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ÚVOD 
 

     Nanášení nátěrových hmot prošlo za posledních několik let velkými změnami a to jak 

v používaných technologiích nanášení nátěrových hmot, tak ve složení nátěrových hmot. 

V současné době existují různé způsoby nanášení nátěrových hmot, jak z hlediska způsobu 

provedení, tak z hlediska použité technologie. Nanášení nátěrových hmot na materiál je 

vlastně ochrana materiálu před působením různých vlivů.  

 

     Při této činnosti jsou však také důležité požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci a používání osobních ochranných pracovních prostředků pracovníku přicházejících 

do styku s nátěrovými hmotami, zejména pracovníků lakoven.  
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1. CÍL PRÁCE 
 

 

     Při nanášení nátěrových hmot vzniká určité riziko, jak z hlediska použité technologie, 

tak z hlediska použitých nátěrových hmot. Tato práce je zaměřena na nanášení nátěrových 

hmot pneumatickým stříkáním ve stříkacích kabinách s obsluhou. Tímto způsobem 

nanášení vznikají různá rizika, která budou v práci identifikována a následně pak proveden 

návrh na jejich odstranění či zmírnění.  

 

     Cílem práce je navrhnout opatření k ochraně zdraví při práci v lakovně, kde se bude 

používat nanášení nátěrových hmot  pneumatickým stříkáním. Na základě zhodnocení rizik 

budou navržena taková opatření, které povedou ke zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v lakovně a dále pak k výběru nejvhodnějších osobních ochranných pracovních 

prostředků.   
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2. LITERÁRNÍ  REŠERŢE 
 

     Při vypracování mé bakalářské práce jsem čerpal zejména z platných 

předpisů, technických norem a z dostupné literatury, která se zabývá otázkou bezpečnosti 

práce v lakovnách a v neposlední řadě také z vlastních poznatků, zjištěných při návštěvě 

autolakovny. 

 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

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

práci, ve znění pozdějších předpisů. 

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterými se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných a pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních 

prostředků.  

 

      Z uvedených zákonů a nařízení jsem, čerpal informace ke své práci zejména z oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 

ČSN EN 12251+A1, Lakovny – stříkací kabiny pro nanášení organických tekutých 

nátěrových hmot – Bezpečnostní požadavky. 

ČSN 650201, Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci. 

 

     Technické normy zahrnují požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

v lakovnách, a požadavky na skladování a manipulaci s hořlavými kapalinami. 

 

 

LUKAVSKÝ, L. BOUŠKA S. FIALA V. Nátěrové hmoty, 1. díl. Merkur, Praha 1993, 

ISBN80-7032-301-9 

 

     V uvedené publikaci jsou vysvětleny různé způsoby nanášení nátěrových hmot, jedním 

ze způsobů nanášení se budu zabývat ve své práci. 

     

VOJTA, Z. RUCKÝ, E. Osobní ochranné pracovní prostředky, SPBI, Ostrava 2006, ISBN 

80-86634-19-1 
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     V této publikaci jsou uvedeny  různé druhy osobních ochranných pracovních 

prostředků, kterých jsem využil ve své práci k navržení OOPP pro práci v lakovnách. 

   

KROUPA, B., NOVOTNÝ, K. Metodika k provádění prevence a hodnocení pracovních 

rizik s přihlédnutím k návodu pro hodnocení rizik při práci, který vychází se směrnice 

89/391 EEC (malé a střední podniky),  RoVS, Rožnov pod Radhoštěm, 2001 

 

     V této publikaci jsou uvedeny různé způsoby hodnocení rizik, ve své  práci jsem použil 

 bodovou polokvantitativní metodu hodnocení rizik.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

3. PŘEHLED ZÁKLADNÍCH LEGISLATIVNÍCH NOREM 
 

- Zákoník práce č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

 

     Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při 

práci,(dále jen BOZP) s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která 

se týkají výkonu práce (dále jen „rizika“). 

 

- Nedílnou součásti pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních 

řízení je péče o BOZP ostatních zaměstnanců. 

 

- V případě plnění pracovních úkolů na stejném pracovišti dvěma a více zaměstnanci 

různých zaměstnavatelů, mají tito za povinnost se navzájem písemně informovat o 

možných rizicích při práci a přijmout takové opatření, které bude zajišťovat  BOZP 

pro ostatní zaměstnance na pracovišti, přičemž se dohodnou v písemné formě. 

