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Anotace 

NĚMEČKOVÁ, R. Hodnocení zdravotních rizik při svařování: bakalářská práce, 

Ostrava: VŠB – TU, 2010. 42 s. 

Bakalářská práce se zabývá aktuálním posouzením úrovně zdravotních rizik na 

vybraném svářečském pracovišti. V první řadě charakterizuje konkrétní svářečské pracoviště 

a podává přehled o současném stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o řízení 

zdravotních rizik ve firmě. Dále popisuje zdravotní rizika při svařování pro dané pracoviště 

s jejich následky a podmínky expozice. Aktualizuje odborné hodnocení zdravotních rizik 

včetně potřebných měření.  V závěru přijímá opatření nutná pro bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci a návrh optimalizace pracovních podmínek.   

Klíčová slova 

svařování, zdravotní rizika, optimalizace pracovních podmínek 

 

NĚMEČKOVÁ, R. Assessment of Health Risks Associated with Welding: bakalářská 

práce, Ostrava: VŠB – TU, 2010. 42 s. 

The thesis deals with the problem level of health risk assessment of selected welding 

work. The first describes a specific welding work and gives an overview of the current state 

of health and safety at work and management of health risks in the company. It further 

describes the health hazards in welding for the workplace with their conditions and 

consequences of exposure to training and updated health risk assessment, including the 

necessary measurements. In conclusion, adopt measures necessary for the health and safety at 

work and the design optimization of working conditions.  
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1 Úvod 

Cílem této práce je aktuální posouzení úrovně zdravotních rizik na vybraném 

svářečském pracovišti a vytvořit tak podklady pro přijetí opatření nutných pro bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci. Na jejich základě pak zpracovat návrh optimalizace pracovních 

podmínek.  

Svařování je spojování materiálu pomocí nerozebíratelných spojů působením 

vysokých teplot, plastickou deformací nebo kombinacemi obojího. Svařovat lze jak kovy 

železné (např. ocel) tak i neželezné (např. hliník, měď aj.), ale i plasty. Jedná se o jednu 

z nejužívanějších technologií, s kterou se setkáváme v průmyslu například při výrobě, ve 

stavebnictví nebo při údržbách a opravách strojů a zařízení.  

Existuje mnoho zdraví škodlivých faktorů, které se vyskytují na svářečském pracovišti.  

Z toho důvodu je účelné provádět hodnocení zdravotních rizik. Každou činnost je potřeba 

hodnotit individuálně, protože míra poškození zdraví při práci závisí na různých faktorech a 

ty se mohou na různých pracovištích výrazně lišit. [1] 

Obecně lze říci, že prvním a zásadním krokem k úspěšnému hodnocení zdravotních 

rizik je důkladné seznámení se, se všemi podmínkami pracovní činnosti, popisem pracoviště a 

pracovních podmínek. K tomuto účelu provedu konzultaci se zaměstnavatelem a zaměstnanci, 

a prohlídku pracoviště. Seznámením se s pracovištěm následně určím rizikové faktory 

pracovního prostředí, které se při činnosti vyskytují. Druhým obtížnějším krokem je odhad 

míry působení jednotlivých faktorů, které se při určité práci vyskytují, jinými slovy 

charakterizuji zdravotní rizika. K tomu potřebuji mít znalosti o možných nepříznivých vlivech 

na zdraví, způsobech expozice a především pak znalost doby působení jednotlivých faktorů, 

kterou určím z časového snímku. K charakterizaci využiji bodovou metodu, která mi na 

základě pravděpodobnosti výskytu a následku pomůže orientačně určit rizikovost jednotlivých 

faktorů. Faktory, které by mohly dosáhnout limitů, pro zařazení do třetí kategorie, 

objektivizuji měřením v reálných podmínkách. Splněním všech dříve zmíněných kroků, budu 

moct porovnat zjištěné údaje o expozici s přípustnými hodnotami a určit kategorie 

jednotlivých faktorů a výslednou kategorii práce. Z výsledné kategorie následně určím 

vhodná preventivní opatření k odstranění nebo snížení neodstranitelného rizika na přijatelnou 

úroveň. 
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2 Charakteristika posuzovaného pracoviště 

 Prvním krokem k hodnocení je nadefinování posuzovaného systému. Rozumí se tím 

seznámení se, s podmínkami vykonávané činnosti, charakteristikou pracoviště, pracovního 

místa a pracovních podmínek. Pro svářečské pracoviště to navíc znamená mít znalost 

používané technologie svařování, základního materiálu, přídavného materiálu, intenzity 

svařovaného proudu, typu skladby a časového průběhu pracovních činností. 

 

2.1 Popis činnosti dané firmy 

Provoz slouží k svařování ocelových konstrukcí a ke kompletaci výrobků. Vstupním 

materiálem je tvářená nelegovaná ocel. Svařuje se zde pomocí tavného svařování elektrickým 

obloukem odtavujícím se kovovým drátem v ochranné atmosféře směsi argonu a oxidu 

uhličitého (Ar/20% CO2).  

2.1.1 Technologie svařování 

Aby se kovy mohly spojit, vyžaduje většina svařovacích metod vytvoření vysoké 

lokální teploty. Metoda svařování elektrickým obloukem, poprvé zavedená koncem 19. 

století, zůstává nejvýznamnější a nejvíce používanou technikou. Jak název napovídá, zdrojem 

tepla je elektrický oblouk vytvořený nejčastěji mezi elektrodou a základním materiálem. 

Elektrická energie přeměněná na teplo vytváří oblouk o teplotě cca 5 000°C, čímž se kovy 

roztaví a spojí. Drát je kovový, proto dochází k jeho odtavování a vytváření svárového kovu. 

Do sváru je přiváděn automaticky strojem a svářeč jen posunuje drát podél svaru, jedná se o 

tzv. ruční mechanizované svařování, v němž si svářeč vystačí s jednou rukou. Jedním z 

hlavních problémů při svařování je, že kovy reagují s atmosférou rychleji, když stoupá jejich 

teplota. Technika, jak chránit horký kov před působením atmosféry je svařování v ochranné 

Charakteristika 

posuzovaného pracoviště 

Popis činnosti dané firmy Popis svářečského pracoviště 

Technologie 

svařování 
Základní materiál Intenzita svařovaného 

proudu 
Přídavný materiál 
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atmosféře. Kolem tavícího se drátu proudí mírným přetlakem směs 

Ar a 20% CO2 (úspora Ar a snížení rozstřiku), který zabraňuje 

přístupu vzduchu k lázni svárového kovu. Tato svařovací metoda 

používá zkratku MIG - Metal Inert Gas (obr. 2.1). [2]  

 

 

 

 

Obr. 2.1 Princip svařování MIG (1 – cívka, 2 – drát, 3 – podávací kladky, 4 – napájecí 

průvlak, 5 – ochranná hubice) 

2.1.2 Základní materiál 

Základním materiálem rozumíme kovy nebo slitiny, které chceme spojit [2]. V dané 

firmě se jedná o tvářenou nelegovanou ocel (jakost S235, S355) bez jakékoliv povrchové 

ochrany, a před zahájením vlastního technologického procesu nedochází k jejímu čištění, 

tryskání nebo odmašťování.  

Ocel je slitina železa s uhlíkem, křemíkem, manganem a dalšími prvky. Vyrábí se 

spalováním nežádoucích prvků v surovém železe. Při spalování se okysličuje i část železa, 

vzniklé oxidy zhoršují mechanické vlastnosti, a proto se tekutá ocel odkysličuje manganem, 

křemíkem nebo hliníkem. Úplně odkysličená ocel se chová při tuhnutí klidně. Je to ocel 

uklidněná. Tato ocel je nejčastěji využívaná pro svařované konstrukce. Následným odlitím 

takto upravené oceli do ingotu, které se dále zpracují tvářením ve válcovnách, se získává 

tvářená ocel. Nelegovaná (uhlíková) ocel je slitina železa s uhlíkem (max. 2,14% uhlíku), 

která má i malý obsah doprovodných prvků P a S. [2] 

2.1.3 Přídavný materiál 

Přídavný materiál je souhrne označení pro kov, který se 

v tekutém stavu přidává do svaru při tavném svařování. [2] Pro 

mechanizované svařování se využívá holé dráty navinuté na cívky. 

Konkrétně je využíván nepoměděný drát pro svařování nelegovaných 

konstrukčních ocelí typu OK AUTROD 12.50 s pevností do 530 MPa. 

Drát je složen z 0.09% C, 0.85% Si a 1.50% Mn. Ze zdravotního 
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hlediska je užívání nepoměděného svařovacího drátu nejvhodnější, protože při jejich použití 

klesá obsah toxické mědi v kouřových zplodinách po svařování cca o 80%.  

2.1.4 Intenzita svařovaného proudu 

Elektrický oblouk je fyzikální děj, při kterém elektrický proud prochází plynným 

prostředím. Při svařování vzniká elektrický oblouk zkratováním elektrody na základním 

materiálu a jejím následným oddálením. Změnou proudu lze měnit množství tepla 

uvolňujícího se na konci elektrod [3]. Záleží při tom na tloušťce materiálu, kdy pro větší 

tloušťku potřebujeme větší množství tepla, a tudíž i větší svařovací proud. Rozsah proudu 

využívané na konkrétním pracovišti je mezi 80 A až 300 A, a napětí se pohybuje řádově okolo 

20-30 V. Oblouk je napájen stejnosměrným proudem. 

2.2 Popis svářečského pracoviště 

Svářečským pracovištěm se rozumí pracovní prostor vymezený pro svařování a pro 

umístění svařovacího případně dalšího technologického zařízení. 

Jedná se o zámečnickou dílnu, půdorysu 8 x 16 m=128 m
2
, světlá výška 6 m, která je 

umístěná v přízemí 1 patrové budovy. K dílně jsou přistavěna další pracoviště, ve kterých se 

provádí kompletace výrobků a jejich natírání. Dílna je zastřešena vlnitými střešními deskami, 

jež mají zabudovány prosvětlovací střešní systém PVC. Obvodové stěny tvoří částečné 

omítnuté cihlové zdi. Podlaha je vyrobena z nehořlavého materiálu (beton), který odolává 

mechanickým vlivům. Povrch betonu je rovný a nekluzký. Podlaha i stěny jsou silně 

znečištěny vrstvou prachu. 

