů a objem lahví 

Vlastnosti Plyny Objem lahve [dm3] 
hořlavé plyny acetylén 50 

hoření podporující plyny kyslík 50 

inertní plyny 

argon 30 

směsi argonu 30 

CO2 30 
 

3.3.8 Bezpečnostní značení a požárně technické zajištění svařovny 

Místnost, ve které se provádí svařování, 

musí být na dveřích řádně označena předepsanými 

výstražnými tabulkami. Tabulky je nutné udržovat 

čisté a čitelné.  

Ve svařovně jsou k dispozici 3 kusy 

šestikilogramových přenosných hasících 

práškových přístrojů. V prostoru expedice je 

k dispozici nástěnný hydrant.  

 

 

 

 

 

Obrázek č. 8 – Tlakové lahve 

Obrázek č. 9 – Bezpečnostní značení 



 

4 TECHNOLOGIE SVA
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Graf č. 1 – Využití svařovacích metod ve firmě SKOL s. r. o.
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Svařování probíhá v ochranné atmosféře inertního (MIG) nebo aktivního (MAG) 

plynu. Při svařování MIG je svar chráněn před vzduchem inertním plynem argonem. Inertní 

plyn se neúčastní v tavné lázni žádných chemických reakcí a je vůči probíhajícím chemickým 

procesům netečný. Při svařování MAG je svar chráněn před vzduchem aktivním plynem 

(CO2) nebo směsí argonu. Aktivní plyny s taveninou téměř nereagují a chrání ji před 

atmosférickým dusíkem, který způsobuje nitridování a tím ztvrdnutí, ale také zkřehnutí 

uhlíkové oceli. Před svařování se nastavuje svařovací napětí a rychlost posuvu svařovacího 

drátu. [1,2] 

 

Obrázek č. 10 – Svařovací souprava a princip svařování metodou MIG a MAG 

 

 

Metoda je využívána pro svařování všech svařitelných ocelí, zejména 11373, 11523, 

17240 a 17343, dále neželezných kovů, hliníkových slitin a vysoce legovaných ocelí. 

Svařování metodou MAG se používá především pro svařování nelegovaných ocelí při velkém 

tavícím výkonu. 

 

4.1.2 Obloukové svařování s netavící se elektrodou v ochranné atmosféře  

Technologie TIG je určena pro přesné svařování tvarově složitých konstrukcí, 

zejména z hliníkových materiálů, mědi, nerez ocelí, vysoce legované a nástrojové oceli, také 

je vhodná pro vzhledové sváry.  

 Ke svařování je používána pevná neodtavující se elektroda a přídavný tavný materiál 

ve formě drátů. Při této svařovací metodě hoří elektrický oblouk mezi netavící se elektrodou a 
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základním svařovaným materiálem. Elektroda musí být vyrobena z materiálu, který odolává 

velmi vysokým teplotám, čemuž odpovídá wolfram. [1,3] 

Svařování může být provedeno buď roztavením a slitím základních materiálů 

dohromady bez použití přídavného materiálu nebo přidáním přídavného materiálu. [3] 

 

Obrázek č. 11 – Svařovací souprava a princip svařování metodou TIG 

 

 

Výhodou tohoto druhu svařování je výborná kontrola nad tavnou lázní. Svářeč může 

ovlivňovat přísun přídavného materiálu do lázně a tím i vlastnosti svarového spoje. Při 

svařování bez přídavného materiálu nedochází k narušení chemického složení svarového kovu 

se základním materiálem, což má vliv na kvalitu svaru. Dalším kladem je vysoká teplota 

oblouku. Díky tomu je možné svařovat i materiály, které se nedají autogenem roztavit, 

zejména vysoce legované ocele. [1,17] 

Nevýhodou takového svařování je nižší produktivita, což je dáno především 

precizností, která s sebou nese časovou náročnost. 

 

4.1.3 Svařování plamenem 

Svařování plamenem je řazeno mezi tavné procesy svařování. Na svařovaný materiál 

je působeno teplem. Zdrojem tepla je plamen vzniklý hořením směsi acetylenu (C2H2) a 

kyslíku (O2), případně jiných plynů. [1,16] 
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Obr. č. 12 – Svařovací souprava pro svařování kyslíko-acetylenovým plamenem 

 

 

Vyznačuje se dobrým přemosťováním mezer, není nutná žádná nebo jen minimální 

příprava svarů. Hlavní výhodou je, že tato metoda nevyžaduje zdroj elektrické energie. 

Plamenem je možné svařovat ve všech polohách. Práce s hořlavými plyny a kyslíkem může 

být nebezpečná, nemá-li obsluha o zařízení dostatečné znalosti. [1,16] 
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5 POŽADAVKY NA KVALIFIKACI SVÁ ŘEČŮ 

 

Svářečské práce mohou vykonávat pouze zaměstnanci, kteří jsou pro tuto práci 

zdravotně způsobilí, vlastní platný svářečský průkaz, který odpovídá druhu a rozsahu 

oprávnění, a jsou písemně určeni zaměstnavatelem.  

 

5.1 Zaškolení 

Zaměstnavatel je povinen svářečům zajistit zaškolení včetně přezkoušení svářecím 

technologem podle schválených osnov ve vlastních výukových zařízeních. 

Zaškolení svářečů mohou provádět pouze akreditované svářečské školy nebo 

organizace. Pracovníci se zde učí dodržovat zásady bezpečnosti práce při svařování, 

seznamují se s předpisy a normami, získávají informace o svařovacích zařízeních a 

příslušenstvích, o technologii svařování, o druzích spojů a materiálů, o ovlivnění struktury 

materiálů apod. Firma SKOL své pracovníky vysílá do Svářečské školy 020 Bruntál, s. r. o. 

Svářeč, který absolvuje základní kurz, obdrží průkaz odborné kvalifikace svářeče 

(svářečský průkaz). Zkušební orgán zapíše do tohoto průkazu označení kurzu, číslo osvědčení 

a datum platnosti. Svářečský průkaz není dokladem o platnosti zkoušek, slouží pouze k 

evidenci vykonaných zkoušek. Každý ukončený kurz, zaškolení a přezkoušení je evidováno a 

příslušné podklady jsou archivovány. [18] 

Zaškolení se provádí 1x za dva roky. U svářečů vlastnících „Osvědčení o zaškolení„ 

nebo „Osvědčení o základním kurzu“ postačuje doškolení a přezkoušení z bezpečnostních 

předpisů pověřeným pracovníkem. Zaměstnavatel, případně pověřený zaměstnanec, je 

povinen zaznamenat do svářečského průkazu potvrzení o nástupu pracovníka do pracovního 

poměru. [18] 

Všichni svářeči mají vykonaný a platný základní kurz a přezkoušení z: 

• ručního plamenového svařování kyslíko-acetylénovým plamenem, 

• ručního obloukového svařování tavící se elektrodou v inertním plynu (MIG), 

• ručního obloukového svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu (MAG) a 

• ručního obloukové svařování s netavící se elektrodou v ochranné atmosféře (TIG). 
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Jeden svářeč má vykonanou a platnou evropskou zkoušku z: 

• ručního obloukového svařování tavící se elektrodou v inertním plynu (MIG). 

 

Délka základního kurzu je stanovena na čtyři týdny. Kurz je rozdělen do dvou částí. 

První je věnována teoretické přípravě, ve které jsou pracovníci seznámeni s bezpečnostními 

ustanoveními, a dále výuka probíhá podle vlastní specializace pracovníka. V druhé části jsou 

pracovníci seznámeni se svářecím zařízením, pracovištěm a s danými svařovacími 

technologiemi. Poté je vykonána zkouška formou testu. Pokud zkoušku úspěšně složí, obdrží 

od svářečské školy osvědčení o přezkoušení svářeče a úspěšná zkouška se zaznamená do 

svářečského průkazu.  

Při opakovaném doškolení je kladen důraz na oblast BOZP, odpadá část školení 

o technologiích. Je zakončeno zkouškou a pracovník obdrží osvědčení o doškolení. 

Evropské zkoušky mají podobný průběh, jako základní kurzy. Opakují se 1x za dva 

roky. Pracovník je zde seznamován s podmínkami jednotlivých zemí EU. Závěrečná zkouška 

je vykonávána před komisí z jiné organizace. Svářeči, který uspěje, bude vydáno osvědčení a 

certifikát o složení zkoušky. Zkouška je zapsána do svářečského průkazu. Tento typ zkoušek 

svářečům umožňuje vykonávat práci v rámci Evropské unie.  

 

5.2 Lékařské prohlídky 

Na základě ustanovení Zákoníku práce č. 262/06 Sb. § 103 jsou pracovníci provádějící 

svařování povinni podrobit se lékařským prohlídkám.  

Všechny lékařské prohlídky související s výkonem svářečských prací jsou 

zaměstnanci povinni vykonat u smluvního (závodního) lékaře. Za pravidelné provádění 

povinných lékařských prohlídek odpovídá vedoucí pracovník. 

Před nástupem do zaměstnání je svářeč povinen podrobit se vstupní lékařské prohlídce 

u závodního lékaře firmy, u které bude zaměstnán.  

Periodické lékařské prohlídky se provádí 1x za pět let, u zaměstnanců starších 50 let 

musí být lékařská prohlídka prováděna 1x za tři roky. [31] 
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V případě vážného pracovního úrazu nebo jiného poškození zdraví je v pravomoci 

zaměstnavatele vyslat zaměstnance po opětovném nástupu do práce na mimořádnou lékařskou 

prohlídku za účelem zjištění způsobilosti k vykonávané práci. 