 

- Každý ze zaměstnavatelů působící na stejném pracovišti je povinen zajistit, aby 

jeho pracovní činnost byla koordinována a prováděna tak, aby byli chráněni i 

zaměstnanci dalšího zaměstnavatele, při tomto je bezodkladně povinen informovat 

odbory a zástupce zaměstnanců v oblasti BOZP o rizicích a přijatých opatřeních 

získaných od jiných zaměstnavatelů. Zajišťovat BOZP se vztahuje na všechny 

fyzické osoby, zdržující se na pracovištích zaměstnavatele, vzniklé náklady nesmějí 

být přenášeny jak přímo tak nepřímo na zaměstnavatele.   

[1, § 101]   

      

     Zaměstnavatel je dále povinen vytvářet příznivé pracovní podmínky v oblasti BOZP a 

přijímat opatření k předcházení rizikům. 

 

- Zaměstnavatel je dále povinen soustavně vyhledávat nebezpečí pracovního 

procesu, jeho zdroje a možné příčiny, na jejichž základě je povinen vyhledávat a 

hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění nebo opatření k zařazení rizik 

do nižší kategorie. Zaměstnavatel má dále povinnost kontrolovat úroveň BOZP, 

zejména stav výrobních a pracovních prostředků a pracovišť a úrovně rizikových 

faktorů pracovních podmínek a dodržovat metody hodnocení rizikových faktorů. V 
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případě, kdy není možné rizika odstranit je zaměstnavatel povinen přijmout takové 

opatření, aby bylo jejich působení v oblasti bezpečnosti ochrany zdraví při práci co 

nejnižší. O vyhledávání rizik a prováděných opatřeních vede zaměstnavatel 

potřebnou dokumentaci. 

 

- Při provádění technických, organizačních opatření v oblasti rizik, se řídí 

zaměstnavatel podmínkami, jakými jsou omezování vzniku rizik, jejich 

odstraňování, přizpůsobování pracovních podmínek potřebám zaměstnanců, 

nahrazování fyzicky namáhavé práce technologií k jejímu odstranění, nahrazování 

nebezpečných technologií výroby novými bezpečnými technologiemi a to včetně 

surovin a materiálů, omezování počtu zaměstnanců, kteří jsou vystaveni, působení 

rizikových faktorů překračujících hygienické limity, provádět plánování v prevenci 

rizik a využívat při tom techniky, organizovat práci a vytvářet příznivé pracovní 

podmínky. Přednostně uplatňovat prostředky kolektivní ochrany před prostředky 

individuální ochrany, provádět opatření k omezení úniku škodlivin ze strojů a 

zařízení, určovat vhodné pokyny v oblasti BOZP.    

 

- Zaměstnavatel přijímá vhodné opatření ke zdolávání mimořádných událostí, 

v případě vzniku mimořádné události vydává pokyny k okamžitému opuštění 

pracoviště a odchodu do bezpečí, spolupodílí se na poskytování první pomoci, 

spolupracuje se zařízením poskytující pracovně lékařskou péči a určuje 

zaměstnance, kteří organizují první pomoc a vyrozumění potřebných složek IZS, 

provádí školení těchto určených zaměstnanců v rozmezí rizik vyskytujících se na 

daném pracovišti. Zaměstnavatel je povinen přizpůsobovat opatření k měnícím se 

skutečnostem, kontrolovat jejich účinnost a dodržování a tyto neustále zlepšovat. 

[1, § 102]   

 

        

 

- V případě, že nelze možná rizika odstranit, nebo alespoň dostatečně omezit 

opatřeními nebo prostředky kolektivní ochrany z hlediska organizace práce, má 

zaměstnavatel za povinnost, poskytovat osobní ochranné pracovní prostředky,(dále 

jen OOPP) zaměstnancům. Mezi OOPP patří takové prostředky, které musí chránit 

zaměstnance před riziky a nesmí ohrožovat zdraví zaměstnanců a bránit v jejich 
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práci, současně musí splňovat stanovené technické požadavky. V případě práce, při 

které dochází ke značnému opotřebení nebo znečištění pracovního oděvu či obuvi, 

nebo tyto prostředky plní ochranou funkci, má zaměstnavatel za povinnost 

poskytnout tyto prostředky jako OOPP. 

 

- Zaměstnavatel má mimo jiné za povinnost také v případě provozu, kde dochází 

k značnému znečištění a v nevyhovujících mikroklimatických podmínkách, 

poskytnout zaměstnancům mycí, desinfekční a čisticí prostředky a také poskytnout 

ochranné nápoje. Mezi další povinnosti zaměstnavatele patří kontrola používání 

OOPP a povinnost udržovat tyto prostředky v použivatelném stavu, tyto prostředky 

poskytuje zaměstnavatel bezplatně, podle vyhodnocení rizik a konkrétních 

podmínek vykonávané práce, poskytování těchto prostředků nesmí být 

nahrazováno finančním plněním. Bližší podmínky používání OOPP stanoví 

nařízení vlády č. 495/2001 Sb. 