 Osvětlení pracoviště je kombinované. Osvětlovací otvory (okna) jsou umístěny na 

jedné straně obvodové konstrukce obrácené k jihu a dávají osvětlení s intenzitou rychle 

ubývající směrem dovnitř místnosti. Okna nejsou opatřena zábranou proti oslňování. 

K umělému osvětlení pracoviště jsou používaný halogenové světla. Zdroje umělého osvětlení 

jsou umístěny ve svítidlech, rozmístěných tak, že neumožňují snadnou údržbu.  V dílně není 

instalováno centrální ani umělé lokální odsávací zařízení, lze větrat pouze přirozeným 

způsobem a to okny, vraty a netěsnostmi stropu.  

Vybavení prostoru představuje strojní zařízení - mechanizované svařování MIG 

v ochranné atmosféře směsi Ar/20% CO2. Směs Ar a CO2 je dodávána na pracoviště 

v ocelových láhvích s vodním obsahem 20 l v tekutém stavu (obr. 2.2). Na trvalém pracovišti 
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nejsou zřízeny svařovací boxy neboli kabiny. Svářeč zde pracuje střídavě na různých 

pracovištích. Pro ochranu spolupracovníku má k dispozici nehořlavé zástěny. V prostorách, 

kde se pracuje, není uložen hořlavý ani výbušný materiál, ale v sousedství dílny se natírá 

syntetickou barvou a výpary pronikají do svářečské dílny. Svářeči mají k dispozici židle, které 

nesplňují základní ergonomické zásady (obr. 2.3) a zdvihací zařízení, které jim usnadňuje 

manipulaci se svařovaným materiálem (obr. 2.4). 

  

  

  

 

 

 

             Obr. 2.2 Svařovací zařízení     Obr. 2.3 Ţidle na pracovišti svářeče 

V celém podniku pracuje 5 zaměstnanců, na svářečském pracovišti pracují pouze 2 

pracovníci v jedné osmihodinové směně (obr. 2.5), provoz je jednosměnný. Na pracoviště 

však mají volný přístup i ostatní zaměstnanci. Pracovníci jsou muži, ve věku od 25 do 55 let. 

Všichni jsou vedeni jako svářeč – zámečník – řidič. Doba svařování je proměnná v závislosti 

na velikosti objednávky, zaměstnavatelem je stanoven časový snímek: svařování 225 minut, 

kompletace výrobků 225 minut, přestávka 30 minut.  

                  

Obr. 2.4 Manipulace s materiálem                         Obr. 2.5 Rozmístění pracovních míst  

Pracovní 

místo č. 1 

Pracovní 

místo č. 2 
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3 Shrnutí současného stavu BOZP a řízení zdravotních rizik ve 

firmě 

Hodnocení rizik kromě charakteristiky posuzovaného pracoviště předchází i tzv. 

„informační inventura“ u zaměstnavatele, tj. např. využití výsledků dosavadních kontrol 

pracoviště, úředních i neúředních dokladů (např. návodu k použití strojů a zařízení, hlášených 

pracovních úrazu), výsledku objektivních měření koncentrací a intenzit faktorů pracovních 

podmínek aj.  

Zařazení do kategorie 

Zaměstnavatel dopisem ze dne 17. záři 2007 ve smyslu ustanovení § 37 odst. 2 zákona 

o ochraně veřejného zdraví [12] předložil nový návrh na zařazení prací do kategorií, 

vykonávaných jeho zaměstnanci na pracovišti. Rozhodnutí na kategorizaci prací bylo 

podloženo měřením hluku a prachu (svářečské dýmy) akreditovanou laboratoří. Po 

prostudování předloženého návrhu Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se 

sídlem v Ostravě zařadila práci – kovovýroba – svářeč do kategorie 3 – riziko prach a hluk 

v souladu s vyhláškou, kterou se stanoví podmínky pro zařazení prací do kategorií [17].  

Svařovací technologie 

Jsou provedené předepsané kontroly, zkoušky, revize a jsou schváleny technickým 

osvědčením. Svařovací technologie odpovídá příslušným bezpečnostně technickým 

předpisům.  

Odborná způsobilost 

 Svářeči mají platný svářečský průkaz s uvedením druhu a rozsahu. Svářečský průkaz 

byl vydán na základě výcviku a úspěšně provedených zkoušek teoretických znalostí a 

praktických dovedností. V svářečském průkazu jsou zaznamenávaný i pravidelná svářečská 

školení, jejichž záznam není starší 2 let a lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti, které 

není starší 5 let, u osob starších 50 let není starší 3 let.  

Školení  

 Zaměstnavatel zajišťuje zaměstnancům pravidelná školení o právních a ostatních 

předpisech, k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a pravidelná školení 

zaměstnanců o požární ochraně a odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivní 
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požární hlídky. Školení je zajištěno jednou ročně odborně způsobilou osobou. Prověření 

znalostí bezpečnostních ustanovení se provádí testovými otázkami. 

Zdravotní způsobilost 

K zajištění ochrany zdraví pracovníku byly stanoveny pro výkon rizikové práce 

následující minimální náplně a termíny lékařských preventivních prohlídek osob, které 

vykonávají rizikovou práci: 

Prašnost Termín periodické prohlídky 

kovovýroba-svářeč 1 krát za 3 roky, mladší 21 let 1 krát za 1 rok 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, funkce plic, rtg hrudníku. 

Periodická prohlídka: vyšetření v rozsahu vstupní prohlídky. 

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu vstupní prohlídky.  

Hluk Termín periodické prohlídky 

kovovýroba-svářeč 1 krát za 2 roky, mladší 21 let 1 krát za 1 rok 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, vyšetření sluchu šepotem a hlasitou řečí, otoskopické 

vyšetření, prahová tónová audiometrie (se zhodnocením sluchové ztráty dle Fowlera). 

Periodická prohlídka: vyšetření v rozsahu vstupní prohlídky. 

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu vstupní prohlídky. 

 

Požární ochrana  

Činnost byla zařazena do zvýšeného požárního zatížení. 

Jedná se o činnost ve výrobních provozech, ve kterých se na 

pracovištích, nejméně s třemi zaměstnanci, vyskytuje nahodilé 

požární zatížení pro zámečnickou dílnu (přílohy č. 2 vyhlášky o 

požární prevenci [19]) p = 30 kg/m
2
. Jsou stanoveny požární 

preventivní hlídky. Byl zpracován požární řád v souladu 

s požadavky § 31 vyhlášky o požární prevenci spolu 

s důležitými telefonními čísly, který je umístěn při vstupu na 
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pracoviště. V požárním řádu jsou uvedeny pokyny pro činnost preventivní požární hlídky.  

Druh a množství hasicích přístrojů uvádí návrhu požárního technika.  

K zajištění požární bezpečnosti mají stanovené tyto požadavky: 

Zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm, zákaz manipulace nepovoleným osobám, 

svařovací soupravu smí obsluhovat pouze zaměstnanci s platnou odbornou a ověřenou 

zdravotní způsobilosti, kteří byli seznámeni s technologickým předpisem pro obsluhu této 

soupravy s důrazem na možnost vzniku požáru při nesprávné manipulaci. Tlakové láhve musí 

být zajištěny proti pádu a nárazu a chráněny před účinky tepelného záření, na pracovišti musí 

být umístěny volně přístupné a funkční hasicí přístroje ve stanoveném počtu, musí být 

zajištěno provedení příslušných revizí ve stanovených termínech osobou odborně způsobilou 

dle zvláštních předpisů. Při úniku plynu z tlakových hadic urychleně uzavřít ventil a zajistit 

okamžité odvětrání zasaženého prostoru, zákaz skladování hořlavého materiálu v zámečnické 

dílně.  

Vybavení svářeče osobními ochrannými prostředky 

Byla vyplněna tabulka vyhodnocení rizik pro výběr a 

použití ochranných prostředků (příloha 1) v souladu s nařízením 

vlády o poskytování OOPP [16]. Tabulka, je stanovena pro 

pracovní zařazení svářeč – zámečník – řidič a vyplývají z ní 

rizika tepelné (teplo, oheň), mechanické, neionizující záření a 

hluk. Na místě bylo zjištěno používání svářečské kukly na 

ochranu zraku a obličeje před účinky tepla a neionizujícího 

záření, kořená svářečská zástěra a kožený svářečský rukáv, 

kožené pětiprsté rukavice bez manžet, kořená obuv, 

impregnovaný oděv a zátkové chrániče.  

Pracoviště 

Úklid se provádí jednou ročně. Pracoviště se svými 

parametry vyhovuje požadavkům daných předpisů [14]. Při 

vstupu do dílny na viditelném, dostupném a dosažitelném 

místě je umístěna provozní lékárnička. Dodržování předpisů 

na pracovišti kontroluje pravidelně zaměstnavatel. 
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Zaměstnavatel se zabývá danou problematikou a dodržuje plnění příslušných právních 

předpisů. Splnil povinnost, jež mu ukládá Zákoník práce [10], vyhledat rizika a u 

neodstranitelných rizik prachu a hluku nechal vyhodnotit jejich rizikovost. Z povinnosti 

zákona o ochraně veřejného zdraví [12] podal návrh na začlenění do kategorie práce. Dále 

zajišťuje pravidelnou údržbu, kontroly a revidování technických zařízení co mu vyplývá ze 

zákona, kterým se upravují další požadavky BOZP [11]. Odborná způsobilost, školení i 

zdravotní způsobilost jsou zajišťovány tak jak mají být. BOZP i PO je zajištěna externí 

osobou odborně způsobilou v oboru BOZP a PO. Zaměstnanci jsou vybavení odpovídajícími 

osobními ochrannými pomůckami, avšak vytkla bych nedodržování nošení ochrany sluchu a 

zcela chybějící ochranu proti svářečským dýmům. 
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4 Specifika zdravotních rizik při svařování 

Jedná se o sběr a vyhodnocení dat o možných typech poškození zdraví, které mohou 

být vyvolány daným faktorem a o podmínky expozice, za kterých k těmto poškozením 

dochází. Znalost účinku na zdraví přítomných rizikových faktorů je důležitá pro to, aby se 

nepodcenilo působení některého z nich. Podstatou je, že ke komplexnímu hodnocení rizik je 

zapotřebí hodnotit, nejenom vybraná rizika, ale všechna rizika dané práce. To však není cílem 

této práce, proto se v této kapitole budu zabývat pouze zdravotními riziky.  