Zaměstnavatel má právo nařídit zaměstnanci při ukončení pracovního poměru 

výstupní lékařskou prohlídku. 
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6 HODNOCENÍ RIZIK V PROSTORÁCH SVA ŘOVNY FIRMY SKOL 

 

Stěžejní část práce, ve které jsou identifikovány, posuzovány a navrhovány opatření 

možných rizik v prostorách svařovny firmy SKOL pomocí bodové metody. Metoda byla 

zvolena záměrně, neboť je v ní problematika vhodně rozepsána a je tudíž možné ji využít 

k následnému seznamování zaměstnanců s riziky na pracovišti. 

Analýza rizik patří k základním krokům zaměstnavatele pro zvládnutí veškerých 

nebezpečí vyskytujících se na pracovišti. Zaměstnavatel tak průběžně, na základě 

vyhodnocení rizik, přizpůsobuje stávající opatření měnícím se podmínkám. Navrhování je 

prováděno v zájmu ochrany zdraví zaměstnanců a zlepšování pracovních podmínek. 

K hodnocení rizik jsou v praxi využívány různé metody a postupy, které vycházejí především 

ze znalostí a zkušeností hodnotitelů, případně typu používaného programu pro hodnocení 

rizik.  

Povinnost hodnotit rizika je zakotvena v Zákoníku práce, kde je zdůrazněna povinnost 

zaměstnavatele 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 a provádět taková opatření, aby 

v důsledku příznivějších pracovních podmínek a úrovně rozhodujících faktorů práce dosud 

zařazené podle zvláštního právního předpisu jako rizikové mohly být zařazeny do kategorie 

nižší. [19] 

 

Analýza rizik vychází z těchto zdrojů: 

• zákony, nařízení vlády, vyhlášky, normy, návody na obsluhu, výrobní dokumentace, 

hygienické požadavky, 

• záznamy o úrazech, nemoci z povolání, 

• fyzická prověrka pracoviště se sledováním pracovních úkonů a 

• zkušenosti a poznatky ze zahraničních vyspělých států. 

 

Vymezení základních pojmů 

Nebezpečí – je činitel (stroj, materiál, surovina, chemická látka) se schopností způsobit za 

určitých okolností škodu na zdraví člověka nebo majetku. [26] 
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Riziko – je kombinace pravděpodobnosti, že určitá nebezpečná událost vznikne za 

předpokládaného důsledku této události, pravděpodobnost způsobení škody v podmínkách 

užití nebo expozice, s přihlédnutím k možnému rozsahu škody. Riziko může být 

odstranitelné, neodstranitelné, přijatelné, nepřijatelné, významné, nevýznamné. [26] 

 

6.1 Bodová metoda 

Tato metoda spočívá v určení stupně velikosti rizika podle pravděpodobnosti a 

velikosti důsledku. Pro každou nebezpečnou situaci se stanoví nejzávažnější možné reálné 

poranění pomocí čtyř stupňů udávajících závažnost možného poškození a šesti stupňů 

udávajících pravděpodobnost výskytu poškození. Při odhadování pravděpodobnosti se 

vychází z údajů o úrazovosti, a to buď z minulosti, anebo úrazovosti v podobných provozech 

na podobných zařízeních. Posuzují se měřitelné faktory (čas, expozice nebezpečí, rychlost 

vzniku událostí) a faktory neměřitelné (lidský faktor, kontrolování a revize zařízení, 

rozpoznatelnost existence nebezpečí). [8] 

 

Klasifikace poškození (Z): 

a) (4b.) zanedbatelné lehké, nevyžaduje odborné ošetření, 

b) (3b.) lehké  vyžaduje odborné ošetření, bez následků, 

c) (2b.) těžké  s následky, invalidita, 

d) (1b.) kritické   smrt jako důsledek poranění. [10] 

 

Pravděpodobnost výskytu poškození (P): 

1) častý výskyt – pravděpodobný často se vyskytující s trvalým nebezpečím ohrožení, 

2) pravděpodobný výskyt – událost vznikne několikrát v průběhu daného období, 

jedná se o časté ohrožení, 

3) příležitostný výskyt – událost vznikne jen někdy v průběhu daného období, zřídkavé 

ohrožení, jedná se spíše o náhodný výskyt, 

4) nepravděpodobný, ale možný výskyt – událost není příliš pravděpodobná, ale nelze 

ji vyloučit, 
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5) málo pravděpodobný výskyt – výskyt nežádoucí události je zcela ojedinělý, 

6) nemožný výskyt – vznik události je takřka fyzikálně nemožný a nemůže dojít 

k reálnému ohrožení. [10] 

 

Výsledná hodnota (R) poškození zdraví, které představuje nebezpečná situace, je dána 

součinem příslušné hodnoty závažnosti a pravděpodobnosti. [8] 

R = Z * P 

Pomocí Tabulky č. 2 určíme z výsledné hodnoty (R), zda-li je riziko přijatelné, a 

pokud být přijato nemůže, navrhne se opatření k jeho odstranění, případně snížení na 

přijatelnou míru. 

 

   Tabulka č. 2 – Klasifikace rizika poškození zdraví  

Pravděpodobnost 
výskytu poranění 

Klasifikace poranění 
a b c d 

1 4 3 2 1 

2 8 6 4 2 

3 12 9 6 3 

4 16 12 8 4 

5 20 15 10 5 

6 24 18 12 6 

 

Kategorie: 

I. – rozmezí 18-24 Riziko akceptovatelné, bez zvláštních opatření. Práce, při jejichž 

výkonu se nepředpokládá jakékoliv poškození zdraví. 

 

II.  – rozmezí 10-16 Přijatelné riziko, za učinění příslušných bezpečnostních opatření. Práce, 

při jejichž výkonu je již možné poškození zdraví, zaměstnanci musí 

používat osobní ochranné pracovní prostředky (ochranný oděv, obuv, 

rukavice, ochranu očí aj.). 
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III. – rozmezí 4-9 Nežádoucí riziko, nutno přijmout opatření ve stanoveném termínu. 

Práce, při jejichž výkonu je zaměstnanec vystaven riziku. 

 

IV.  – rozmezí 1-3  Nepřijatelné riziko, jsou nezbytná opatření na jeho snížení. Činnost 

nesmí být započata nebo v ní pokračováno do té doby, než je riziko 

redukováno. [10] 

 

6.2 Identifikace rizik pro pracovišt ě svařovny a navrhovaná opatření  

6.2.1 Pracovní prostor – svářecí pracoviště 

Pro svařování jsou využívány metody MIG, MAG, TIG a autogen. Každé pracovní 

místo je vybaveno stolem pro svařování a flexibilním, polohovatelným odsávacím ramenem. 

V rámci pracoviště bude umístěno šest tlakových lahví s technickými plyny.  

 

Tabulka č. 3 – Svářecí pracoviště 

Nebezpečí, nebezpečná 
situace 

Závažnost 
poranění 

Pravděpodobnost 
výskytu rizika 

Ohodnocení 
stupně rizika a 

kategorie Kategorie 

Z P R 

M
ec

ha
ni

ck
á 

pád z výšek 
 

b 4 12 II. 
poranění při ruční 

manipulaci 
b 4 12 II. 

poranění při montáži, 
demontáži 

a 4 16 II. 

riziko navinutí 
(ventilátory, cívky 
s drátem, svařovací 

dráty) 

b 4 12 II. 

pád materiálu b 4 12 II. 

svařovací drát-riziko 
propíchnutí ruky, 

poranění obličeje, očí 
b 4 12 II. 

C
he

m
ic

ká
 

škodlivý svařovací 
kouř a plyny 

b 3 9 III. 
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F
yz

ik
ál

ní
, e

le
kt

ric
ká

 zásah el. proudem b 3 9 III. 

ohrožení elektrickým 
obloukem 

c 4 8 III. 

působení 
elektromagnetického 

pole 
b 4 12 II. 

ohrožení svařovacím 
okruhem 

c 4 8 III. 

T
ep

el
ná

 

popálení  
(zrak, pokožka) 

c 4 8 III. 

odlétávání jisker  b 4 12 II. 

rozstřik části žhavého 
kovu 

b 4 12 II. 

H
lu

k 
a 

vi
br

ac
e 

rizika vytvářená 
hlukem a vibracemi 

b 4 12 II.  

E
rg

on
om

ic
ká

 

nedostatečné místní 
osvětlení 

a 4 16 II.   

nepoužívání OOPP a 4 16 II. 

rizika vyvolaná 
nesprávnou činností 

b 5 15 II. 

rizika vyvolaná 
nesprávně umístěnými 

ochrannými kryty 
b 5 15 II. 

 

Vyhodnocení rizik 

Svařování je zařazeno do II. kategorie s přijatelným rizikem za učinění příslušných 

bezpečnostních opatření. Některé nebezpečné situace jsou vyhodnoceny v III. kategorii 

s nežádoucím rizikem, kde je nutno přijmout opatření ve stanoveném termínu. 

Výsledná kategorie = II. 

 

Navrhovaná opatření 

Provádět pravidelné revize svářecích zařízení. Kontrolovat stav zařízení. Pracoviště 

musí být vybaveno vhodným odsáváním škodlivin při svařování. Pracoviště musí být při 

svařování elektrickým obloukem odděleno zástěnou, kvalitní stav krytí (izolace, vypínače 

přívodu), osvětlení a hladina hluku musí odpovídat normovým hodnotám. Pořádek na 
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pracovišti, dobrý stav podlahy. Vhodná výmalba, která nebude odrážet záření při svařování 

elektrickým obloukem. Kontrola stavu ochranných zařízení. 