[1, § 104]   

  

     

- Zákon č. 309/2006 Sb.  O zajištění dalších podmínek BOZP. 

 

          Zákon upravující další požadavky bezpečnosti ochrany zdraví při práci v pracovně 

právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 

služeb mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci).  

- Zaměstnavatel je povinen, aby bylo pracoviště vybaveno a uspořádáno tak, aby 

zajišťovalo bezpečnost a hygienické požadavky z hlediska bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, je dále povinen stanovit pracovní postupy tak, aby byly 

dodržovány bezpečné zásady chování na pracovišti. V případě výskytu rizikových 

faktorů na pracovišti zaměstnavatele je tento pravidelně bez zbytečného odkladu, 

pokud dojde ke změně pracovních podmínek, kontrolovat jejich míru a zabezpečit, 

aby se rizikové faktory nevyskytovaly, případně byly omezeny na nejmenší 

možnou míru. Mezi nejdůležitější rizikové faktory lze zařadit faktory fyzikální, 

chemické, biologické a další faktory jakými jsou prach, fyzická zátěž, nepříznivé 

mikroklimatické podmínky, psychická a zraková zátěž. Nemůže-li zaměstnavatel 

zamezit výskytu těchto rizikových faktorů, potom je povinen zajistit taková 
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opatření, zejména za použití technologického a technického opatření vedoucí 

k omezení působení těchto faktorů.  Zaměstnavatel je mimo jiné povinen zajišťovat 

a provádět úkoly v hodnocení a prevenci rizik, kdy by mohlo dojít k ohrožení 

života nebo zdraví zaměstnanců, je-li k tomuto odborně způsobilý, v opačném 

případě zajistí odborně způsobilou osobu. Na pracovištích, kde může dojít 

k poškození zdraví je zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky a 

značení, které poskytují zaměstnancům instrukce nebo informace týkající se 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

[2]   

 

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

OOPP, mycích, čisticích, dezinfekčních prostředků. 

     Toto nařízení upravuje rozsah a bližší podmínky pro poskytování OOPP a prostředků 

mycích čisticích a desinfekčních.  

 

- Zaměstnanci musí být s používáním osobních ochranných pracovních prostředků 

(dále jen OOPP) řádně seznámeni, způsoby, dobu a podmínky používání OOPP 

stanoví zaměstnavatel s ohledem na závažnost a výskyt rizik, druhu a charakteru 

vykonávané práce a k vlastnostem OOPP, při jejich použití nesmí vznikat další 

riziko, musí být přizpůsobeny jednotlivým požadavkům zaměstnanců i s hlediska 

ergonomického.   

[3]   

 

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

      Uvedená norma, souhrnně řeší požadavky na výrobní, skladovací prostory s hořlavými 

kapalinami.  

[4]   

 

- ČSN EN 12215+A1 – Lakovny – Stříkací kabiny pro nanášení organických tekutých 

nátěrových hmot – Bezpečnostní požadavky. 

     Uvedená norma popisuje požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví v lakovnách pro 

nanášení a sušení organických tekutých nátěrových hmot a laků. Dále tato norma popisuje 

metody ověřování bezpečnostních opatření při provozu ve stříkacích kabinách.   

[5]   
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4. ZÁKLADNÍ POJMY 
 

 

Riziko - pravděpodobnost vzniku nežádoucího účinku, vzniku negativního jevu a jeho 

následku (poškozením zdraví, ztrátou života, ztrátou majetku atd.)  

 

Prevence rizika - jsou všechna opatření vyplývajících z právních předpisů k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat 

rizika, minimalizovat působení neodstranitelných rizik. 

 

Nebezpečí - určitá nebezpečná vlastnost biologického či fyzikálního jevu nebo stav celého 

systému, který může nepříznivě ovlivnit a působit na zdraví lidí, nebo životní prostředí a 

majetek. 

 

Ohroţení - je to stav, kdy škodlivé potencionální nebezpečí negativně působí na zdraví 

lidí, nebo životní prostředí a majetek a přispívá k rozvoji krizové situace. 

 

Analýza rizika - je proces určení zdrojů rizika, v určitém systému při určité činnosti a jeho 

odhadu úrovně rizika, které působí na zdraví lidí, životní prostředí či majetek. 