Člověk na svářečském pracovišti může být vystaven, působení zejména těchto 

rizikových faktorů: 

4.1 Rizika vytvářena svářečským aerosolem 

Aerosol (svářečský dým) vznikající při svařování je tvořen mikroskopickými 

částečkami různého chemického složení. Ty se tvoří přímým účinkem elektrického oblouku 

na okolní atmosféru, spalováním a rozprašováním jádra elektrody, jejího obalu a základního 

materiálu – tzv. oxidace anorganických látek. Koncentrace svářečských dýmu, proto závisí na 

metodě svařování, na intenzitě svařovacího proudu a na velikosti prostoru a způsobu 
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odvětrávání, v němž se svařuje. [3] Cílem této práce není provádět chemické rozbory a 

zkoumat chemické složení kouře na daném pracovišti, ale pouze zhodnotit celkovou 

koncentraci. Proto zde obecně uvádím nejčastěji se vyskytující látky a jejich účinky na zdraví. 

Mnohé látky obsažené v svářečském dýmu, jako např. chrom, nikl, azbest, mangan, křemík, 

oxidy dusíku, oxid uhelnatý, kobalt, měď, olovo a ozon mohou být extrémně toxické.  

4.1.1 Typy poškození a podmínky expozice 

Typy poškození se dělí z hlediska délky expozice svářečským dýmům na akutní a 

chronické:  

 

Akutní příznaky: 

Vysoká koncentrace svářečských zplodin ve špatně větraných prostorách vede 

k horečce z kovových pár (horečka svářečů). Nejčastější příčinou jsou respirabilní (menší než 

10 µm) částice oxidu zinečnatého (ZnO), který vzniká zahříváním Zn za vysokých teplot 

v oxidační atmosféře, uplatňují se i další kovy (Mg, Cu, Cr, Ni, Sn, Sb, Fe). Po latenci 4-8 

hod se objeví kovová chuť v ústech, zimnice, horečka až ke 40°C a profuzní pocení. 

Vedlejšími příznaky bývá celková nevolnost, bolesti hlavy a svalů, kašel, mírná dušnost. 

Příznaky spontánně odeznívají zpravidla do 24 hodin po ukončení expozice. [7] 

Chronické příznaky: 

 Dlouhodobá expozice svářečským dýmům, může způsobit svářečská plíce 

(pneumokonióza ze svařování), kdy v plících dochází k ukládání oxidu železa. Toto 
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onemocnění nepůsobí žádné nebo jen minimální poškození plicních funkcí. Po ukončení 

expozice rentgenové změny ustupují a nález se může zcela normalizovat. [7] 

Bronchogenní karcinom je zhoubný nádor vycházející z průdušek. Významnými 

faktory, které přispívají k jeho vzniku, jsou mezi jinými sloučeniny chloru, niklu a azbest. 

Jeho příznaky jsou chronický kašel, chrapot, úbytek na váze, dušnost a bolest na hrudi. A ve 

většině případu končí smrtí. [8] 

Sideróza (plícní fibróza) vzniká dlouhodobým ukládáním prachu v plicích, 

obsahujícího oxidy železa a hydroxid železa, s následným vznikem fibróz. [7] 

Dlouhodobá expozice vysokým koncentracím jakéhokoliv prachu může přispívat ke 

vzniku chronického zánětu průdušek a následné plicní rozedmy. Je to zapříčiněno 

přetěžováním samočisticího mechanizmu plic, které způsobuje zvýšenou produkci hlenu a tím 

usnadňuje uchycení infekce. Následný zánět průdušek (bronchitida) může přejít do chronické 

formy a tak poškodit plíce a srdce, bývají poškozeny i horní cesty dýchací. [7] 

4.1.2 Faktory poškození 

Následující seznam sice není zdaleka vyčerpávající, ale poukazuje na některé látky, jež 

se při svařování vyskytují nejčastěji. [9] 

Oxid železitý, jehož párám jsou svářeči vystaveni především, dráždí dýchací ústrojí, ovlivňuje 

nos, krk a plíce, jeho dlouhodobé působení může vyvolat siderózu. 

Chrom je obsažen v nerezové oceli a často se používá ve slitinách s niklem a molybdenem. 

Z počátku může jen dráždit dýchací cesty a způsobovat vřídky na nosní sliznici, ale při 

opakovaném působení sloučenin šestimocného chromu a slitin niklu se může po delší době 

vyvinout i rakovina nosní sliznice. 

Mangan se používá především jako přísada do slitinových ocelí, které značně zvyšují jejich 

tvrdost a pevnost v tahu. Mangan může způsobit poruchy nervového systému, a ve velkých 

koncentracích může vyvolat příznaky podobné zápalu plic.  

Vanad se v značné míře používá při výrobě ocelových slitin. Tento kov může způsobit silnou 

pneumonitidu, zánět průdušek, otok plic a také zezelenání jazyka a jemný třes končetin. 

Při svařování technologií MIG (v netečném plynu) a při svařování hliníku, nerezové 

oceli nebo mědi se může vyvíjet plynný ozon, který vzniká působením ultrafialového záření 
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na kyslík. Vdechování ozonu může podráždit dýchací ústrojí a oči, a také může vyvolat 

bolesti hlavy či dokonce otok plic. [9] 

Při svařování MIG/MAG se jako ochranná atmosféra používá oxid uhličitý nebo směs 

oxidu uhličitého a vzácného plynu. Kolem svařovacího oblouku tak může vznikat velké 

množství oxidu uhelnatého, který vzniká při kontaktu ochranného plynu se vzduchem. 

Snadno se vstřebává do  krevního oběhu, což způsobuje bolesti hlavy, závratě nebo svalovou 

slabost. Vysoká koncentrace může mít za následek bezvědomí a smrt. [9] 

Při svařování MIG a TIG se jako ochranná atmosféra používají vzácné plyny argon a 

hélium, ty nejsou považované za nebezpečné, ale v uzavřených prostorách mohou vytěsnit 

vzduch. [9] 

Velmi opatrně je třeba postupovat při práci s natřenou, lakovanou nebo plátovanou 

ocelí, protože některé povrchové úpravy, např. z chlorovaného kaučuku se mohou při 

svařování či řezání rozkládat do formy škodlivých plynů. Potenciálně nebezpečné mohou být 

pro dýchací ústrojí také čistící operace. Pokud výpary z chlorovaných rozpouštědel nemají 

možnost se odpařit beze zbytku, mohou se intenzivním teplem ze svařovacího oblouku 

rozkládat a tvořit široké spektrum plynů a pár dráždivých pro plíce a nosní sliznice. [6] 

4.2 Rizika vytvářená zářením 

Výkon UV záření oblouku roste úměrně s intenzitou proudu přiváděného do elektrody. 

Svářecí oblouk vydává záření v širokém rozsahu vlnových délek od 200 nm až do 1400 nm. 

To zahrnuje ultrafialové záření (100 až 400 nm, pod 200 nm je absorbováno vzduchem za 

vzniku ozonu), viditelné světlo (400 až 700 nm) a infračervené záření (700 nm až do µm). 

Vlivy vyzařovaných paprsků se můžou projevit buď jako poškození zraku, nebo jako 

poškození jiných nechráněných části těla. Působení neionizujícího záření na člověka je různé 

podle jejich druhu: 

Ultrafialové záření (UV záření) 

Neproniká do hloubky tkání, kritickým orgánem jsou proto kůže, oční spojivky a 

rohovka. Ultrafialové záření se podle biologického účinku dělí na tři dílčí oblasti: UVA, 

UVB, UVC. Ozáření dostatečnou dávkou UVA vyvolává po velmi krátké době latence 

přechodné zhnědnutí kůže a fluorescenci oční čočky (může zhoršovat zrakovou ostrost a 

tvorbu barevných produktů, které zbarvují oční čočku člověka do žluta). Ozáření kůže UVB 

způsobuje po době latence zánětlivé poškození kůže. Po odeznění zčervenání dochází u části 
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lidí k pigmentaci kůže přetrvávající delší dobu; součastně se občas zvětšuje povrchová vrstva 

kůže zvláště v teplém období a lehkém oblečení. Ozáření oka UV zářením vyvolává po 

desítkách minut (30 minut) až 24 hodinách akutní zánět spojivek (obr. 4.1) a rohovek (pálení, 

řezání, slzení) s doprovodnou, zánětlivou reakci kůže očních víček a obličeje. Poškození je 

zpravidla reverzibilní během 48 hodin, ale při opakovaných ozářeních může nastat zánět 

chronický.  Onemocnění je velmi běžné u osob, které se pohybují neopatrně bez ochrany očí a 

obličeje v blízkosti hořícího oblouku. [7] 

                               Obr. 4.1 Zánět spojivek 

Světelné záření (viditelné světlo)  

Světelné záření prochází optickou soustavou oka a může ho proto poškodit. Přímý 

pohled nechráněným okem do elektrického oblouku může způsobit typické tepelné poškození 

sítnice. Pozdní účiny se mohou projevit jako zvýšení prahu pro vnímání světla a poruchy 

barvocitu (tyto účinky jsou spektrálně závislé s maximem v oblasti kolem 440 nm). Časté 

střídání intenzity viditelného záření způsobuje únavu oka, bolesti hlavy a přechodné snížení 

ostrosti zraku. [7] 