 

6.2.2 Pracovní činnost spojená s rizikem profese svářeče 

Svářečské práce mohou vykonávat pouze zaměstnanci zdravotně způsobilí s platným 

svářečským průkazem, který odpovídá druhu a rozsahu oprávnění, a jsou řádně zacvičeni 

vedoucím zaměstnancem. Náplní profese je svařování dílců, úprava, zabrušování, čištění 

svárů, obsluha a manipulace s tlakovými lahvemi na plyn. 

 

Tabulka č. 4 – Profese svářeče 

Nebezpečí, nebezpečná 
situace 

Závažnost 
poranění 

Pravděpodobnost 
výskytu rizika 

Ohodnocení 
stupně rizika 
a kategorie 

Kategorie 

Z P R 

M
ec

ha
ni

ck
á 

pořezání o ostré hrany 
a hroty 

b 4 12 II. 

riziko navinutí 
(ventilátory, cívky 
s drátem, svařovací 

dráty) 

b 4 12 II. 

svařovací drát-riziko 
propíchnutí ruky, 

poranění obličeje, očí 
b 4 12 II. 

pád materiálu b 4 12 II. 

poranění při ruční 
manipulaci 

a 4 16 II. 

C
he

m
ic

ká
 

zasažení plyny b 3 9 III. 

zasažení výpary ze 
svařování 

b 3 9 III. 

F
yz

ik
ál

ní
 e

le
kt

ric
ká

 zásah el. proudem b 3 9 III. 

ohrožení elektrickým 
obloukem 

c 4 8 III. 

působení 
elektromagnetického 

pole 
b 4 12 II. 

ohrožení svařovacím 
okruhem 

c 4 8 III. 
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T
ep

el
ná

 
popálení 

(zrak, pokožka) 
c 4 8 III. 

odlétávání jisker b 4 12 II. 

rozstřik části žhavého 
kovu 

b 4 12 II. 

H
lu

k 
a 

vi
br

ac
e 

rizika vytvářená 
hlukem a vibracemi 

b 4 12 II.  

E
rg

on
om

ic
ká

 

nevhodná poloha těla b 4 12 II. 

nedostatečné místní 
osvětlení 

a 4 16 II.  

nepoužívání OOPP a 4 16 II. 

rizika vyvolaná 
nesprávnou činností 

b 5 15 II. 

rizika vyvolaná 
nesprávně 

umístěnými 
ochrannými kryty 

b 5 15 II. 

 

Vyhodnocení rizik 

Profese svářeče je zařazena do II. kategorie s přijatelným rizikem za učinění 

příslušných bezpečnostních opatření. Některé nebezpečné situace jsou vyhodnoceny v III. 

kategorii, především z hlediska klasifikace poranění, kde je možný výskyt těžkého poranění. 

Výsledná kategorie = II. 

 

Navrhovaná opatření 

Dodržování stanovených pracovních postupů, důsledná kontrola zařízení před 

započetím svařování. Používání OOPP (ochrana očí a obličeje, rukou, vhodná obuv). Zajistit 

dohled nad pracovníkem. Pravidelná školení BOZP, odborná školení a přezkoušení. Zdravotní 

odborná způsobilost, pravidelné zdravotní prohlídky. Provádět pravidelné revize svářecích 

zařízení. Kontrola stavu zařízení. Pořádek na pracovišti. Kontrola stavu ochranných zařízení. 
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6.2.3 Tlakové lahve  

Tlakové lahve s technickými plyny jsou určeny jen pro svářečské práce. Na pracovišti 

bude sledováno množství lahví. Prázdné ani plné láhve zde nebudou skladovány. 

Zaměstnavatel bude dohlížet na jejich průběžné vyměňování. Prázdné lahve musí být řádně 

označeny. Plnění lahví budou provádět organizace (plnírny), které mají pro uvedenou činnost 

oprávnění vydané ITI. 

 

Tabulka č. 5 – Tlakové lahve 

Nebezpečí, nebezpečná 
situace 

Závažnost 
poranění 

Pravděpodobnost 
výskytu rizika 

Ohodnocení 
stupně rizika 
a kategorie Kategorie 

Z P R 

M
ec

ha
ni

ck
á 

poranění při ruční 
manipulaci 

b 4 12 II. 

pád lahví b 4 12 II. 

přimáčknutí, 
zhmoždění končetin 

b 4 12 II. 

nebezpečí při 
deformaci lahví 

b 4 12 II. 

C
he

m
ic

ká
 

nebezpečí otrávení 
plyny 

b 4 12 II. 

T
ep

el
ná

 popálení  
(chladem, teplem) 

c 4 8 III. 

nebezpečí požáru, 
výbuchu 

c 5 10 III. 

 

Vyhodnocení rizik 

Manipulace a používání tlakových lahví je zařazeno do II. kategorie s přijatelným 

rizikem za učinění příslušných bezpečnostních opatření. Některá rizika jsou vyhodnocena 

v III. kategorii, především z hlediska klasifikace poranění, kde je možný výskyt těžkého 

poranění. 

Výsledná kategorie = II. 
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Navrhovaná opatření 

Dodržovat příslušné národní a mezinárodní předpisy pro tlakové lahve a jejich 

příslušenství a pokyny stanovené výrobcem. Dodržovat stanovené pracovní postupy. Používat 

OOPP. Manipulovat s lahvemi smí pouze kvalifikované osoby. Před zahájením prací provést 

kontrolu lahví. Zajistit lahve proti pádu, proti styku s otevřeným plamenem, jiskrami a 

elektrickým obloukem. Lahve montovat ve svislé poloze a upevňovat je podle návodu, aby se 

zabránilo jejich převrhnutí. Tlakové lahve udržovat v patřičné vzdálenosti od svařovacích a 

ostatních elektrických vedení. Zabránit styku lahve s hořákem případně svařovací elektrodou. 

Lahve neskladovat v prostředí, kde se můžou zahřát nad teplotu uvedenou výrobcem. Pro 

daný typ plynu použít určitý druh hadice. Lahve patřičně označit. Nepoužívat části vedení 

plynu, pokud jsou znečištěny mastnotou.  

 

6.3 Matice rizik 

Pro lepší názornost mohou být jednotlivá rizika zanesena do matice rizik. Toto 

zobrazení nám poskytne představu o rizicích a umožní zaměstnavateli stanovit priority, 

kterými se musí přednostně zabývat při účelné prevenci rizik. 

 

Obrázek č. 13 – Matice rizik 
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Jak je patrno z Obrázku č. 13 jednotlivá rizika se převážně vyskytují v II. kategorii, 

kde se jedná o přijatelné riziko, za učinění příslušných bezpečnostních opatření. Hrozí zde 

riziko možného poškození zdraví, zaměstnanci musí používat osobní ochranné pracovní 

prostředky. Ostatní rizika najdeme na hranici mezi II. a III. kategorií. Tyto situace jsou pak 

řešeny přednostně, neboť zde hrozí nežádoucí riziko v podobě možnému těžkému poranění 

pracovníka. 
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7 POSKYTOVÁNÍ OOPP, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEK ČNÍCH 

PROSTŘEDKŮ  

 

Osobní ochranné pracovní prostředky jsou prostředky, které musí chránit zaměstnance 

před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat 

požadavky stanovené prováděcím právním předpisem. [19] 

Jsou zde vytyčeny základní předpisy a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance, 

týkající se této problematiky. Dále je pozornost zaměřena přímo na svařovnu. Jsou 

vyhodnocena rizika pro výběr a použití ochranných prostředků podle přílohy č. 1 k NV 

č. 495/2001 Sb. Je proveden výběr OOPP, kdy je postupováno podle příloh č. 2 a č. 3 k NV 

č. 459/2001 Sb., a stanoveno doporučené množství mycích a čisticích prostředků, které je 

uvedeno v příloze č. 4 k NV č. 495/2001 Sb. 

 

7.1 Přidělování OOPP 

Zaměstnavatel je povinen své zaměstnance ze zákona chránit před úrazy, poškozením 

zdraví a před nemocemi z povolání řešením technologie výroby, strojním vybavením a 

organizací práce. Nelze-li ochranu zaměstnanců zabezpečit nepodmíněnou technickou 

ochranou nebo pomocí kolektivní ochrany, musí být zaměstnanci vybaveni pro daný výkon 

práce vhodnými OOPP, 

• vyžadují-li to zjištěná rizika práce, 

• vyžaduje-li to ochrana z důvodů hygienických, 

• vyžaduje-li to ochrana z důvodů epidemiologických, 

• vyžaduje-li to ochrana života a zdraví, 

• podléhá-li oděv a obuv při práci nadměrnému znečistění nebo opotřebení při výkonu 

práce. [5] 

Zaměstnanec musí být s používáním OOPP řádně seznámen a tato událost by měla být 

písemně zaznamenána. 

Při přidělování OOPP musíme mít na paměti, že hlavní funkcí ochranného prostředku 

je chránit lidské tělo. OOPP by měly zamezit přímému kontaktu se škodlivou látkou 

přicházející z vnějšího prostředí. Měly by vytvořit spolehlivou bariéru mezi lidským 

organismem a rizikovým faktorem. 
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Ochranné prostředky musí: 

• odpovídat podmínkám na pracovišti, 

• být přizpůsobeny fyzickým předpokladům jednotlivých zaměstnanců, 

• respektovat ergonomické požadavky a zdravotní stav zaměstnanců, 

• být po dobu používání účinné proti vyskytujícím se rizikům a jejich používání nesmí 

představovat další riziko, 

• být v přítomnosti více než jednoho rizika vzájemně slučitelné. [25] 

Podle přílohy č. 1 k NV 495/2001 Sb. bylo provedeno vyhodnocení rizik pro výběr a 

použití osobních ochranných pracovních prostředků viz. Příloha č. 8. 