 

BOZP - souhrnný název pro prevenci rizik mající vztah k výkonu práce a ochrany 

zaměstnanců i jiných osob vykonávajících pracovní činnost i těch, kteří mohou být touto 

činností negativně ovlivněni a ochrany životního prostředí, před nepříznivými účinky 

práce. 

 

Bezpečnostní opatření -  činnost a prostředky zamezující rozvoji nebezpečí, nebo 

snižující riziko. 

 

Hodnocení rizika - je proces ohodnocení frekvence nebo pravděpodobnosti nežádoucích 

událostí nebo jejich následků ohrožujících životy lidí, životní protřídí a majetek 

 

Identifikace nebezpečí - je rozpoznání druhu a vlastností škodlivých účinku, zejména 

určení jejich nebezpečných charakteristik. 
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Zbytkové riziko - riziko, které zůstane po použití postupů řízení rizika. 

[6]   

 

      

Pneumatické stříkání – stříkání organických nátěrových hmot pomocí průtoku stlačeného 

vzduchu. 

 

Nebezpečný prostor - prostor, ve kterém je nebo může být výbušná plynná atmosféra, 

která se zařazují do zón 0-2     

 

Hořlavé látky - látky ve formě plynů, par, kapalin a pevných látek i jejich směsí, 

schopných po zapálení vytvářet exotermické reakce spolu se vzduchem 

 

Výbušná atmosféra - směs vzduchu a hořlavých látek ve formě plynů, par mlh a prachů, 

ve kterých se po iniciaci rozšíří hoření do celé nespálené směsi, je výbušná za 

atmosférických podmínek. 

 

Dolní mez výbušnosti plynů a par - nejnižší koncentrace směsi hořlavých plynů nebo par 

se vzduchem nebo jiným oxidovadlem, při které je tato směs ještě výbušná.(LEL) 

[5]   

        

 

Hořlavá kapalina - hořlavá kapalina nebo její směs v kapalném stavu, která je za přesně 

stanovaných podmínek schopná hořet nebo vytvářet produkty schopné hoření. 

 

Hořlavá nátěrová hmota – v kapalné nebo pastovité formě, která po nanesení na podklad 

tvoří nátěr mající ochranné, dekorativní nebo specifické vlastnosti a u které bylo 

prokázáno, že jde o hořlavou kapalinu zařazenou do tříd nebezpečnosti. 

 

Bezpečnostní pásmo - vymezený prostor od vnějšího okraje objektu (zařízení), v němž se 

vyskytují hořlavé kapaliny. 

[4]   
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5. DRUHY NANAŠENÍ NATĚROVÝCH HMOT 
 

5.1. Pouţívané způsoby 
 

 

     Jedním ze základních faktorů, které ovlivňují stálost a kvalitu nátěru je zvolení správné 

technologie nanášení barev. V dnešní době je dostatečný výběr zvolené technologie 

nanášení barev – lakování, jak již z hlediska kvality, tak z hlediska ekonomického. Každou 

technologii volíme pro určitý typ, velikost výrobku a podobně, kdy z těchto důvodů 

přihlížíme k těmto kritériím: 

 

1. K tvaru, množství a velikosti takto upravovaných předmětů. 

2. K požadujícím kvalitním provedením nátěru podle: 

-vzhledu 

-tloušťky nátěru 

-prostředí, kterému bude nátěr vystaven 

3.   K požadavkům na kvalitu povrchu materiálu 

4.   Ke specifickým  vlastnostem použitého nátěrového prostředku 

5.   K určení technologie z hlediska její pracnosti. 

 

Jako obecně používané způsoby nanášení nátěrových hmot se používají tyto:  

 

- Nanášení nátěrových hmot štětcem, válečkem, rukavicí 

- Nanášení nátěrových hmot pneumatickým stříkáním 

- Nanášení ohřátých nátěrových hmot 

- Nanášení nátěrových hmot vysokotlakým stříkáním 

- Nanášení nátěrových hmot v elektrickém poli  

- Nanášení nátěrových hmot máčením, poléváním a v bubnu 

- Navalování nátěrových hmot 

- Nanášení práškových emailů 

- Elektroforézní nanášení nátěrových hmot 
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5.2.  Nanášení nátěrových hmot pneumatickým stříkáním 
 

     Způsob nanášení nátěrových hmot pneumatickým stříkáním je v současné době 

nejrozšířenější, a používají se při tomto různé druhy mechanizace. Pneumatické stříkání 

nátěrových hmot má všestranné použití, mezi jeho hlavní výhodu patří až pětkrát vyšší 

výkon oproti nanášení barvy štětcem, při správném nastavení stříkacího zařízení je 

dosaženo téměř stejné vrstvy nátěrové hmoty na materiálu. Tato technologie je vhodná 

k nanášení všech nátěrových hmot s výjimkou toxických nátěrů. Nevýhodou této 

technologie je větší spotřeba ředidel sloužící k úpravě používaných nátěrových hmoty, 

které se nanášejí na materiál. Tímto vznikají v prostoru prováděné aplikace zhoršené 

hygienické a bezpečnostní podmínky, kdy je nutno prostor větrat, jak při samotné aplikaci, 

tak v případě zasychání nátěru. 