Infračervené záření (tepelné záření) 

Nejvýraznějším přímým účinkem na kůži je rozšíření kapilár, dále vyvolává v místě 

absorpce zahřátí tkáně, pozdním důsledkem expozice oka může být oční zákal. Kromě 

typických popálenin kůže a sliznic po jednorázové expozici infračervenému záření může být 

pozdním důsledkem expozice oka (žárová) katarakta. Mechanizmus vzniku onemocnění není 

do všech podrobností znám, pro jeho vznik a rozvoj je zřejmě potřebná současná vysoká 

expozice oka viditelnému světlu a infračervenému záření. [7] 
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4.3 Rizika vytvářená hlukem 

Úroveň hlučnosti závisí na pracovním prostředí a metodě svařování. Riziko hluku 

vzniká nejčastěji emisi hluku od svařovacích zařízení. Hladina hluku u běžného svařování 

MIG/MAG se pohybuje v rozmezí 85 – 90 dB. Hlučnost často vzniká i z výskytu vysokého 

procenta impulsních hluků, např. údery běžného kladiva, broušení svarů, manipulace s 

materiálem. [6] 

Hluk je jakýkoliv nepříjemný, rušivý nebo pro člověka škodlivý zvuk. Chronické 

působení nadměrné hlučnosti může způsobit nejprve dočasný posun sluchového prahu 

případně i bolesti v uších, závratě, bolesti hlavy či poruchy spánku. Hluk také vyvolává 

celkovou únavu a vysoký krevní tlak. Působení hluku na lidský organismus je mnohostranné, 

protože působí na vegetativní systém, vyšší nervovou soustavu i metabolické a biologické 

děje. [7] 

4.4 Riziko tepelné a mechanické 

Riziko popálení různých části těla vzniká při žhavém rozstřiku jisker, kapiček roztaveného 

kovu a strusky. Odstraňováním (oklepáváním) již ztuhlé strusky, prudkým odlétnutím 

z povrchu svaru může dojít k mechanickému poranění oka nebo pokožky. K náhlému 

vymrštění strusky však může dojít i bez zásahu svářeče a to působením pnutí materiálu při 

jeho chladnutí. [3] Nebezpečí představuje i zapadnutí žhavé části do pracovní obuvi nebo 

popálení nechráněné pokožky svářeče, zejména rukou při dotyku ohřátého svařovaného 

materiálu. Jedním ze zdrojů nebezpečí je také nevhodný oděv, kde může dojít k samovznícení 

textilií znečištěných oleji apod. Není vyloučeno ani popálení při požáru, který může 

vzniknout v důsledku porušení stanoveného technologického postupu, nestandardní 

manipulací nepovolenou osobou a při nedodržení základních zásad požární bezpečnosti na 

pracovišti.  

Závažnost a rozsah popálení s horkými povrchy lze rozčlenit do tří skupin [6]: 

Částečná povrchová popálení – kdy je pokožka zničena, ale chlupové míšky, tukové, potní 

žlázy zůstávají zachovány. Rozsáhle povrchové popálení (rozsáhlá dermatóza) – kdy jsou 

zničeny všechny tukové žlázy a zůstávají zachovány pouze hluboké chlupové míšky nebo 

potní žlázy (obr. 4.2). Celkové popálení – úplné, hluboké poškození pokožky, kdy dojde 

k úplnému zničení epitelu (buněčné tkáně).                                                                                                                     
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 Obr. 4.2 Popálenina 2. stupně 

4.5 Riziko elektrické 

Riziko vzniká nahodilým dotykem neizolovaných částí svařovacího zařízení, které 

mají vyšší napětí než je napětí bezpečné. Nahodilý dotyk je nechtěný a neuvědomělý styk 

s částmi pod napětím buď dlaní, prstem nebo pracovním nástrojem. [6] 

Intenzita elektrického proudu rozhoduje výrazně o ohrožení života postiženého.  

V případě poruchy izolace dochází nezřídka ke svalové křeči, popáleninám, k zástavě dechu, 

ve vážných případech i k fibrilaci srdečních komor. Rozhodujícím momentem je však vznik 

svalové křeče, kdy i mírné údery, které samy neohrožují život, mohou mít tragické následky, 

způsobené např. pádem ze svařované konstrukce. S rostoucí hodnotou elektrického proudu 

procházejícího tělem (cca 10 mA) nastává svalová křeč, ze které se většinou postižený není 

schopen sám uvolnit. Proud 25 mA je označován za počátek fibrilací, kdy funkčně selhává 

srdce v důsledku rozkmitání a výpadku z rytmu srdečního tepu. [6] 

4.6 Rizika vytvářena zanedbáním ergonomických zásad   

Negativní vliv působení fyzické zátěže na zdraví člověka se projevuje např. zvýšeným 

počtem pracovních úrazu, potížemi a onemocněním svalově kosterního aparátu zejména 

páteře, onemocnění svalů, šlach, kloubu, úponu a kostí v důsledku jednostranného 

nadměrného zatěžování. Nevhodné pracovní polohy mohou negativně ovlivnit nejen kosterně 

– svalový aparát, ale i dýchaní a krevní oběh. Tento faktor významně ovlivňuje výkonnost 

pracovníka a kvalitu jeho práce. [6] 
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4.7 Rizika z okolního prostředí 

Vzájemné působení teploty, tlaku, vlhkosti a proudění vzduchu tvoří tepelně vlhkostní 

podmínky označované též jako mikroklimatické. Mikroklimatické podmínky mají mnohem 

větší vliv na subjektivní pocit pohody člověka, míru odpočinku i skutečnou produktivitu práce 

než nežádoucí škodliviny či obtěžující hluk. [7]  

Teplota vzduchu. Celkové působení tepla může způsobit nadměrnou únavu a 

nesoustředěnost vedoucí až k nebezpečným úrazům.  Svářeči by měli znát příznaky - jako 

únava, závratě, nechutenství, nevolnost, bolesti břicha a podrážděnost. Naopak celkové 

působení chladu vede k omezení průtoku krve kůží, k vzestupu krevního tlaku a k zrychlení 

srdeční frekvence, rovněž ke zvýšení spotřeby kyslíku. Snížením aktivity ústředního nervstva 

pak dochází k ospalosti. [7] 

Vlhkost vzduchu vnitřního prostředí závisí na venkovní vlhkosti, technologických 

nebo jiných zdrojích a množství lidí. V zimních obdobích může docházet při vytápění 

k poklesu relativní vlhkosti na 20 % i méně. Z toho důvodu i u zdravějších jedinců dochází 

k intenzivnějšímu vysoušení sliznice horních cest dýchacích, poklesu jejich ochranné funkce a 

zvyšování možnosti průniku např. zplodin svařování až do dolních cest dýchacích. [7] 

Rychlost proudění vzduchu. Vyšší rychlosti proudění zvyšují tepelnou pohodu při 

vyšších teplotách, zároveň však mohou vést k zdravotním potížím. Pokud se povrch těla 

vlivem proudícího vzduchu nadměrně ochlazuje rychlým odpařováním potu, dochází 

k prochladnutí organismu. Velmi nepříjemně bývá pociťován proud chladného vzduchu 

(průvan) i jen na některou část těla. K takové situaci dochází u otevřeného okna nebo dveří. 

[7] 
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5 Bodová metoda 

Na základě podrobné znalosti činnosti, zdravotních účinků jednotlivých faktorů a 

především pak z doby působení, která se určuje na základě časového snímku, lze určit 

pravděpodobnost, s jakou může dojít k poškození zdraví a následky.  Je to důležité z toho 

důvodu aby se nepodcenilo působení některého z rizikových faktorů a naopak aby se 

neprováděla zbytečná měření, která mohou být v praxi finančně náročná.  

Metoda VÚBP vytvořena přez Výzkumný ústav bezpečnosti práce Praha jednoduchým 

způsobem posuzuje rizika z hlediska pravděpodobnosti vzniku a jejich následků [5]. Prvním 

krokem této metody, je vypsání všech zdravotních rizik (stanovených výše) do tabulky 5.1 a 

následně ke každému riziku přiřadit bodové ohodnocení pravděpodobnosti a následků. 

Význam bodových hodnot pravděpodobnosti jsou uvedeny v tabulce 5.2 a následků v tabulce 

5.3. Při hodnocení zdravotních faktorů se v úvahu berou nejzávažnější možné následky. 

Z pravděpodobnosti a následku se následně vypočte riziko jednotlivých faktorů:  

R = P x N 

,kde P je pravděpodobnost výskytu a N je následek. Posledním krokem bodového 

hodnocení je zařazení jednotlivých faktorů do příslušných kategorií na základě bodové 

hodnoty rizika. Popis jednotlivých kategorii se stupněm přijatelnosti je shodný s kategorizací 

prací a je uvedený v tabulce 5.4. 