 

7.2 Osobní ochranné pracovní prostředky 

Svařování je doprovázeno řadou rizik, proto je nezbytné, aby pracující osoby měly 

v průběhu svařování vhodný ochranný oděv, od kterého je vyžadováno, aby  

• byl nesnadno zápalný, 

• dobře izoloval a byl suchý, 

• zakrýval celé tělo, byl nepoškozený a v dobrém stavu, 

• nesmí být znečištěn olejem, tukem nebo jinou zápalnou látkou, 

• neměl na kalhotách záložky. [9] 

Ochranný oděv je dále doplněn vhodným ochranným štítem s předepsaným filtrem, 

který slouží k ochraně očí a obličeje před UV zářením, tepelným sáláním a odletujícími 

jiskrami. Pod štítem pak mohou být použity brýle s postranní ochranou. Dále je nezbytné 

nošení pevné obuvi, která izoluje také ve vlhku. Důležitá je ochrana rukou vhodnými 

rukavicemi, které elektricky izolují a zároveň chrání před horkem. Pro snížení hlukové zátěže 

a jako ochranu před poškozením sluchu je pracovník povinen nosit chrániče sluchu. Doba 

použitelnosti OOPP je podrobně rozebrána v Tabulce č. 6. [9] 
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 Tabulka č. 6 – OOPP a jejich doba životnosti  

OOPP Doba životnosti [měsíc] 

ochranná svářečská kukla, štít 12 

ochranné svářečské brýle 6 

ochranné svářečské rukavice s manžetou dle potřeby 

svářečský oblek impregnovaný 6 

ochranné kožené kamaše na boty 6 

ochranné pracovní boty s ocelovou tužinkou 12 

kožená ochranná zástěra 6 

rukavice kožené dle potřeby 

ochrana sluchu dle potřeby 
 

Doba užití je pouze orientační a zaměstnanci jsou povinni používat přidělené OOPP, 

pokud slouží svému účelu. Jakmile přestane být přidělená OOPP funkční, a to třeba i v kratší 

době, než je doba orientační, bude zaměstnanec vybaven novou OOPP. [19] 

Pro potřebu sledování přidělování OOPP jsou ve firmě SKOL zavedeny osobní karty 

zaměstnance o přidělených prostředcích. Karta slouží ke kontrole druhu a době životnosti 

přiděleného OOPP, pro potřeby sledování kvality a vhodnosti vybraného OOPP a jako 

důkazní prostředek při zaviněné ztrátě nebo poškození přiděleného prostředku.  

Zaměstnanci jsou povinni používat přidělené OOPP pouze k těm účelům a pracovním 

činnostem, pro které jim byly přiděleny. Drobnou denní údržbu si každý zaměstnanec provádí 

sám a zaměstnavatel je povinen mu k tomu vytvořit podmínky. [19] 

Zaměstnavatel zajistí na vlastní náklady opravy a čistění tak, aby měli zaměstnanci 

kdykoliv možnost použít OOPP v čistém a funkčně nezávadném stavu. [5] 

Vedoucí pracovníci budou pravidelně kontrolovat, jak zaměstnanci přidělené OOPP 

používají a jak s nimi hospodaří, dále budou posuzovat funkčnost přidělené OOPP. V případě 

nefunkčnosti přidělí zaměstnanci nové OOPP. Likvidace nefunkčních OOPP se provádí po 

dohodě se zaměstnanci nebo dle plánu likvidace odpadů. [5] 

Veškeré náklady spojené se zabezpečením OOPP, jejich čistění a údržbou jsou 

součástí nákladů na výrobu. Zaměstnavatel bude zaměstnancům přidělovat pouze ty OOPP, 

které jsou schváleny Státní zkušebnou. [5] 

Při skončení pracovního poměru je zaměstnanec povinen přidělený prostředek 

zaměstnavateli vrátit.[5] 
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7.3 Poskytování mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 

Zaměstnancům, kteří přicházejí do styku s látkami, jež mohou způsobit podráždění 

pokožky nebo znečištění zaměstnance, poskytne zaměstnavatel mycí a čisticí prostředky, 

jejichž doporučené množství je uvedeno v příloze č. 4 k NV č. 495/2001 Sb.  

Druh a množství mycích, čistících a dezinfekčních prostředků stanoví zaměstnavatel 

podle konkrétních podmínek na pracovišti.  

Pracovní profese svářeče byla podle přílohy č. 4 NV č. 495/2001 Sb. zařazena mezi 

práce nečisté. 

Poskytované množství mycích, čisticích a hygienických prostředků na měsíc/rok na 

osobu: 

• mýdlo = 200 g/měsíc 

• mycí pasta = 400 g/měsíc 

• prací prášek na pracovní oděv (mimo svářečské obleky) = 1200 g/3 měsíce 

• ručník = 3 ks/rok 

• ochranné masti dle potřeby 

• dostatek toaletního papíru na sociálních zařízeních + příslušné dezinfekční prostředky. 

 

Nově se ve firmě SKOL zavádí využívání tekutých mýdel a jednorázových 

papírových utěrek, jejichž používání by zaměstnavateli umožnilo přerušit přidělování 

osobních ručníků a mýdel jednotlivým zaměstnancům. 
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8 ORGANIZA ČNÍ SMĚRNICE PRO SVAŘOVÁNÍ KOV Ů 

 

Organizační směrnice vychází ze současné platné legislativy a zahrnuje požadavky pro 

oprávnění provádění svářečských prací, na zajištění bezpečného provozu při svařování, 

opravy a kontroly svářecích zařízení a jejich příslušenství. 

 

8.1 Účel a platnost organizační směrnice 

Účelem organizační směrnice je stanovit způsob pracovních a technologických 

postupů na pracovišti svařovny firmy SKOL a podílet se jasně danými a popsanými postupy 

na minimalizování a odstraňování pracovních rizik.  

Tato organizační směrnice je závazná pro všechny zaměstnance organizace, kteří jsou 

pro činnost svářeče určeni a zároveň zdravotně a odborně způsobilí. 

 

8.2 Zajištění bezpečného provozu při svařování 

8.2.1 Školení a zácvik pracovníků 

Školení je prováděno za účelem seznámení osob s pracovištěm a k předcházení 

ohrožení lidského zdraví v pracovním procesu. Při školení musí být pracovník seznámen 

s bezpečnostními předpisy, návodem na používání příslušného zařízení a s dalšími 

potřebnými ustanoveními. [31] 

Zaměstnavatel je povinen zaměstnancům zajistit školení o právních a ostatních 

předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné 

předpoklady a požadavky pro výkon práce, a vztahují se k rizikům, s nimiž mohou přijít 

zaměstnanci do styku na pracovišti svařovny. [19] 

Zaměstnanec je povinen účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem 

zaměřených na BOZP včetně ověření znalostí, což vyplývá ze zákona č. 262/2006 Sb., § 103 

odst. 3. 
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Zaměstnavatel stanoví následující druhy školení: 

a) Vstupní školení 

b) Periodické školení 

c) Mimořádné školení 

d) Školení vedoucích zaměstnanců 

e) Ostatní školení (speciální) 

f) Zácvik na pracovišti 

 

a) Vstupní školení 

Úkolem vstupního školení je seznámit nové zaměstnance se základními předpisy 

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a s platnými vnitřními předpisy firmy SKOL, které 

upravují oblast BOZP. 

Školení musí absolvovat všichni nově přijímání zaměstnanci, včetně zaměstnanců 

přijímaných na dobu určitou a brigádníků, a zaměstnanci cizích zaměstnavatelů, kteří budou 

v organizaci plnit své pracovní úkoly. Školení se provádí při uzavření pracovního poměru 

před nástupem na pracoviště. Školení provádí pověřený zaměstnanec. 

 

b) Periodické školení 

Úkolem periodického školení je udržovat vědomosti zaměstnanců v oblasti BOZP. 

Školení musí absolvovat všichni zaměstnanci. Lhůty periodického školení jsou 

zaměstnavatelem stanoveny 1x za dva roky. 

 

c) Mimořádné školení 

Úkolem mimořádného školení je operativně reagovat na okamžitý stav a změny v 

BOZP na pracovišti. Provádí se při: 

• změně bezpečnostních předpisů, 

• zavádění nových technologií a výrobních postupů, 

• růstu pracovní úrazovosti, při výskytu smrtelného nebo ostatních pracovních úrazů,  

• opakovaném porušení předpisů BOZP. [31] 
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Školení absolvují zaměstnanci, na něž se jednotlivé druhy mimořádného školení 

vztahují. Řadí se zde také individuální školení zaměstnance po pracovním úrazu. Školení 

provádí nadřízený vedoucí zaměstnanec nebo pověřený zaměstnanec. 

 

d) Školení vedoucích zaměstnanců 

Úkolem školení vedoucích zaměstnanců je zabezpečit jejich znalosti BOZP 

v oblastech, které řídí a za které zodpovídají. Školení musí absolvovat všichni vedoucí 

zaměstnanci na všech stupních řízení. Školení se provádí ihned po nástupu do funkce, a pak 

pravidelně 1x za 3 roky. Školení provádí odborně způsobilá osoba v oblasti BOZP. 

 

e) Ostatní (speciální) školení  

Provádí se pouze pro určité profese. Školení provádí lektor-specialista v daném oboru. 