     K provádění této technologie je potřeba použít tzv. stříkací pistole, které se dělí podle 

konstrukce na pistole s horní nádobkou pro nátěrovou hmotu a spodní nádobkou pro 

nátěrovou hmotu. Stříkací pistole se ovládají stiskem ovládací páčky, která otevře ventil 

s přívodem stlačeného vzduchu a dle konstrukčního řešení s horní nebo dolní nádobkou je 

následně nátěrová hmota spolu se vzduchem za pomocí trysky aplikována na materiál. 

Ovládacími prvky pistole je redukováno množství nátěrové hmoty nanášené na materiál. 

Při větší spotřebě nátěrových hmot a v lakovnách, kde se používají stříkací pistole, je 

vhodné použít tlakové zásobníky, které zajišťují nepřetržitý přísun nátěrové hmoty 

proudící pod tlakem do stříkací pistole, při zajištění přísunu tlakového vzduchu do stříkací 

pistole je nutno tento vzduch upravit, zejména s něj odstranit prachové, vodní nebo olejové 

částice, které by měly vliv na kvalitu prováděného nátěru. K této úpravě se používají 

čističe vzduchu.      

 [7]   
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6. TECHNICKÉ POŢADAVKY PRO LAKOVNY 
 

6.1. Identifikace nebezpečí v lakovnách  
 

 

Mechanická nebezpečí 

     Toto nebezpečí, může vznikat v prostoru obsluhy uzavřené ve stříkací kabině a to 

zejména při neočekávaném uzavírání dveří kabiny, mezi další nebezpečí patří uzavření 

obsluhy ve stříkací kabině z důvodu poruchy dveří, čímž je znemožněn okamžitý výstup 

z kabiny. Jako další mechanická nebezpečí lze uvést uklouznutí či pád pracovníka 

v lakovně z důvodu, kdy na podlaze může být nějaká tekutina či zbytky nátěrové hmoty, 

toto nebezpečí může být zvýšeno vlivem nedostatečného osvětlení. 

 

Elektrická nebezpečí 

     Toto nebezpečí, může vzniknout, při používání elektrického nářadí a to zejména při 

jeho poruše, kdy by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem. 

 

Tepelná nebezpečí 

     Toto nebezpečí může vznikat například při požáru nebo výbuchu, ve stříkacím systému 

s ohřevem, nebo při kontaktu s horkými povrchy. 

 

Nebezpečí způsobené hlukem 

     Toto nebezpečí může vzniknout od ventilátoru, filtračních zařízení k čištění vzduchu 

nebo od stříkací pistole. 

 

Nebezpečí od působení nebezpečných látek 

     K tomuto nebezpečí může dojít při průsaku nebo vstřebáváni nátěrových hmot, při 

styku s nátěrovými hmotami, rozpouštědly a působením jiných látek, které mohou vyvolat 

různé poškození kůže, očí, záněty nebo mohou vyvolat alergické reakce. Dále může 

docházet k nebezpečné inhalaci nátěrových hmot. K tomuto nebezpečí může dojít při 

vdechnutí výparů rozpouštědel nebo nátěrových hmot, které se uvolňují z tekutých 

nátěrových hmot nebo rozpouštědel. Další nebezpečí, ke kterému může dojít od 

nebezpečných látek je nebezpečí inhalace plynů a par, toto nebezpečí může vzniknout při 
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úniku par a plynů zejména z topných zařízení, samočinných hasicích zařízení a jejich 

následné náhodné inhalaci. 