Tab. 5.1 Určení rizika R jednotlivých rizikových faktorů 

Ozn. 
RIZIKOVÉ 

FAKTORY 

POŠKOZENÍ KRITÉRIA 
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ém
 

P N 

A svářečský aerosol 
     

• 
  

• 2 2 4 III 

B 
neionizující 

záření   
• 

      
1 2 2 IV 

C 

nebezpečí 

elektrického 

proudu 
• 

        
5 2 10 II 

D 
mikroklimatické 

podmínky 
• 

        
3 4 12 II 

E hluk 
      

• 
  

2 2 4 III 

F 
vysoká teplota - 

kontakt    
• 

     
4 3 12 II 

G mechanické riziko 
  

• • 
     

4 3 12 II 
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Tab. 5.2 Pravděpodobnost je vyjádřena v šesti kategoriích [5] 

Body Pravděpodobnost Frekvence vzniku rizikových faktorů Čas působení 

1 častý výskyt opakovaný výskyt nepřetržité ohrožení 

2 pravděpodobný 

výskyt 

vznikne několikrát během funkce 

systému 

časté ohrožení 

3 příležitostný výskyt vznikne někdy méně časté ohrožení 

4 málo 

pravděpodobný, ale 

možný výskyt 

není příliš pravděpodobný, nelze ho 

však vyloučit 

malé ohrožení 

5 nepravděpodobný 

výskyt 

výskyt se blíži nule velmi malé ohrožení 

6 
nemožný 

výskyt je fyzikálně takřka nemožný, 

nemůže dojít k reálnému ohrožení 

téměř nemožné 

ohrožení 

 

Tab. 5.3 Následky jsou vyjádřené ve čtyřech kategoriích [5] 

Body Následky Poranění 

4 zanedbatelné nevyžadují odborné ošetření 

3 lehké vyžadující odborné ošetření, avšak bez následků na zdraví 

2 
těžké 

jsou těžká, vyžadují dlouhodobé léčení, mohou zanechat dlouhodobé 

následky 

1 kritické jsou smrtelná, značné škody, zničeni systému 

 

Tab. 5.4 Kategorie rizikových faktorů [5] 

Kategorie Bodová 

hodnota 

rizika 

Stupeň rizika 

I 18 až 24 přijatelné riziko - zbytkové riziko je přijatelné, nevyžaduje 

zvláštní opatření (v ţádném případě se nejedná o 100 % bezpečnost - 

je nezbytné i zde na existující riziko upozornit a uvést jaká organizační, 

ochranná a výchovná opatření je třeba realizovat). 

II 10 až 16 mírné riziko - v případě neprovedení technických opatření je třeba 

zavést vhodná opatření organizačního charakteru. 

III 4 až 9 nežádoucí riziko - přijmout opatření v terminované době 

(urgentnost opatření není tak závaţná jako v kategorii IV) 

IV 1 až 3 nepřijatelné riziko - nezbytná opatření k jeho snížení na 

přijatelnou úroveň. 

 

Pro lepší přehlednost byl vytvořen profil rizika (obr. 5.1), který názorně ukazuje 

akceptovatelnost jednotlivých faktorů. 
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Nepřijatelné riziko  A, E B 
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VELIKOST NÁSLEDKU 

Obr. 5.1 Profil rizika (   I kategorie,    II kategorie,    III kategorie,    IV kategorie) 

Výstupem bodové metody je rizikovost jednotlivých faktorů. Profil rizika názorně 

ukazuje, že rizika svářečského aerosolu (A), hluku (E) a neionizující záření (B) představují 

nežádoucí riziko a je třeba přijmout nezbytná opatření k jeho snížení na přijatelnou úroveň. 

Mezi jinými je nutno provést měření k vyhodnocení rizika s následným zařazením práce do 

kategorie. Zatím co rizika elektrického proudu (C), mikroklimatických podmínek (D), 

popálení (F) a mechanického poškození (G) nepředstavují takové riziko, aby se muselo 

provádět měření, ale i zde je nutnost upozornit na existující riziko a uvést jaká organizační, 

ochranná a výchovná opatření je třeba realizovat (viz kapitola 7).  
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6 Aktualizace odborného hodnocení zdravotních rizik včetně 

potřebných měření 

 Měření v reálných podmínkách slouží k objektivizaci faktorů, které by mohly 

dosahovat limitů pro kategorii třetí. Jinak řečeno slouží ke zjištění hodnot úrovně působení 

jednotlivých faktorů. Při určování faktorů, vycházím z bodové metody, ve které představuje 

největší riziko neionizující záření, svářečský aerosol a hluk. K těm jsem navíc přiřadila 

mikroklimatické podmínky, které jsou proměnlivé a mají značný vliv na subjektivní pocit 

pohody člověka. Zjištěné údaje o expozici následně porovnám s limitními hodnotami, určím 

kategorie jednotlivých faktorů a výslednou kategorii práce. (obr. 6.1) 
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       Obr. 6.1 Vývojový diagram hodnocení zdravotních rizik  
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6.1 Měření mikroklimatických podmínek 

Cílem měření je zjistit teplotu, relativní vlhkost a rychlost proudění vzduchu na 

pracovišti.  

Podmínky měření 

Měření jsem prováděla v zimních měsících, kdy venkovní teploty se pohybovaly mezi 

-5 až -9 °C, bylo oblačno a panovalo bezvětří. 

Teplota vzduchu - měření bylo provedeno v době svařování, ve vzdálenosti od svařovaného 

kovu cca 1,5 m. Teplota vzduchu vyjádřena v °C tak nebyla ovlivněna sálavou složkou 

z okolních ploch. Přístroj se nechal 10 minut přizpůsobovat okolní teplotě. 

Relativní vlhkost vzduchu – množství vodních par ve vzduchu vyjádřené v %.  Měření se 

provádělo taktéž v době svařování, přístroj se nechal 10 minut přizpůsobovat okolní vlhkosti. 

Rychlost proudění vzduchu se udává se v m/s. Měření bylo provedeno pouze ve vnitřním 

prostoru v místě pracovního místa ve výši hlavy a ve výši kotníku (cca 15 cm od podlahy). 

Popis aparatury 

K účelům měření byly použity přístroje: 

-  GTD 1100 výškoměr/barometr/teploměr s přesností (při jmenovité teplotě = 25°C): 

teplota -  ± 1%, absolutní tlak vzduchu: ± 1.5mbar (obr. 6.2), 

- Testo 177- H1 záznamník teploty/vlhkosti s ext. senzorem s přesností ± 1 digit (± 0,5°C) 

obr. 6.3,   

- Testo 405- V1 měřič rychlosti proudění/průtoku/teploty s přesností ± 0,1 m/s (obr. 6.4). 

      

 

 

 

 

       Obr. 6.2 GTD 1100 

                                                             Obr. 6.3 Testo 177 - H1          Obr. 6.4 Testo 405 - V1 
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Naměřené hodnoty 

Měření 

 

Tlak 

(mBar) 

 

Operativní 

teplota (°C) 

Relativní vlhkost 

vzduchu (%) 

Rychlost proudění 

vzduchu (m.s
-1

) 

ve výši 

hlavy 

ve výši 

kotníků 

2010-01-19 961 11,5 57,5 0,13 0,12 

2010-01-29 989 9,1 57,1 0,11 0,1 

nejistota stanovení: 

 
± 1,5 ± 0,5 ± 2 ± 0,1 

 

 Nejvyšší přípustné hodnoty 

Přípustné mikroklimatické podmínky na tepelně vlhkostní mikroklima jsou stanoveny 

v tab. 6.1. Stanovují se pro danou třídu práce, kterou charakterizuje průměrný energetický 

výdej (tepelná produkce organismu) tělesného povrchu člověka udaný ve W/m
2
. Svářečské 

práce se řadí do třídy práce IIb, což jsou práce vstoje s trvalým zapojením obou rukou, paří a 

nohou spojena s přenášením břemen do 10 kg. [14] 

Tab. 6.1 Přípustné hodnoty mikroklimatických podmínek pro celý rok nesmí přesáhnout 

[14][13]: 

Třída 

práce 

Energetický 

výdej (W/m
2
) 

Operativní teplota to (°C) Relativní vlhkost 

vzduchu (%) 

Rychlost proudění 

vzduchu (m/s) 
to min to opt to max 

II b 106 - 130 14 16 ± 2 26 30 – 70 0,2 - 0,3 

 

Vysvětlivky k tabulce 6.1: 

to je teplota stanovena pro 60 % relativní vlhkost vzduchu; 

to min  teplota platná pro tepelný odpor oděvu 1 clo (třívrstvý oděv); 

to opt  teplota platná pro tepelný odpor oděvu 0,75 clo (dvouvrstvý oděv); 

to max  teplota platná pro tepelný odpor oděvu 0,5 clo (jednovrstvý oděv). 

 

 Zařazení do kategorie (zátěţ chladem) 

Získané hodnoty operativních teplot v rozmezí 11,5°C - 9,1°C jsou nižší než je 

přípustných 14°C. Jedná se proto o zátěž chladem, která se řadí do druhé kategorie - práce 

trvale vykonávanou v prostorách, v nichž jsou udržovány teploty na hodnotách nižších, než 

jsou přípustné hodnoty pro daný energetický výdej, ale nejsou nižší než + 4 °C [17].  
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Diskuse 

 Na pracoviště chodí zaměstnanci dobře oblečení (spodní prádlo, kalhoty, tričko, blůza, 

plášť), co představuje izolaci 1 clo (třívrstvý oděv). Pracoviště v zimních měsících není příliš 

vytápěné a hodnoty se proto pohybovaly mezi 11,5°C až 9,1°C. Nesmíme ale zapomínat na 

vnější vlivy, které podstatně mohou ovlivnit výsledky měření. Nutno tedy zdůraznit, že jsem 

měřila v ranních hodinách v době, kdy se venkovní teploty pohybovaly mezi -5 °C až -9 °C.  

Předpokládám tedy, že čím blíže bude poledne, tím vyšší budou venkovní teploty, které 

ovlivní i teploty vnitřního prostředí. Nelze zapomínat ani, že okna pracoviště směřují na jih a 

v době slunných dní přes ně proniká sluneční svit. To v zimních měsících působí příjemně, ale 

v letních může nepříjemně zvyšovat teplotu. Dalšími zdroji, které můžou ovlivnit mikroklima, 

jsou osoby a jejich činnosti, osvětlení a různé přístroje (např. elektrický oblouk). Navíc 

uvedené veličiny jsou navzájem závislé, změna jedné z nich má za následek i změnu dalších 

dvou, což lze sledovat např. v zimních měsících, kdy vytápění prostoru způsobuje snižování 

vlhkosti. Měření teploty mohlo být ovlivněno i nejistotou měřicího přístroje, které činí 0,5°C. 

Z měření vyplývá, že zbylé hodnoty vlhkosti a proudění vzduchu splňují přípustné 

limity a přispívají k vytvoření optimálního tepelně vlhkostního mikroklimatu. Optimální 

tepelně vlhkostní mikroklima je takové, při kterém dojde k tepelné rovnováze bez pocení. Po 

konzultaci se zaměstnanci, kdy jejich subjektivní hodnocení tuto podmínku splňuje nelze tento 

faktor povařovat za závažný. 