Náklady na toto školení nese zaměstnavatel pouze v případě, že získanou kvalifikaci svých 

zaměstnanců využívá  

Z obsahu výše uvedených školení je pracovník následně přezkoušen. Ověření znalostí 

se provádí ihned po ukončení školení. Může být provedeno ústním pohovorem, písemným 

testem nebo komisionální zkouškou. Výsledky hodnocení jsou zaznamenány do příslušné 

dokumentace. Doklady o školení se ukládají po dobu 10-ti let. Níže je uvedena osnova 

předpisů pro školení svářecích pracovníků.  

 

f) Zácvik 

Úkolem je získávání vědomostí BOZP v konkrétních podmínkách na pracovišti, které 

jsou nutné pro bezpečný výkon práce.  

Zácvik je proveden před zahájením práce na pracovišti. Školení provede nadřízený 

vedoucí zaměstnanec dle předem stanovené osnovy. 

Podle zkušeností a schopností zaměstnance je možné dobu trvání zácviku přiměřeně 

zkrátit. Po dobu trvání zácviku vykonává zaměstnanec práce pod dohledem zkušených 

zaměstnanců. Po ukončení zácviku nadřízený vedoucí zaměstnanec provede jeho 

vyhodnocení. Výsledek ověřování znalostí zaznamená v dokladu BOZP vedeném 

o zaměstnanci. 
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8.2.2 Osnova předpisů pro školení pracovníků firmy 

ZÁKLADNÍ P ŘEDPISY 

Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce. 

Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek na pracovišti. 

Zákon č. 351/2005 Sb., o inspekci práce. 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., podrobnější požadavky na pracoviště a pracovní prostředí. 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci (hygiena 

pracovišť, ochranné nápoje, příklady možných pracovník rizik). 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., BOZP u strojů a zařízení. 

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., poskytování OOPP, mycích, čistících a hygienických 

prostředků. 

Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., evidence, hlášení a zasílání záznamů o úrazu, vzor 

záznamu o úrazu, ohlašování PÚ. 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., bližší požadavky na BOZP při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 

zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky. 

Vyhláška č. 432/2003 Sb., zařazení práce do kategorie podle podmínek expozičních testů. 

Vyhláška č. 48/1982 Sb., základní požadavky k zajištění BOZP a TZ v návaznosti na 

vyhlášku č. 195/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 48/1982 Sb. 

Vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány 

těhotným ženám, matkám do konce 9. měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za 

nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání. 

Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice. 

 

SPECIÁLNÍ NORMY PRO SVÁ ŘEČSKOU ČINNOST 

ČSN 05 0600 – Zváranie - Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie kovov - Projektovanie a 

príprava pracovísk. 
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ČSN 05 0601 – Zváranie - Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie kovov - Projektovanie a 

príprava pracovísk - Prevádzka. 

ČSN 05 0610 – Zvaranie - Bezpečnostné ustanovenia pre plameňové zváranie kovov a 

rezanie kovov. 

ČSN 05 0610-Změna 1 – Zváranie - Bezpečnostné ustanovenia pre plameňové zváranie 

kovov a rezanie kovov. 

ČSN 05 0630 – Zváranie - Bezpečnostné ustanovenia pre oblúkové zváranie kovov. 

ČSN 05 0630-Změna 1 – Zváranie - Bezpečnostné ustanovenia pre oblúkové zváranie 

kovov. 

ČSN 05 0705 – Zaškolení pracovníků a základní kurzy svářečů. 

ČSN EN 287-1 – Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 1: Oceli. 

ČSN EN 287-2 – Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 2: Hliník a jeho slitiny. 

 

SPECIÁLNÍ NORMY PRO OBSLUHU A MANIPULACI S  TLAKOVÝMI LAHVEMI  

ČSN EN 1089-2 – Tlakové lahve k dopravě plynů. 

ČSN EN 1089-3 – Tlakové lahve k dopravě plynů. 

ČSN 07 8509 – Barevné označování kovových tlakových nádob k dopravě plynů pro 

technické účely. 

ČSN 07 8304 – Tlakové nádoby na plyny - Provozní pravidla. 

 

OSTATNÍ DOKUMENTY  

Místní provozní bezpečnostní předpis. 

Bezpečnostní listy chemických prostředků. 

Návody výrobce pro jednotlivá strojní zařízení. 

 
Na závěr školení musí být provedeno ověření znalostí pracovníků. Účastník svým 

podpisem musí stvrdit, že porozuměl školené tématice a že je mu známa jeho odpovědnost za 

případné nedodržování či vědomé porušování povinností stanovených závaznými právními a 

ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti práce, s nimiž byl řádně seznámen. 
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8.3 Základní bezpečnostní požadavky pro svářecí činnost  

8.3.1 Požadavky na pracoviště svařovny 

Pracoviště, na němž se provádí svařování, musí být udržováno v takovém stavu, který 

neohrožuje bezpečnost a zdraví osob. Vedoucí příslušného pracoviště musí určit osoby, 

k jejichž povinnostem bude patřit zajišťování úklidu a údržby pracoviště. Na pracovišti musí 

být dostatečný prostor pro zpracovávaný materiál a výrobky a také prostor pro potřebnou 

manipulaci s nimi. Pracoviště musí být řádně osvětleno. [26,28] 

V prostoru, v němž se svařuje, musí být stěny a strop provedené z nehořlavých nebo 

z nelehko hořlavých látek. Podlaha svařovny musí být z nehořlavého materiálu a musí 

odolávat mechanickým a jiným vlivům bez tvoření prachu. Povrch podlahy musí být rovný, 

v místě pohybu pracovníků neklouzavý. Ve svařovně se nesmějí vyskytovat nebezpečné látky 

v množství nepříznivě ovlivňujícím bezpečnost při práci. [27] 

Uspořádání stálého pracoviště musí respektovat tělesné rozměry pracovníků 

v pracovní poloze, aby nedocházelo ke kolizím. Na trvalý výkon práce jednoho svářeče musí 

být nejméně 15 m3 volného nezastavěného prostoru a nejméně 2 m2 volné podlahové plochy. 

Umístění svářecího zařízení má být provedeno tak, aby pracovník obsluhující zařízení nestál 

zády k hlavní komunikaci, vede-li v blízkosti pracoviště. [26] 

Pracoviště by mělo být vybaveno tlačítkem pro nouzové zastavení, které musí 

zabezpečit rychlé zastavení chodu zařízení přerušením toku energie a svářecího plynu. 

Nouzové zastavení je nadřazené ostatním funkcím. Spouštění ovladače je blokované, tím je 

vyloučena možnost samovolného náhodného uvedení do provozu. Opětovné spuštění chodu 

se provádí ručně uvedením řídicího systému do výchozí polohy. [27] 

V prostoru, v němž se svařuje, se nesmějí vyskytovat nebezpečné látky v množství 

ovlivňující bezpečnost při práci. Před zahájením svářečských prací musí být spuštěno 

podtlakové větrání ventilátorem. Je zde zakázáno svařovat předměty, které by mohly vyvíjet 

po zahřátí toxické plyny. Pokud by při svářečských pracích hrozilo nebezpečí otravy nebo 

zadušení, musí být na pracovišti zajištěn odborný dohled. Odsávací zařízení musí být 

provedeno tak, aby byl omezen možný výskyt škodlivin v prostoru dýchací zóny svářeče. 

Mezi jednotlivými pracovišti musí být instalovány zástěny, které zabezpečí účinnou ochranu 

zaměstnanců v okolí svářečského pracoviště. Zástěny musí být vysoké nejméně 2 m a musí 

být z nehořlavého materiálu. Mezi zástěnou a podlahou musí být mezera pro proudění 
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vzduchu o šířce 150 až 200 mm. Pracoviště svařovny musí být vybaveno vhodným hasícím 

prostředkem. [27,28,34] 

 

8.3.2 Povinnosti svářeče  

Svářeč smí použít pro svářečské práce pouze takové zařízení a svařovací příslušenství, 

které mu bylo přiděleno vedoucím zaměstnancem. Před započetím práce musí zkontrolovat, 

zda nejsou v prostoru svařování hořlavé materiály, zda je zamezen vznik možného požáru 

nebo výbuchu a také jestli se v prostoru svařovny nezdržují nepovolané osoby. Dále je 

povinen před započetím práce  

• zkontrolovat stav svářecího zařízení, 

• zkontrolovat pracoviště z hlediska bezpečnosti práce a požární ochrany. [27,28,34] 

Při přerušení svářečských prací a ukončení svářečských prací je povinností svářeče 

před opuštěním pracoviště vypustit tlak plynu z lahví a zajistit pracoviště proti vstupu 

nepovolaných osob. Při opětovném započetí práce se svářeč musí přesvědčit, zda jsou ventily 

na svářecím hořáku uzavřené nebo zda jsou povolené regulační skrutky redukčních ventilů a 

až potom může otevřít tlakové ventily. [27,28,34] 

Po skončení práce na přechodném pracovišti je povinen svářeč bezpečně uzavřít 

přívod plynu a láhve s plynem neprodleně z přechodného pracoviště odvézt. [27] 

 

8.3.3 Práce se zvýšeným nebezpečím 

Níže jsou uvedené svářečské práce, které jsou hodnoceny, jako práce se zvýšeným 

nebezpečím: 

• v prostorech s nebezpečím požáru nebo výbuchu,  

• ve špatně větratelném prostředí, 

• v mokrých, vlhkých nebo horkých prostorech, 

• na znečištěných nádobách, které mohou obsahovat nebezpečné látky, 

• při překročení ekvivalentní hladiny hluku. [27] 

V organizaci se jedná o prostory: Sklad hořlavého materiálu, elektrická rozvodna. 