 

Nebezpečí požáru a výbuchu 

     Toto nebezpečí může vznikat při vznícení usazených nátěrových hmot ve filtračním 

zařízení, při používaní otevřeného ohně v místech, kde je toto zakázáno, samovznícením 

způsobeným chemickými reakcemi různých typů nátěrových hmot, dále pak od topidel, 

která mají schopnost vznítit hořlavou látku nebo rozpouštědlo. Jako příklad iniciace bych 

uvedl: horké povrchy, statická elektřina při nesprávném použití ochranného obleku a 

obuvi. Nebezpečí výbuchu může v lakovně vznikat za přítomnosti iniciačního zdroje 

schopného způsobit iniciaci za podmínek, kdy koncentrace hořlavých látek spolu se 

vzduchem překročí dolní mez výbušnosti (LEL). Jako příklad bych uvedl páry 

rozpouštědel, které vznikají při zasychání nátěrové hmoty, zplodiny vznikající při hoření, 

plyny vznikající z usazenin, topné hořlavé plyny, výpary z čisticí kapaliny a 

z recirkulačních procesů kabiny. 

 

Nebezpečí způsobené poruchou dodávky elektrické energie 

     Toto nebezpečí může vzniknout při rychlém zvýšení koncentrace par hořlavých látek, 

čehož může být příčina porucha větrání, porucha nouzového osvětlení nebo výpadku 

přívodu elektrické energie zajišťující činnost řídícího bezpečnostního zařízení. 

 

 

6.2. Bezpečnostní opatření v lakovnách 
 

 

Mechanické bezpečnostní požadavky 

      Proti uzavření obsluhy ve stříkací kabině musí být zajištěno okamžité opuštění kabiny 

obsluhou v případě havárie, při tomto nesmí obsluze v úniku bránit žádná překážka nebo 

zábrana umístěna v místě úniku. Dveře kabiny musí být otevíratelné jak z venku tak 

zevnitř kabiny a to pouhým tlakem, bez ohledu na to jaký tlak vznikne uvnitř kabiny. 

Dveře musí být rozměrů minimálně 800 mm široké a 2000 mm vysoké. Pro únik obsluhy 

z kabiny nesmí být úniková cesta delší než 10 m ke dveřím pro obsluhu. Opatření, která 

musí být zabezpečena proti uklouznutí, zakopnutí a pádu pracovníku jsou taková, že na 
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podlaze, kde jsou umístěny podlahové rošty, nesmí být žádné prohlubně a výstupky, které 

by mohly překážet obsluze kabiny. Podlaha musí být konstrukčně řešena tak, aby byla 

protiskluzová a případné pracovní kanály, které jsou v kabině, musí být osvětleny. Celkově 

musí mít stříkací kabina intenzitu světla minimálně 600 luxů. 

 

 

Požadavky na působení tepelného nebezpečí 

     Každý velmi horký povrch zařízení vyskytující se v lakovně musí být opatřen krytem, 

který zamezí vzniku nebezpečí dotyku horkého povrchu, ochranné kryty a části izolace 

musí mít teplotu menší než 60° C. 

 

Bezpečnostní požadavky a opatření proti hluku 

     Konstrukce stříkacích kabin musí být provedena tak, aby rizika od emisí 

aerodynamického hluku, byla v co možné maximální míře minimalizována, například 

omezením rychlosti proudění vzduchu v potrubí, instalaci pružných dílů ve spojení 

s ventilátorem a potrubním systémem, instalací antivibračních úchytů potrubí a stanovením 

optimálních otáček ventilátoru. 

 

Požadavky na bezpečnost proti působení nebezpečných látek 

     Inhalaci nátěrových hmot a rozpouštědel při nanášení nátěrových hmot ve stříkacích 

kabinách musíme co nejvíce snižovat, popřípadě zabránit tomu, aby byly páry rozpouštědel 

a jejich aerosoly vdechovány obsluhou v pracovním prostoru. Tomuto zabráníme tak, že 

budeme v závislosti na typu aplikace nátěrové hmoty, velikosti natíraných výrobků, a 

množství aplikované nebezpečné látky, využívat nucené větrání. Ve stříkací kabině se musí 

zajistit, aby nedošlo k úniku vzduchu, který obsahuje v nebezpečném množství páry 

rozpouštědel do ostatních provozů lakovny. Průtok vzduchu v kabině musí být usměrněn 

tak, aby obsluha nemoha vdechovat vzduch znečištěný tekutými organickými nátěrovými 

hmotami. Proud vzduchu by měl být pokud možno homogenní v celém pracovním prostoru 

obsluhy. Při nanášení nátěrové hmoty na výrobek, by měl tento být v jednom místě a směr 

větrání by měl být ve směru svislém, směrem dolů. Ve stříkacích kabinách, kde je směr 

větrání vertikální musí být proudění vzduchu uvnitř nad pracovním prostorem rychlost 

alespoň 0,30 m/s.  