6.2 Měření svářečských dýmu 

Cílem měření je zjistit celkovou koncentraci prachu v pracovním ovzduší při 

svařování.  

Podmínky měření 

Zdrojem škodliviny je svařování kovů tavícím se drátem v ochranné atmosféře při 

intenzitě svařovaného proudu 200 A. Základní svařovaný materiál je z nelegované oceli bez 

jakékoliv povrchové ochrany nebo nečistot. Měření probíhalo ve vnitřním prostředí 8 m x 16 

m x 6 m. Větrání svářečského pracoviště, je zajišťováno přirozeným větráním. Sondu 

odběrové aparatury jsem držela nad hlavou v těsné blízkosti obličeje (obr. 6.5).  
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                              Obr. 6.5 Šipka ukazuje místo umístění sondy odběrové aparatury 

a) Měření 2010-01-19 – měření bylo započato 3 minuty před zahájením svařování a ukazuje 

tak i hodnoty v době, kdy se nesvařovalo. Pro potřebu měření se svařovalo v kuse bez 

přestávek na přípravu materiálu. V blízkosti se neprováděla jiná svářečská práce. 

b) Měření 2010-01-29 - měření bylo započato v době, kdy se svařovalo. Jednalo se o běžnou 

činnost, kdy se svařování přerušovalo kvůli přípravě svařovaného materiálu. V blízkosti se 

prováděla jiná svářečská práce (vzdálenost 4 m). 

Časový snímek stanovený zaměstnavatelem:  

 

 

Popis aparatury 

K účelu měření byl použit přístroj 

MICRODUST Pro, pro stanovení koncentrace prachu v mg/m
3
 v reálném 

čase, který získává hodnoty na základě rozptylu světla.  

 Naměřené hodnoty 

Hodnoty byly zaznamenávaný každou sekundu (přílohy 2 a 3), tabulka 

níže uvádí pouze průměrné hodnoty: 

Měření 

Čas odběru 

(h) 
Naměřená 

hodnota 

(mg/m
3
) 

Přepočet na 

osmihodinovou pracovní 

dobu (mg/m
3
) 

PELc 

(mg/m
3
) 

začátek konec 

2010-01-19 7:27 7:30 25,56 11,98  

5,0 
2010-01-29 7:30 7:33 23,31 10,93 

nejistota stanovení (±%): 0,002 

svařování 225 min 

kompletace výrobku 225 min 

přestávka 30 min 

celkem 480 min 
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K tabulce 

U prachů bez toxického účinku, mezi něž se klasifikují svářečské dýmy, nezávisí na 

okamžité koncentraci, která odpovídá naměřené hodnotě, ale na celosměnovém časově 

váženém průměru koncentrací. Ze znalosti časového snímku můžu tedy vypočíst celkovou 

koncentraci svářečských dýmu osmihodinové doby:  

Přepočet na osmihodinovou pracovní dobu =  

= 
změřená hodnota (mg/m

3
)·doba svařování ve směně (min) 

= 
25,56·225 

=11,98 mg/m
3
 

480 (min) 480 

Svářečské dýmy se klasifikují, podle zvláštních právních předpisů, jako prachy 

s možným fibrogenním účinkem. Přípustný expoziční limit (dále jen PELc) pro celkovou 

koncentraci (vdechovatelnou frakci) těchto prachu, jenž nesmí být překročena, je 5 mg/m
3
. 

PELc je celosměnový časově vážený průměr koncentrací prachů v pracovním ovzduší, jimž 

může být zaměstnanec vystaven v osmihodinové pracovní době, aniž by u něho došlo i při 

celoživotní pracovní expozici k poškození zdraví. PELc je stanoven pro práci, při které 

průměrná plicní ventilace zaměstnance nepřekračuje 20 litrů/minutu za osmihodinovou 

směnu. Vdechovatelnou frakci prachu se rozumí soubor částic polétavého prachu, které 

mohou být vdechnuty nosem nebo ústy. [14] 

Zařazení do kategorie 

Srovnáním přepočtených hodnot osmihodinové pracovní doby 11,98 mg/m
3
 a 10,93 

mg/m
3
 s PELc, které je 5 mg/m

3
, jsem zjistila, že expozice na pracovišti je dvojnásobně vyšší, 

než je přípustné. Na základě toho zjištění se faktor prachu řadí do třetí kategorie, kde 

průměrné celosměnové koncentrace v pracovním ovzduší jsou vyšší než PELc, avšak 

nepřekračují trojnásobek PELc [17]. 

Diskuse  

Hodnoty z prvního měření ze dne 2010-01-19 jsou o 2,25 mg/m
3
 vyšší než hodnoty z druhého 

měření ze dne 2010-01-29. Přičítám to různým podmínkám při měření. V prvním měření se 

měřilo po dobu 6 minut, z toho v prvních třech minutách se prováděla příprava k svařování a 

hodnoty tak ukazují podmínky expozice, kdy se nesvařuje. Zbylé tři minuty pak ukazují 

hodnoty ze svařování pouze pro účel měření, nepřerušované přípravou materiálu. Maximální 

hodnota se tak vyšplhala až na 157,99 mg/m
3
 (obr. 6.6). Ve druhém měření se začalo měřit již 

v době svařování, ale v průběhu docházelo k přerušování činnosti z důvodu přípravy 
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svařovaných části a hodnoty se tak rychle snižovaly. Maximální hodnota tak dosahovala 

pouhých 120,25 mg/m
3
 (obr. 6.7). Pro druhé měření byly vytvořené reálnější podmínky, a 

proto při srovnávání s přípustnými hodnotami vycházím spíše z druhého měření.  

Obr. 6.6 Graf koncentrace prachu 2010-01-19 

              Obr. 6.7 Graf koncentrace prachu 2010-01-29  

Výsledek měření ovlivňuje i celková doba svařování. Ta byla stanovena z časového 

snímku na 225 minut. Pokud by zaměstnavatel chtěl snížit koncentrace svářečského dýmu na 

přijatelnou úroveň, doba expozice svářečů by se musela zkrátit na pouhých 100 min (necelé 

dvě hodiny práce denně). Předpokládám, že to by bylo z ekonomického hlediska pro 

zaměstnavatele nepřijatelné. Naopak pokud by daná doba 225 min. byla z nějakého důvodu 

navýšena na 345 min (5 hodin 45 minut denně) práce by se zařadila do čtvrté kategorie. 

Jednalo by se o práci, při níž je vysoké riziko ohrožení zdraví, které nelze zcela vyloučit ani 

při používání dostupných a použitelných ochranných opatření [17]. 
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6.3 Neionizující záření 

 Cílem měření je zjištění neionizujícího UVA a UVB záření z elektrického oblouku.  

Podmínky měření 

 Měřilo se v průběhu svařování. V době měření intenzita svářeného proudu, byla 200 

A. Sonda byla umístěna v těsné blízkosti cca 30 cm od zdroje.  Zaznamenaly se pouze 

průměrné hodnoty 

Popis aparatury 

K účelům měření byl použit přístroj LUTRON YK-34UV metr 

s detektorem UV spektra od 290 nm do 390 nm. Přesnost přístroje je ± (4% + 

2 dg), kalibrováno UV. 

Naměřené hodnoty  

Změřené byly spektrální hustoty zářivého toku Eλ vyjádřené v W/m
2
: 

 Měření  

Spektrální hustota 

zářivého toku Eλ 

(W/m
2
) 

Vypočtené EB (W/m
2
) 

Nejvyšší přípustná 

hodnota EB (W/m
2
) 

t > 10 000 (s) 

2010-01-19 45,6 0,46 
0,01  

2010-01-29 45,0 0,45 

nejistota stanovení: ± (4 % + 2 dg) 

  

K tabulce  

Expozice osob neionizujícímu záření technologických zdrojů s frekvencí od hodnoty 

3.10
11

 Hz do hodnoty 1,7.10
15

 Hz nesmí překročit nejvyšší přípustné hodnoty hustoty 

zářivého toku EB = 0,01 W/m
2
. Jejich dodržování zaručuje, že osoby, které jsou vystaveny 

neionizujícímu záření, jsou chráněny proti všem známým zdraví škodlivým účinkům.[15]  

Hodnoty expozice optickému záření se stanoví pomocí níže uvedeného vzorce: 

EB (t) =  (λ, t) · B(λ) · ∆ λ  =  45,6 · 0,01 = 0,46 W/m
2 

, kde EB (W/m
2
) je vypočtená hustota zářivého toku v rozsahu vlnových délek ultrafialového 

záření 300 nm až 700 nm, B(λ) je spektrální váhový koeficient zohledňující závislost 

fotochemického poškození oka na vlnové délce (hodnoty jsou uvedeny v tab. č. 3 přílohy č. 2 

[15])  a Eλ (W/m
2
) spektrální hustota zářivého toku. 

Váhový koeficient B(λ) = 0,01 jsem stanovila pro vlnovou délku v rozsahu 300 ≤ λ < 380 nm.   
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Zařazení do kategorie     

Porovnáním výsledků 0,46 W/m
2
 a 0,45 W/m

2
 s odpovídající nejvyšší přípustnou 

hodnotou expozice 0,01 W/m
2
 je zřejmé, že hodnoty záření na pracovišti jsou několika 

násobně překračovány, řadí se proto do třetí kategorie - práce, při nichž jsou osoby 

exponovány ultrafialovému, viditelnému nebo infračervenému záření z technologických 

zdrojů, jehož hodnoty překračují nejvyšší přípustné hodnoty stanovené zvláštním právním 

předpisem [17]. 

Diskuse 

Hodnoty hustoty zářivého toku z elektrického oblouku budou vždy vyšší, než je 

přípustné. Kdyby změřené hodnoty byly menší, jednalo by se o chybu ve výpočtu nebo v 

měření. Z toho vyplývá, že měřit neionizující záření při svařování elektrickým obloukem 

nemá větší význam. Je pouze nutno přijímat účinnější opatření k jeho zmírnění, protože i při 

používání svářečských štítu je poškození očí stále jednou z nejčastějších akutních 

onemocnění, kterým trpí svářeči. 