 Tyto svářečské práce se mohou provádět pouze s písemným příkazem vypracovaným 

bezpečnostním technikem a podepsaným vedoucím provozu. Písemný příkaz musí obsahovat 
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bezpečnostní opatření. Za vystavení písemného příkazu zodpovídá vedoucí pracoviště. 

Písemný příkaz musí mít vymezenou platnost a dále stanovený dohled určených zaměstnanců. 

Osoby vyskytující se v blízkosti svařovny musí být chráněny před škodlivými účinky. [27] 

 

8.3.4 Požadavky na svařovací lahve a hadice pro vedení plynu 

Manipulovat s tlakovými lahvemi může pouze osoba pověřená (svářeči s platným 

svářečským průkazem). Lahve musí být proti pádu zajištěny řetízky. Na pracovišti mohou být 

nejvíce 2 zásobní lahve stejného nebo rozdílného druhu plynu. [29,34] 

Hadice na plyn se mohou používat jen takové, které jsou pro tento účel schváleny 

výrobcem. Hadice se musí chránit před mechanickým poškozením a spoje musí být těsné. 

[29] 

 

8.3.5 Bezpečnostní požadavky pro svařování obloukem 

Povinnosti svářeče 

Pracovníci musí být prokazatelně obeznámeni s poskytováním první pomoci při 

úrazech elektrickým proudem. Před zahájením sváření je svářeč povinen zkontrolovat, zda-li 

je izolace na přívodech a na vodičích svářecího proudu a na jejich spojkách nepoškozená, zda 

jsou dotáhnuté svorky na svorkovnici obloukové svářečky, zda je spojený proudový okruh 

mezi vodičem svářecího proudu, zda není proudový okruh přímo spojený s krytem svářečky, 

zda je svářečka nebo svařovací zařízení vypnuté nebo zda není poškozená zásuvka a vidlice. 

Svářeč musí zabezpečit obloukové svářečky v pracovní poloze před samovolným posunutím. 

Před uvedením svářečky do činnosti musí zkontrolovat, zda není poškozená izolace držáku 

elektrody nebo svářecího hořáku a zda je svářecí svorka upevněná co nejblíže k místu sváření. 

Dále musí zkontrolovat ostatní zvláštnosti, o kterých je předem poučen. Před opuštěním 

pracoviště musí být vypnut zdroj elektrického proudu pro svařování. [30,34] 

Při obloukovém svařování se ve svářečských štítech a svářečských kuklách používají 

ochranné svářečské filtry v závislosti na způsobu svařování a na intenzitě proudu. Při 

krátkodobé práci je možné použít na ochranu dýchacích cest respirátor. [30] 
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Držáky elektrod 

Držáky elektrod a svářecí pistole se smí odkládat pouze na izolační podložku nebo 

odizolovaný stojan a musí být zajištěny proti náhodnému dotyku vodivých předmětů. Nesmějí 

být ochlazovány ponořením do vody a musí vyhovovat příslušným předpisům. Svářeč může 

vyměnit elektrody jen tehdy, když má natáhnuté neporušené svářečské rukavice, které nesmí 

být mokré. [30,34] 

Držáky wolframových elektrod a svářecích pistolí s vodním chlazením na sváření 

tavící se elektrodou se nesmí používat, pokud z chladicího systému uniká voda. Při výměně 

wolframové elektrody v držáku nebo při vkládání svářecího drátu do zařízení na sváření tavící 

elektrodou nesmí být na svorkách svářecího zdroje napětí. [30] 

 

Svařovací vodiče 

Při svařování nesmí svářeč omotávat svařovací vodiče kolem těla. Svářeč musí 

dodržovat dovolené zatížení vodičů. Nesmějí se používat zbytečně dlouhé vodiče. Mohou být 

zapojeny do zásuvek určených nebo ověřených provozovatelem. Oblouková svářečka se musí 

při přemisťování odpojit od napájecího napětí odpojením přívodového kabelu. Svařovací 

vodiče a přívody musí obsluha denně před započetím práce zkontrolovat. Viditelné poškození 

musí pověřený pracovník odborně opravit. Poškozené svařovací vodiče se nesmí používat. 

Svařovací vodiče je potřebné udržovat v suchu a chránit před mastnotou a agresivními 

látkami. [28,30] 

Svařovací kabel musí být spojen se svařovacím předmětem nebo s podložkou 

svařovací svorkou. Připojení svařovacích vodičů musí být provedeno tak, aby zabránilo 

náhodnému dotyku s výstupními svorkami svářecího zdroje. Vodič svářecího proudu musí být 

uložený tak, aby se vyloučilo jeho možné poškození ostrými ohyby, předměty a účinky 

svařovacího procesu. [28,30] 

 

Svařovací zařízení 

Svařovací zařízení, s kterým se pracuje na volném prostranství, musí být chráněno 

před účinky vody. Zařízení, které se zrovna nepoužívá, musí být uloženo na suchém a co 

nejméně prašném místě. Před dalším uvedením do provozu po nepřetržitém půlročním 

odstavení se svářečka musí přezkoušet pověřeným pracovníkem s odbornou kvalifikací. Při 
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používání nebo uskladnění v prašném nebo vlhkém prostředí se musí svařovací zařízení 

přezkoušet. Při obloukovém sváření wolframovou elektrodou v inertním plynu se musí 

automatickým nebo ručním ovládáním zabezpečit předfuk a dofuk plynu tak, aby plyn 

zabránil tvorbě zdraví škodlivého oxidu wolframového. [28,30] 

 

8.3.6 Svařování se zvýšeným nebezpečím úrazu elektrickým proudem 

Svářeč nesmí mít na sobě ani v obleku kovové předměty dotýkající se lidského těla. 

Musí být provedeno bezpečnostní opatření zabraňující pádu svářeče po případném zasažení 

elektrickým proudem. Svářeč musí být na elektricky nevodivé podložce. V blízkosti 

elektrického oblouku se nesmí vyskytovat vznětlivé výpary. Svářecí zdroj musí být umístěn 

mimo uvedený prostor. Pokud nelze provést takováto opatření, musí být ochrana proti 

nebezpečnému dotykovému napětí realizována proudovým chráničem s reakčním proudem 

10 mA a reakčním časem 30 ms. [30] 

 

8.3.7 Bezpečnostní požadavky při svařování plamenem 

Povinnosti svářeče 

Před zahájením prací je svářeč povinen prohlédnut svařovací agregát, zda je řádně 

uzemněn a zda jsou koncovky kabelů řádně upevněny. Při sváření musí dbát na to, aby při 

zapalování plamene nenastala nebezpečná koncentrace plynu z hlediska výbuchu, požáru, 

otravy nebo udušení. Svářeč nesmí dopustit, aby materiály částí zařízení a rozvodů plynů 

obsahovaly látky, které tvoří s plynem nebezpečné sloučeniny. Před započetím práce musí 

svářeč přezkoušet těsnost hadic. Pro svařování plamenem musí být pracovník vybaven 

brýlemi s ochranným svářečským filtrem. [29] 

Po delším přerušení sváření při opětovném započetí práce se svářeč musí přesvědčit, 

zda jsou ventily na svářecím hořáku uzavřené, zda jsou povolené regulační závity redukčních 

ventilů a až potom může otevřít ventily u lahví. Na uhašení plamene musí mít svářeč dopředu 

připravený sněhový hasicí přístroj a na uzavření lahvových ventilů rukavice z nehořlavého 

materiálu nebo jiné vhodné nehořlavé látky. [28,29] 

 

 



 47

Tlakové lahve 

Po dopravě uzavřenými vozy na pracoviště musí být před svářením tlakové lahve 

vyloženy. Je zakázané nosit lahve za ochranný klobouček kromě lahví na propan-butan, kde 

klobouček slouží na uchopení. Pokud se pracuje na pracovišti s vícerými soupravami pro 

svařování plamenem, musí být lahve pro jednotlivé soupravy vzdálené od sebe nejméně 3 m 

nebo musí být oddělené nehořlavou pevnou stěnou, které musí přesahovat výšku soupravy 

o 200 mm, šířku lahve o 100 mm. Kyslíkový ventil se nesmí otvírat prudkým trhnutím. 

[28,29,34] 

Při odebírání acetylénu z lahve je svářeč povinen lahev kontrolovat, jestli se 

nezahřívá. Pokud dojde k ohřátí lahve nad 50 °C, musí se okamžitě lahev začít chladit. 