     K zamezení vzniku turbulencí uvnitř stříkací kabiny s obsluhou, musí být délky a šířka 

takto vertikálně větrané kabiny, alespoň o 1 m širší na každé straně, než je délka a šířka 
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stříkaného předmětu. Bezpečnostní zařízení, které snímá stav nebezpečných koncentrací 

plynů a par ve vzduchu musí mít správnou funkci a v případě překročení bezpečných 

koncentrací provede vypnutí napájení a tím se zajistí uvedení zařízení do bezpečného 

stavu. V případě zhoršeného stavu nuceného větrání ve stříkací kabině je toto detekováno 

přístroji, a vyjádřeno světelným, popřípadě zvukovým signálem. Ztráta nuceného větrání 

nesmí překročit 10%. V případě poruchy nuceného větrání a topení, musí být tato zařízení 

blokována.       

     Při normálním provozu nesmí bránit blokovací zařízení provozu nuceného větrání, aby 

bylo možno v případě překročení dovolených koncentrací nebo mezí výbušnosti par 

rozpouštědel tyto bezpečně odvést mimo prostor lakovny. Proti inhalaci nebezpečných 

plynů unikajících z topných zařízení, musí být potrubní rozvod pro přívod čerstvého 

vzduchu, a potrubí pro odvod spalin topného zařízení, konstrukčně umístěno tak, aby 

nehrozilo nebezpečí cirkulace. Musí být instalováno takové zařízení, které bude blokovat 

větrání a přívod paliva do hořáku. V případě použití přímého ohřevu vzduchu, musí být 

nebezpečná koncentrace plynných spalin nižší, než je koncentrace spalin dovolená.  Při 

použití automatického hasicího zařízení obsahujícího nebezpečné hasicí látky, které bude 

v kabině instalováno, musí být toto signalizováno zvukovým signálem. Pro přirozené 

větrání ostatních prostor, kde je manipulováno s nátěrovými hmotami, musí být 

instalovány otvory, které jsou opatřeny mřížkou a tyto musí být trvale otevřeny s výjimkou 

zimního období, kdy můžou být uzavřeny. 

 

Bezpečnostní požadavky a opatření proti vzniku požáru a výbuchu 

     Každá stříkací kabina, ve  které se zpracovávají nátěrové hmoty, musí být vybavena 

ručním nebo automatickým hasicím zařízením. Aby nedocházelo k rychlému šíření 

plamene v kabině, všechny prvky konstrukce stěn, stropů, podlahy a roštů (které musí být 

odnímatelné z důvodu čištění) a dveře pro obsluhu, jakož i potrubní rozvody musí 

vyhovovat požadavkům na ochranu před požárem. Vlastnosti použitých materiálu tepelné 

izolace nesmí podporovat hoření, filtrační materiály a různé těsnící spoje a podobně nesmí 

být snadno hořlavé. Kabina pro nanášení nátěrových hmot, včetně strojovny 

vzduchotechniky tvoří samostatný požární úsek. V kabině s obsluhou musí být přijata 

taková opatření, aby byla koncentrace hořlavých látek maximálně pod 25% LEL, použitých 

ředidel nejvýše však 20 g/m³, například použitím nuceného větrání a vyloučením nebo 

omezením zdroje iniciace. Vnitřní část stříkací kabiny v trvale otevřeném prostoru a 

prostor sloužící k recirkulaci a výfuku vzduchu z kabiny, až do vzdálenosti 1 m, jsou 
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zařazeny do zóny 2. V případě, že by byla v kabině zjištěna koncentrace rovna nebo vyšší 

než 25% LEL, musí být kabina vybavena zařízením pro odlehčení výbuchu a zařízením pro 

měření koncentrace hořlavých látek.  

 

 

Požadavky na omezení iniciačních zdrojů 

     Aby nedocházelo k nebezpečným stavům, musí konstrukce elektrických a 

neelektrických zařízení zajistit, aby se v jakékoliv části systému zařazeného jako 

nebezpečný výbuchem nevyskytovaly zdroje iniciace. Elektrická zařízení umístěná v zóně 

2 musí být všechny vodivě pospojována a uzemněna. Osvětlení, které je umístěno za 

ochrannými panely, musí být utěsněno tak, aby nemohly nebezpečné výpary rozpouštědel 

pronikat ke svítidlům, které musí být odolné proti nárazům. Motory umístěné uvnitř 

výfukového a vzduchového potrubí musí mít dostatečné krytí, nežádoucí výboje statické 

elektřiny jsou vyloučeny pospojováním a uzemněním. Všechna neelektrická zařízení 

instalována v prostředí s nebezpečím výbuchu musí být konstruována tak, aby byla 

zajištěna potřebná ochrana. Zařízení umístěné v zóně 2 nesmí obsahovat účinné zdroje 