6.4 Hluk 

Vlastní měření pro účel této práce jsem neprováděla. Z toho důvodů při hodnocení 

hluku vycházím z rozhodnutí Krajské hygienické stanice. Ta, na daném pracovišti, zařadila 

prácí – kovovýroba – svářeč do třetí kategorie v souladu s vyhláškou [17]. Rozhodnutí bylo 

podloženo měřením hluku akreditovanou laboratoří. V třetí kategorii jsou osoby exponovány 

hladině tlaku A LAeq, 8h, která překračuje nejvyšší přípustnou hodnotu stanovenou pro 

osmihodinovou pracovní dobu o méně než 20 dB LAeq, 8h: 85 dB < LAeq, 8h ≤ 105 dB. 

Vyhláškou je dána nejvyšší přípustná hodnota 85 dB. 

Výsledná kategorie práce 

Srovnáním naměřených hodnot s limitními hodnotami jsem potvrdila výsledky 

z bodové metody. Za nejnepříznivěji hodnocené faktory povařují UV záření, u nějž jsou 

přípustné hodnoty překračovány až několikanásobně, svářečské dýmy a hluk. Všechny 

faktory jsem dle změřených hodnot zařadila do třetí kategorie. Výslednou kategorií práce na 

konkrétním svářečském pracovišti je tedy třetí kategorie.  U těchto prací jsou překračovány 

hygienické limity, přičemž expozice osob není spolehlivě snížená technickými opatřeními pod 

úroveň těchto limitů, a proto je nutno využívat OOPP, organizační a jiná opatření [17]. Častěji 

se také vyskytují nemoci z povolání.  
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7 Návrh opatření ke zmírnění možných nepříznivých 

zdravotních dopadů a optimalizaci pracovních podmínek 

Protože ohrožení zdraví při svařování je poměrně mnohostranné, je nutné, aby svářeči 

znali příčiny nebezpečí a dokázali se před nimi patřičně chránit. Účinná bezpečnostní opatření 

jsou ta, která vycházejí ze znalosti používané technologie svařování a znalosti přítomných 

rizikových faktorů.  

V souladu s ustanovením příslušných zákonu je zaměstnavatel povinen informovat a 

konzultovat se zaměstnanci všechny podstatné okolnosti, zajistit jim přiměřené a dostatečné 

informace, především formou seznámení s nebezpečím, s výsledky hodnocení rizika a 

opatřeními na ochranu před působením všech zbytkových rizik. Svářeč zase musí znát a vždy 

pečlivě dodržovat zásady bezpečnosti práce při svařování. Kromě toho musí mít celkový 

přehled o svařování a potřebné všeobecné vzdělání. Je povinen účastnit se školení včetně 

ověžení svých znalostí a podrobit se pracovně lékařským prohlídkám. [10] 

7.1 Odborná způsobilost 

Odbornost se prokazuje svářečským průkazem. Svářečský průkaz se vydává na základě 

výcviku a úspěšně provedených zkoušek teoretických znalostí a praktických dovedností. 

Platný svářečský průkaz musí obsahovat [4] (ČSN 050601):   

a)  platnou příslušnou zkoušku, pokud je tato zkouška pro svářečské práce požadována, 

b) potvrzení pověřeného svářečského inženýra nebo technologa (pověřeného svářečského 

dozoru) o doškolení a přezkoušení z bezpečnostních předpisů, které není starší 2 let, 

c) platné potvrzení o zdravotní způsobilosti, lékařské prohlídky se provádějí nejméně 

jedenkrát za 5 let, u osob starších 50 let nejméně jedenou za 3 roky, 

d) potvrzení zaměstnavatele, že přijal pracovníka i pro výkon svářečských prací. 

7.2 Školení 

Školením a výcvikem zaměstnanec by neměl být informován pouze o existenci 

nebezpečí, velikosti rizika a opatřeních k jeho eliminaci ale měl by být zároveň prakticky 

školen, jak na riziko správně reagovat. 

Školení BOZP 
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Zaměstnavatel musí zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech 

k zajištění BOZP, které se vztahují k rizikům, s nimiž může přijít do styku na pracovišti při 

výkonu práce. Opatření na optimalizaci pracovních podmínek musí zaměstnavatel soustavně 

vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.  Zaměstnavatel si sám určí obsah a četnost školení 

(doporučuje se nejméně jednou za dva roky), způsob ověřování znalostí zaměstnanců a 

způsob vedení dokumentace. [10]  

Školení PO 

Zaměstnavatel provozující činnost ve zvýšeném požárním nebezpečí je povinen 

zabezpečit pravidelné školení zaměstnanců o požární ochraně a odbornou přípravu 

zaměstnanců zařazených do preventivní požární hlídky. Školení se opakuje nejméně jednou 

za dva roky. [19] 

7.3 Ochrana před vznikem požáru a popálenin 

Svařování nesmí být zahájeno, pokud nejsou stanovena požárně bezpečnostní opatření 

s ohledem na druh a místo svářečských prací [18]. 

Organizační opatření – na stálých svářečských pracovištích se nesmí ukládat nebo 

skladovat hořlavé a hoření podporující látky, pokud nejsou součásti technologie. Zaměstnanci 

musí být seznámeni a musí dodržovat požární řád [18]. Pro práci ve zvýšeném požárním 

nebezpečí musí být stanovena požární preventivní hlídka a druh hasebních prostředků [13]. 

Každé svářečské pracoviště, musí být vybaveno vhodným hasicím přístrojem (sněhovým, 

práškovým) [18]. 

Náhradní opatření – k zabránění vzniku kontaktu s horkým 

povrchem nařídit používání ochranných pracovních rukavic prstové 

kožené s manžetou, kořené zástěry svářečské a svářečský 

pracovní rukáv kožený. Vhodné je svářečům pořídit i 

svářečský impregnovaný (nehořlavý) 

oděv. 

   

7.4 Ochrana proti svářečským aerosolům 

Škodliviny v dýchací zóně zaměstnance nesmí přesahovat přípustné množství. 
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Technická opatření – přirozené větrání (dveře, okna, netěsnosti apod.) lze používat ve 

velkých dílnách jako je tato (nad 100 m
3
 na jednoho svářeče), ale nesmí být svařovány 

materiály, ze kterých se mohou vylučovat toxické plyny a páry [3].  Avšak přirozené větrání 

je na daném pracovišti nedostačující, protože limitní hodnoty prachů jsou překračovány 

dvojnásobně. Na stálé svářečské pracoviště bych proto doporučila instalovat místní (lokální) 

odsávání. Jelikož se jedná o menší pracoviště, kde jsou dvě svářečská pracoviště blízko u 

sebe, je ekonomicky nejvýhodnější zajistit, místní odsáváni pomocí pojízdného filtračního 

zařízení se 2 sacími rameny, které si svářeči přemísťují podle 

místa, kde hoří oblouk (obr. 7.1). Sací nástavce musí být 

umístěny tak, aby odsávané škodliviny neprocházely dýchací 

zónou pracovníka, a při svařování v ochranných atmosférách 

musí být odsávání tak výkonné, aby nerušilo plynulý chod 

ochranného plynu.  

Obr. 7.1 Pojízdné filtrační zařízení 

Organizační opatření – důležité v provozu je zabraňování zviřování usazeného 

prachu. Čehož lze dosáhnout častějším mokrým úklidem, postřikem podlah nebo dražší 

variantou úklidem průmyslovými vysávači. Snížení doby expozice lze zkrátit také střídáním 

pracovníků. Díly připravené ke svařování musí být v okolí svárového spoje suché, čisté a 

zbaveny látek, z nichž by se při svařování mohly vyvíjet škodliviny nebo hořlavé látky. 

Náhradní opatření – na montážích, při krátkodobých pracích bych doporučila 

používat filtrační polomasky (obr. 7.2). Při užití polomasek, je třeba dbát 

určení pro daný druh prachu.  

 

 

Obr. 7.2 Filtrační polomaska 3M
TM

 Premium 9928 proti svařovacímu kouři 

7.5 Ochrana sluchu 

Jelikož nelze umístit zdroj hluku mimo pracoviště ani uplatnit 

technická opatření, zbývá individuální ochranné prostředky. 

Nejjednodušší způsob a zároveň nenáročný na finance je poskytnutí zátkových chráničů 
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sluchu, např. k opakovanému použití, vkládané do zvukovodu, které se užívají při hladině 

hluku od 85 dB do 95 dB.   

7.6 Ochrana před zářením 

Technická opatření – osoby v okolí svářečského pracoviště jsou chráněny zástěnami 

(clony, kryty, závěsy apod.), popřípadě použitím pohlcujících materiálů. Za rozmístění stěn 

kolem svářečského pracoviště odpovídá svářeč. Zástěny musí být z nehořlavého nebo obtížně 

hořlavého materiálu. 

Náhradní opatření - při svařování elektrickým obloukem není z technologických 

důvodů možné zakrytí zdroje, proto musí být pracovníci chráněni vhodnými OOPP. Na 

ochranu zraku lze použít svářečské štíty, kukly nebo ochranné brýle prachotěsné. Ale všechny 

musí při obloukovém svařování být vybaveny ochranným svářečským filtrem nepropouštějící 

UV (tmavá skla). Tmavost filtru se volí podle způsobu svařování a intenzity svařovaného 

proudu. Stupně tmavosti doporučuje norma EN 379:2003. V tomto případě se svařuje 

metodou MIG a intenzita svařovaného proudu je v rozmezí 80 A – 300 A, a tedy doporučený 

stupeň zatmění je 9 – 12 [9].  

Obzvláště bych pak doporučila pro obloukové svařování štíty s automaticky 

samozatmívací kazetou (obr. 7.3) např. od firmy 3M jenž jsou vybaveny výdechovými ventily 

a zabraňují tak hromadění CO2 uvnitř kukly.  