V lahvích na rozpuštěný acetylén musí po vyprázdnění zůstat přetlak, jehož velikost závisí na 

teplotě okolí. [29] 

Před připojením redukčního ventilu na kyslíkovou láhev se na chvíli otevře lahvový 

ventil, aby se z jeho hrdla odstranila případná nečistota, přičemž nesmí nikdo stát před 

uvedeným hrdlem. Zkontroluje se, zda je v přípojce těsnění a sítko a zda je jejich stav 

vyhovující. Na utěsnění redukčních ventilů se může použít jen těsnění dodávané nebo určené 

výrobcem redukčního ventilu. Na jeden redukční ventil na hořlavý plyn je možno připojit jen 

jeden samostatný hořák nebo jedno zařízení s vícerými hořáky. Při připojení nepoužívaného 

injektorového hořáku na kyslíkovou hadici je třeba se přesvědčit o jeho stávajícím stavu. [29]  

 

Svařovací hadice 

Hadice nesmí být při svařování plamenem kratší než 5 m. Vzdálenost mezi spojkami 

nesmí být menší než 5 m. Pokud je třeba přetáhnout hadice přes přechody, musí být chráněny 

krytem odolným proti tlaku nebo musí být zavěšeny na vhodné závěsy ve výšce, ve které jim 

nehrozí poškození. Svařovací hořák se nesmí držet za hadice v místě upevnění hadice na 

hořák. Skříně na úschovu používaných svářecích přístrojů, ventilů a hadic musí být dostatečně 

větrané. [28,29,34] 

 

Opatření při nebezpečí 

Pokud dojde k unikání plynu netěsnostmi redukčního, lahvového ventilu nebo se 

vznítí hadice, musí být lahvový ventil ihned uzavřen a plamen uhašen. Lahve na hořlavý plyn, 



 48

které byly vystavené působení ohně nebo ohřevu, se musí zřetelně označit nápisem a odstranit 

z provozu. Plnírně se musí o této skutečnosti podat písemná zpráva. [28]  

Při zhasínání plamene se nejprve uzavře ventil hořlavého plynu a potom kyslíkový 

ventil. O zhasnutí plamene je třeba se přesvědčit. [29] 

Pokud se při práci nadstavec hořáku přehřeje a hořák střílí, je třeba plamen okamžitě 

uhasit a hořák ochladit nejvhodněji v nádobě s vodou. V práci je možné pokračovat až po 

přefouknutí hořáku kyslíkem. [29] 

Pokud po zpětném šlehnutí do hořáku nastane hoření uvnitř, je třeba na hořáku 

okamžitě uzavřít ventily hořlavého plynu a kyslíku. Potom se hořák ochladí. Pokud se 

porucha opakuje vícekrát, hořák se musí vyřadit z provozu. Při opětovném zapálení hořáku se 

musí odstranit příčina zpětného šlehnutí. Svářecí dýzy se mohou čistit jen nástrojem určeným 

výrobcem.[29] 

 

8.4 Údržba a opravy svářecího zařízení 

• Údržbu a opravy svářečského zařízení a příslušenství může vykonávat pouze pověřený 

zaměstnanec podle pokynů výrobce.  

• Opravy stroje smějí provádět pouze k tomu určení vlastní pracovníci organizace nebo 

pracovníci odborné servisní organizace. 

• Před opravou stroje musí být provedeno opatření, které znemožní spuštění stroje nebo 

jeho části.  

• Čistění, údržbu, seřizování a opravy je možno provádět pokud je zařízení odpojeno od 

přívodu elektrického proudu. 

• Je nutné provádět odstraňování zplodin, které se usazují na zařízení a jeho 

příslušenství. 

• Při opravách používat jen originální náhradní a spotřební díly. 

• Bez svolení výrobce na přístroji neprovádět žádné změny, vestavby ani přestavby. 

• Pravidelně 1x za rok provést kalibraci svařovacích zdrojů. [9,26,28,29,30] 
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8.5 Kontroly 

• Pravidelně, nejméně 1x týdně, provádět kontroly přístrojů, zda nevykazují vnější 

viditelná poškození, a přezkoušet funkčnost bezpečnostních zařízení.[26] 

• Provozovatel je povinen zabezpečit revizi provozní bezpečnosti stroje alespoň 1x za 

rok. [9] 

• Revize prováděná oprávněným revizním technikem je předepsaná: 

• nejméně každých 12 měsíců, 

• po provedené změně, 

• po vestavbě nebo přestavbě, 

• po opravě a údržbě. [9] 

• Každé tři roky musí být na zařízení provedena revizní zkouška elektrického zařízení, 

předepsaná podle ČSN 83 1500 - Revize elektrického zařízení. [28] 

• Svářeč provede kontrolu hadic 1x za tři měsíce a provede o kontrole zápis do 

dokumentace BOZP. [28] 

• Svářecí zařízení, pokud je skladováno v prašném nebo vlhkém prostředí, musí být 

zkontrolováno a přezkoušeno 1x za měsíc. [28] 

 

8.6 Návody k používání 

Návody k používání svářecích souprav a příslušenství jsou součástí školení BOZP a 

součástí organizačních směrnic.  

Při zakoupení nových svářecích zařízení nebo příslušenství jsou k organizační 

směrnici přiloženy kopie návodů k používání s označením čísla stroje, tak aby bylo zřejmé, ke 

kterému zařízení návod přísluší.  

 

8.7 Zodpovědnost 

Zodpovědnost a soustavná kontrola nad dodržováním této organizační směrnice náleží 

vedoucímu zaměstnanci, který přiděluje zaměstnancům práci na úseku svařování. 

Všichni pracovníci v podniku, kteří se na provozu, údržbě, opravách, kontrolách nebo 

revizích svářecích zařízení a příslušenství podílejí, musí být s tímto předpisem seznámeni. 

Organizační směrnice je závazná dnem vydání. 
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9 PROVOZNÍ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPIS PRO MANIPULACI A 

OBSLUHU S TLAKOVÝMI LAHVEMI NA PLYNY 

 

Ve firmě SKOL jsou tlakové lahve bezešvé, válcového tvaru, z nerezových ocelí 

opatřené ventilem. Tyto lahve jsou určeny pro potřeby svařování. Ve svařovně se využívají 

tlakové lahve na plyny: 

• acetylénu, 

• kyslíku, 

• argonu, 

• oxidu uhličitého, 

• směsí argonu (fermaxxu, inomaxxu). 

K zajištění bezpečnosti při obsluze a manipulaci s tlakovými lahvemi na plyn je vydán 

tento provozní předpis. 

 

9.1 Účel a platnost bezpečnostního předpisu  

Tento provozní předpis je závazný pro všechny zaměstnance organizace, kteří jsou 

zaměstnavatelem určeni pro obsluhu a manipulaci s tlakovými lahvemi a jsou zároveň 

zdravotně a odborně způsobilí. Organizační směrnice byla vypracována v souladu s platnou 

legislativou, která platí pro obsluhu a manipulaci s tlakovými lahvemi na plyny. 

 

9.2 Požadavky na kvalifikaci obsluhy tlakových lahví 

Obsluhovat a manipulovat s tlakovými lahvemi smí pouze zaměstnanci zdravotně 

způsobilí, písemně pověřeni pro uvedenou činnost a prokazatelně zaškoleni a přezkoušeni. 

Školení se provádí 1x za dva roky a bude pobíhat společně se svářečským kurzem. Zaškolení 

zaměstnanců bude provádět svářečská škola nebo organizace ve vlastních nebo výukových 

akreditovaných zařízeních podle schválených osnov. Z obsahu školení bude pracovník 

následně přezkoušen.  
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9.3 Požadavky na osobní ochranné pracovní pomůcky 

Zaměstnanci musí být vybaveni a seznámeni s používáním předepsaných osobních 

ochranných prostředků, které je chrání před pracovními riziky. [25] Osoby při manipulaci 

s tlakovými lahvemi musí být vybaveny:  

• koženými rukavicemi, 

• ochrannými pracovními boty s ocelovou tužinkou. 

Zaměstnanci jsou povinni používat přidělené OOPP pouze k těm účelům a pracovním 

činnostem, pro které jim byly přiděleny. Drobnou denní údržbu si zaměstnanci provádí sami a 

zaměstnavatel jim k tomu vytvoří podmínky. [5] 

 

9.4 Umístění lahví na pracovišti 

V pracovně svařovny mohou být umístěny jen lahve s technickými plyny, které jsou 

nezbytné pro provoz. Nepotřebné lahve musí být odstraněny. [32]  

Proti převrhnutí a pádu musí být láhve zajištěny objímkou nebo řetízkem. Na 

přepravním vozíku, k tomu určeném, musí být lahve zajištěny proti pádu. Dále musí být 

chráněny před působením slunečního záření a sálavého tepla. Umístění lahví od topných těles 

a sálavých ploch musí být takové, aby povrchová teplota nádoby nepřekročila 50 °C. 

V případě otevřených topných těles ve vzdálenosti minimálně 10 m. [28,32,34] 

Místnost, ve které jsou tlakové lahve skladovány, musí být na dveřích označena 

příslušnými tabulkami (označení náplně lahve, počet lahví, zákaz vstupu nepovolaným 

osobám, zákaz kouření a vstupu s otevřeným ohněm). [28,32] 

 

9.5 Vlastnosti plynů a bezpečnostní značení tlakových lahví  

Vlastnosti plynů jsou uvedeny v bezpečnostních listech v Příloze č. 2 až č. 7.  

Zaměstnanec, který manipuluje s lahvemi na stlačené plyny, je povinen znát barevné 

značení lahví podle druhu plynu, jímž jsou plněny. Značení obsahu je provedeno informační 

nálepkou. [13,32] 
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Obrázek č. 14 – Informační nálepka 

 

Barevné značení lahví slouží jako upřesňující informace o vlastnostech plynu. 

V případě nečitelnosti informační nálepky se obsah lahve posuzuje podle barevného značení 

na horní zaoblené části lahve. Barva válcové lahve může být shodná s označením horní 

zaoblené části nebo šedá. Velké písmeno N na horní zaoblené části upozorňuje na barevné 

značení podle nové normy ČSN EN 1089-3. Kvůli bezpečné identifikace jsou tlakové lahve 

vybaveny odlišnými závity přívodů. Barvy a závity armatur k tlakovým lahvím jsou uvedeny 

v Tabulce. č. 7. Barevné značení tlakových lahví je uvedeno v Příloze č. 9. [1,4,13,32] 

 

   Tabulka č. 7 - Barvy a závity armatur k tlakovým lahvím 

 Druh plynu Armatura Láhev Závit 

ho
řl

av
é acetylén světle hnědá bílá/žlutý pruh upínací třmen 

kyslík bílá modrá G ¾ 

ne
ho
řl

av
é 

dusík černá zelená W 24,32 x 1/14 levý 

oxid uhličitý šedá černá W 21,8 x 1/14 

argon tmavě zelená  W 21,8 x 1/14 

helium hnědá  W 21,8 x 1/14 

vzduch světle zelená šedá G 5/8 vnitřní 

Barva tlakových lahví není normalizovaná 
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9.6 Provozní opatření k zajištění bezpečného provozu 

9.6.1 Požadavky na pracoviště s tlakovými lahvemi na plyn 

Na pracovišti, kde se manipuluje s tlakovými lahvemi, se musí udržovat čistota a 

pořádek. Kolem tlakové lahve ve vzdálenosti 5 m se nesmí ukládat hořlavé látky a provádět 

práce s otevřeným ohněm bez příslušného povolení. Provozní místnost, v níž jsou tlakové 

lahve umístěny, musí být větrána. Větrání musí být účinné, aby za normálních provozních 

podmínek nedošlo k vytvoření nepřípustné koncentrace plynu se vzduchem, a to jak 

z hlediska požárního, tak hygienického. Lahve nesmí být umístěny v suterénních prostorách, 

v průchodech a průjezdech, na únikových cestách a schodištích, v kancelářích, šatnách, 

sociálních zařízeních a v nevětraných a obtížně přístupných prostorech. Provozní místnosti, 

ve kterých jsou umístěny, musí být na dveřích řádně označeny předepsanými výstražnými 

tabulkami. Tabulky je nutné udržovat čisté a čitelné. [28,29,32] 

 

9.6.2 Požadavky na obsluhu a manipulaci s tlakovými lahvemi na plyn 

Manipulovat s tlakovými lahvemi může pouze osoba pověřená. Zaměstnanec, který 

manipuluje s lahvemi na stlačené plyny je povinen znát barevné značení lahví podle druhu 

plynu, jímž jsou plněny. [32] 

Proti převržení jsou lahve ve výšce dvou třetin výšky opatřeny řetízky a musí být 

uloženy do předepsaných kovových podstavců. Odběr technického plynu z lahve nesmí 

započít před uplynutí alespoň jedné hodiny po dopravě lahve na svářecí pracoviště. [29] 

Přenášet lahve o celkové hmotnosti větší než 50 kg smějí nejméně 2 osoby fyzicky pro 

tuto práci způsobilé. Lahve plné i prázdné se smějí dopravovat jen s uzavřenými ventily a 

s ochrannými kloboučky. Při převozu musí být lahve zajištěny proti samovolnému pohybu ve 

všech směrech a proti poškození. Je zakázáno dopravovat lahve v zavazadlovém prostoru 

osobních vozidel a ve vozidlech, v nichž prostor řidiče není oddělen od prostoru pro přepravu 

lahví. [28,29] 

 

9.6.3 Požadavky na značení lahví 

Prázdné tlakové lahve musí být označeny nápisem PRÁZDNÉ. Vznikne-li pochybnost 

o tom, jaký plyn láhev obsahuje, nesmí být použita, musí být označena a vyřazena. Jsou-li na 

tlakové lahvi zjištěny nedostatky nebo závady, označí se tato láhev na plášti nápisem 
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VADNÁ LÁHEV a pod ochranný klobouček musí být vložen papír s popisem a sdělením, 

o jakou závadu na lahvi nebo ventilu se jedná. Lahve na hořlavý plyn, které byly vystavené 

působení ohně nebo ohřevu, se musí zřetelně označit nápisem OHŘÍVANÁ a odstranit 

z provozu. Plnírně se musí o této skutečnosti podat písemná zpráva. [28] 

 

9.6.4 Zvláštní požadavky na tlakové lahve při svařování plamenem 

Pokud se na pracovišti vyskytuje více souprav pro svařování plamenem, musí být 

tlakové lahve pro jednotlivé soupravy od sebe vzdáleny nejméně 3 m nebo odděleny 

nehořlavou pevnou stěnou. Při odebírání acetylénu z lahve je svářeč povinen lahev 

kontrolovat, jestli se nezahřívá.  Pokud dojde k ohřátí lahve nad 50 °C, musí se okamžitě 

lahev začít chladit. [29] 

Při odběru acetylénu musí být poloha lahve svislá, případně nakloněná pod úhlem 

nejméně 30° od vodorovné roviny. V lahvích na rozpuštěný acetylén musí po vyprázdnění 

zůstat přetlak, jehož velikost závisí na teplotě okolí. [29] 

Závity ochranných kloboučků musí být čisté a nesmí být mazány jakýmikoliv 

mazadly. Při otvírání a uzavírání lahvových ventilů se nesmí používat nářadí, je možno použít 

pouze typizovaného klíče. Otevírání a uzavírání se musí provádět pomalu. [29] 

 

9.6.5 Opatření při nebezpečí vznícení nebo výbuchu plynů 

V případě, že vznikne v blízkosti lahví požár, musí být vypnuto elektrické zařízení, 

lahve se musí ihned odvést, a to jak plné, tak i prázdné. Pokud není možné lahve včas 

odstranit, je třeba nahlásit zasahující jednotce jaké lahve a v jakém množství se v hořícím 

prostoru nacházejí. V případě potřeby je nutné lahve ochlazovat vodou.  

Pokud dojde ke vznícení unikajícího hořlavého plynu netěsnostmi redukčního, 

lahvového ventilu nebo hadice, musí být lahvový ventil ihned uzavřen a plamen uhašen. Na 

uhašení ohně musí mít svářeč předem připravený hasicí přístroj a na uzavření lahvových 

ventilů rukavice z nehořlavého materiálu nebo z jiné vhodné nehořlavé látky. 

Obsluha musí umět správně zacházet s hasícími prostředky a vědět, kde se nacházejí. 

Určené a předepsané hasící prostředky musí být udržovány v provozuschopném stavu. Dle 

požadavku příslušných předpisů musí být pravidelně revidovány.  
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9.6.6 Opatření při manipulaci s ventily a příslušenstvím tlakových lahví 

Redukční ventily a příslušenství smí být použity pouze pro takové plyny a tlaky, pro 

něž jsou určeny. Musí být udržovány v čistotě, nesmí přijít do styku s mastnotami a musí být 

chráněny před poškozením a znečištěním. Před použitím se obsluha musí přesvědčit o jejich 

technickém stavu. K lahvovým ventilům nesmí být připojovány matice s poškozenými závity 

nebo matice s jiným druhem závitu, určené pro jiný druh plynu. Lahvové ventily musí být 

otevírány a zavírány pomalu, plynule, ručně, bez použití nářadí a nástrojů. Zamrzlé redukční 

ventily a příslušenství smí být rozmrazovány pouze poléváním horkou vodou.  

Hadice musí být chráněny před poškozením, zamaštěním, znečištěním. Ochranné 

kloboučky tlakových lahví smí být používány pouze pro daný účel. 

 

9.6.7 Zakázané činnosti 

• Obsluhovat a manipulovat s tlakovými lahvemi:  

• bez platného oprávnění a řádného zacvičení,  

• bez použití předepsaných OOPP a vhodných ochranných opatření. 

• Používat lahve, u nichž prošla lhůta periodické zkoušky. 

• Provádět opravy a úpravy lahví, lahvových a redukčních ventilů a příslušenství. 

• Nezabezpečit volný přístup k lahvím. 

• Láhve nezajistit proti převržení nebo pádu.  

• Přenášet lahve za ochranné kloboučky. 

• Při svařování plamenem umožnit, aby součásti výstroje kyslíkové lahve přišly do 

styku s tuky a oleji. 

 

9.6.8 Zodpovědnost 

Zodpovědnost a soustavná kontrola nad dodržováním tohoto bezpečnostního předpisu 

náleží vedoucímu zaměstnanci, který přiděluje zaměstnancům práci na úseku svařování. 

Všichni pracovníci v podniku, kteří se na obsluze a manipulaci s tlakovými lahvemi na 

plyn podílejí, musí být s tímto předpisem seznámeni. 

 



 56

10 ZÁVĚR 

 

Hlavním cílem diplomové práce bylo navrhnout metodiku, týkající se problematiky 

BOZP, pro budoucí svařovnu firmy SKOL s. r. o.  

Práce řeší požadavky na kvalifikaci a vzdělávání svářečů, identifikaci rizika pomocí 

analýzy, podmínky pro přidělování OOPP, mycích a čisticích prostředků. 

Na základě platné legislativy byla vypracována organizační směrnice pro svařování a 

provozně bezpečnostní předpis pro obsluhu a manipulaci s tlakovými lahvemi. Mým záměrem 

bylo vytvořit přehledné dokumenty týkající se problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

svařování, které budou sloužit pro účely vedení firmy SKOL. Prostřednictvím těchto předpisů 

byla stanovena jasná pravidla pro bezpečný provoz svařovny, která přispějí ke snížení 

úrazovosti, výrobních nákladů a k vyšší efektivitě na pracovišti.  

 Vypracovaná metodika bude sloužit ke školení zaměstnanců a ke zvládnutí 

problematiky BOZP v oblasti svařování.  

Je třeba mít na paměti, že sebelepší pravidla a postupy nemají význam, jestliže s nimi 

a se všemi zákonnými požadavky nebudou pracovníci srozumitelně seznámeni a nebudou se 

těmito pravidly řídit.  
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