                             Obr. 7.3 Svařovací štít Speedglas
TM

 9000 

Neméně důležitý je i výběr materiálu pro oděv, který chrání svářeče před 

infračerveným zářením - běžná pánská košile propouští cca 20% záření, lehká dámská blůza 

až 50%.  
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7.7 Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

K zamezení úrazu elektrickým proudem je třeba vyloučit dotyk zaměstnance s živými 

částmi zařízení, které mají vyšší napětí než je napětí bezpečné.  

Technická opatření - pro případ havárie nebo úrazu elektrickým proudem musí být na 

pracovišti instalován centrální vypínač přívodu elektrické energie. 

Organizační opatření – svařovací technologie musí být po dobu svého provozu 

podrobována předepsaným pravidelným periodickým kontrolám, revizím, údržbám a 

opravám. Pro případ možnosti úrazu elektrickým proudem musí být zaměstnanci pracoviště 

prokazatelně seznámení s poskytováním první pomoci při úrazech elektrickým proudem. 

Zaměstnance, kteří budou seznámení, určuje vedoucí provozu. Tito zaměstnanci musí umět 

rozeznat účinky úrazu elektrickým proudem, musí umět dávat umělé dýchání a obnovovat 

srdeční činnost [21]. 

Připojení elektrického zařízení k elektrické síti: Před zasunutím vidlice přívodu do zásuvky 

musí svářeč zkontrolovat, zda nejsou vidlice a zásuvka poškozeny, zda není poškozena 

izolace na přívodech, na vodičích svařovacího proudu a na jejich spojkách. Při zjištění že 

svařovací zařízení ohrožuje život nebo zdraví musí být ihned odpojeno a zajištěno proti 

použití, popř. označeno tabulkou „PORUCHA“. Vadné příslušenství okamžitě vyřadit 

z používání. Pravidelně zajišťovat čistotu, pevnost a těsnost připojení vnějších přívodu 

energie (svařovací nástroj, zástrčky, zásuvky apod.). Po skončení činnosti nebo před 

opuštěním pracoviště musí být svařovací zdroj vypnut nebo být odpojen od napájecí sítě. 

Držáky svařovacích drátu: Pokud se vkládá svařovací drát v kotoučích do zařízení na 

svařování, nesmí být na vstupních svorkách svařovacího zařízení napětí. Svařovací pistole se 

ukládá tak aby nemohlo dojít ke vzniku elektrického oblouku a rozstřiku žhavého kovu. 

Svařovací vodiče: Svářeč musí dodržovat dovolené zatížení svařovacích vodičů (nepoužitím 

předepsaného průřezu vodiče může dojít k přehřátí a následnému úrazu elektrickým proudem 

případně požáru). Při svařování si svářeč nesmí, ovinou svařovací vodič kolem těla. [18] 

 Náhradní opatření – bezpečnostním opatřením může být příkaz na používání 

dielektrických rukavic a kořené pracovní obuvi s podešvemi odolnými proti propíchnutí.  



Hodnocení zdravotních rizik při svařování Renáta Němečková 

36 

 

7.8 Zdravotní prevence 

K zajištění ochrany zdraví pracovníku je nezbytné vysílat pracovníky na preventivní 

lékařské prohlídky a tak předcházet vzniku nemocí z povolání.  Pro výkon rizikových faktorů 

se stanovily následující minimální náplně a termíny lékařských preventivních prohlídek osob 

takto [7]:    

Prašnost Termín periodické prohlídky 

kovovýroba - svářeč 1x za 2 roky, mladší 21 let 1 krát ročně 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, funkce plic, rtg hrudníku (ne starší než 1 rok). 

Periodické prohlídky: základní vyšetření, funkce plic, rtg hrudníku poprvé po 6 letech 

expozice. 

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky, rtg hrudníku (ne starší než 3 

měsíce). 

Následné prohlídky: v rozsahu periodické prohlídky 1x za 5 let po dobu 10 let od skončení 

expozice. 

Hluk Termín periodické prohlídky 

kovovýroba - svářeč 
při práci zařazené do třetí kategorie se provádí 1x za 2 roky, mladší 

21 let 1 krát ročně 

Výstupní prohlídka: základní vyšetření, otoskopické vyšetření, vyšetření hlasitou řečí a 

šepotem, prahová tónová audiometrie. 

Periodická prohlídka: v rozsahu vstupní prohlídky. 

Následné prohlídky: řádné. 

7.9 Svářečské pracoviště  

Pracovní a manipulační prostor musí umožnit bezpečně svařovat, sestavovat svary, 

manipulovat s materiálem. Pro trvaly výkon práce (déle než polovina času pracovní doby) 

jednoho svářeče má připadnou nejméně 15 m
3
 volného nezastavěného prostoru a nejméně 2 

m
2
 volné podlahové plochy. Podlaha pracoviště musí být z nehořlavého materiálu odolná 

mechanickým vlivům. Povrch podlahy musí být rovný a neklouzavý. V místě, kde se svařuje, 

musí být intenzita světla min. 500 luxů, na jiných místech svařovny min. 300 luxů. 
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Doporučila bych zakoupit židle, které odpovídají alespoň základním ergonomickým 

požadavkům, a neměl by chybět traumatologický plán vyvěšený na viditelném místě poblíž 

lékárničky. 

 

Srovnáním nutných opatření, která jsem navrhla nebo jsou stanovena ze zákona, 

s dosavadními opatřeními ve firmě, jsem zjistila následující. Odborná způsobilost, školení a 

opatření před vznikem požáru splňují všechny náležitosti a není tedy nutno se jimi zabývat, 

pouze sledovat příslušné předpisy zda nedošlo ke změnám. Velké nedostatky však vidím 

v ochraně před svářečskými aerosoly. Ve firmě je toto zajišťováno pouze přirozeným větrání, 

a jak z textu vyplývá toto opatření je nedostačující, proto bych doporučila se tomuto problému 

více věnovat a nebát se do řešení více investovat. Z ekonomického hlediska to znamená, že na 

zajištění prostého dýchání se spotřebuje méně energie, takže na svařování samotné je 

k dispozici energie více [9].  Sníží se tím i náklady za případné léčebné výdaje zaměstnanců, 

u kterých se prokáže nemoc z povolání. V případě ochrany zraku bych zdůraznila dodržování 

doporučeného stupně zatmění. Co se týče ochrany sluchu a opatření před úrazem elektrického 

proudu, jsem neshledala větší nedostatky, pouze bych doporučila důslednější kontrolu 

dodržování povinností u zaměstnanců. U zdravotní prevence pak ještě začlenit u prašnosti 

následné prohlídky.  Svářečské pracoviště vyhovuje daným předpisům, jen bych doporučila 

zjistit intenzitu osvětlení a při zjištění nedostatku přijmout vhodná opatření. 
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8 Závěr 

Tato práce se zabývá problematikou posouzení úrovně zdravotních rizik na vybraném 

svářečském pracovišti. V úvodu této práce jsem se snažila určit všechny zdraví škodlivé 

faktory na svářečském pracovišti, tím že jsem si pracoviště prošla, seznámila se s podmínkami 

práce aj. K jednotlivým rizikovým faktorům jsem následně přiřadila následky na zdraví, které 

způsobují, a z uvedených znalosti jsem určila jejich pravděpodobnost výskytu a následky. 

Z nich za pomocí zvolené metody analýzy rizik jsem orientačně stanovila rizikovost 

jednotlivých faktorů. Z výsledku analýzy, pomocí které jsem si jednotlivé faktory rozčlenila 

do kategorií, jsem určila, která měření v reálných podmínkách se budou provádět. Výsledky 

měření pak bylo možno srovnat s limitními hodnotami a následně zařadit práci do výsledné 

kategorie práce. V závěru jsem obecně navrhla nejvhodnější preventivní opatření k odstranění 

nebo snížení rizika na přijatelnou úroveň a srovnala je s dosavadními opatřeními ve firmě.   

Z práce vyplývá, že hodnocení rizik na pracovištích slouží zaměstnavatelům 

k vytvoření podkladu pro stanovení opatření nutných pro ochranu zdraví jeho zaměstnanců. Je 

tedy logické, že na realizaci hodnocení by se mělo podílet i vedení firmy. Řešení však 

vyžaduje značných znalostí a zkušeností což zajistí osoby odborně způsobilé v BOZP a PO. 

To však platí převážně ve větších firmách, kde tento proces je časově náročný a vyžaduje více 

analytiků, pomocí můžou být i speciální programy pro hodnocení rizik. Závisí tady na 

velikosti a složitosti provozu. V malých firmách pro realizaci hodnocení poslouží tato práce 

jako návod jak postupovat krok za korkem. Protože cílem komplexního hodnocení je získat 

přehled o rizicích v celém pracovním systému (podniku) je potřeba postupně hodnotit 

jednotlivá pracoviště, pracovní místa nebo prostory uvnitř pracoviště stejně jak je uvedeno 

výše pro svářečské pracoviště. Pro zjednodušení bych doporučila zpracovat seznam míst nebo 

prostorů v pracovním systému a k nim přiřadit přehled činnosti, které jsou v jednotlivých 

pracovních prostorách prováděny. V jednoduché tabulce pak ke každému pracovnímu místu 

nebo činnosti přiřadit nebezpečí nebo nebezpečnou situaci. Tímto způsobem se snadno získá 

výčet všech rizik v různých prostorách a následně se i ocení jejich rizikovost např. pomocí 

bodové metody. Pro praxi můžu doporučit kromě bodové metody využít i dalších metod a 

postupů jako např. kontrolní seznam (Checklist), ale pro orientační zjištění rizikovosti úplně 

postačí bodová metoda, která je snadná a rychlá. Závěrem bych chtěla zdůraznit, že této 

problematice je potřeba se trvale věnovat a že nestačí bezpečnostní opatření pouze přijímat, 

ale je nutno i kontrolovat jejich dodržování a konzultovat je se zaměstnanci.   
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Zkratky 

BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

PO Požární ochrana 

OOPP Osobní ochranné pracovní prostředky. 
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