iniciace. Vzduch s odpařenými zbytky nátěrových hmot a ředidel musí být bezpečně 

odvedeny z prostoru stříkací kabiny do filtračního zařízení nebo jinou technologií 

zneškodněny, tak aby nemohlo dojít k požáru nebo výbuchu. Zařízení, která obsahují horké 

povrchy uvnitř stříkací kabiny, nesmí být schopny vznítit výpary barev a rozpouštědel, 

ventilátory sloužící k recirkulaci vzduchu musí být konstrukce používané v prostředí 

s nebezpečím výbuchu. Používat stanovené osobní ochranné pracovní prostředky, aby byl 

vyloučen vznik statické energie. 

 

 

Požadavky na bezpečnost při výpadku zdroje napájení 

     V případě výpadku zdroje elektrické energie, musí být stříkací kabiny vybaveny 

nouzovým osvětlením a nouzovou signalizací. 

[4], [5]    
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7. OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY 
 

 

     Zaměstnavatel má za povinnost poskytovat osobní ochranné pracovní prostředky všem 

zaměstnancům a osobám, které se zdržují na pracovišti v lakovně a v dalších  prostorách, 

kde hrozí nebezpečí výbuchu v souvislosti s nebezpečím iniciace.  

 

Ochranná obuv 

     Zaměstnanci v lakovně, kteří jsou odizolováni od země v prostorách lakovny 

používáním nevodivých osobních ochranných pracovních prostředků, zejména obuvi, která 

je v oblasti podrážky zhotovena s nevodivého materiálu, může na sobě akumulovat získaný 

elektrostatický náboj. Tento náboj získá nošeným oblečením, které má vyšší obsah 

silonových části a dalších látek, které jsou schopny tento náboj vytvořit. Ochranná obuv 

musí tvořit i další ochranu a to například proti uklouznutí. 

 

Ochranný oděv 

    V lakovně je důležité, aby pracovníci používali vhodné OOPP, které zamezí vzniku 

elektrostatického náboje. Mezi vhodné OOPP patří ochranný oděv (kombinéza), který je 

zhotoven z materiálů, které nebudou vytvářet nebo akumulovat statickou energii, dále 

dostatečně vodivá obuv, která bude vodivě spojena s odizolovanou podlahou v lakovně, 

čímž se dosáhne toho, že v případě kontaktu pracovníka s kovovou částí ve stříkací kabině 

lakovny, aniž by si toto pracovník uvědomil, nedojde ke vzniku jiskry, která by byla 

schopna způsobit iniciaci. Ochranný oděv musí mít i další vlastnosti, zejména byl odolný 

proti působení nátěrových hmot a jejich ředidel na pokožku pracovníka. 

 

Ochrana dýchacích orgánu 

     Mezi další pracovní prostředky osobní ochrany, kterými se pracovník v lakovně chrání, 

je ochrana dýchacích orgánů. 

     Pracovníci v lakovně (stříkací kabině), kde dochází k rozprášení nanášených nátěrových 

hmot, musí používat ochranu dýchacích orgánu zejména použitím obličejových masek, 

polomasek či filtroventilačních jednotek.  

     Ochrana dýchacích orgánů, která se obvykle v lakovnách používá, se nazývá polomaska 

a je tvořena lícnicí, která přímo kopíruje oblast kolem úst a nosu opařena výztuhou, dále je 

tvořena upínacím systémem, který zajišťuje stabilitu masky a ventilem, který zaručuje 
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vdechování a vydechování, dále pak pouzdrem, nebo pouzdry v kterých jsou umístěny 

filtry. Tyto filtry jsou rozděleny podle toho, proti jakým škodlivým látkám budou chránit 

svého uživatele. V případě používání filtrů v lakovně se takové, které budou zachycovat 

mechanické částice a nebezpečné výpary ředidel a barev. V případě, kdy lakýrník při 

použití masky ucítí, že již není chráněn a to zápachem látky, proti které je filtr určen, tak 

musí okamžitě filtr v masce vyměnit. Filtry musí být vyměnitelné bez použití speciálního 

nářadí. 

 

 

Ochrana očí 

     Při nanášení nátěrových hmot lakýrníkem je potřeba, aby si chránil zrak vhodnými 

ochrannými prostředky, jakými mohou být ochranné brýle, nebo štíty. 

     Při výběru vhodných prostředků ochrany je potřeba vycházet z individuálních 

konstrukčních požadavků uživatele. Mezi vhodné ochranné prostředky používané 

v lakovně patří obličejové masky, které chrání jak oči tak v kombinaci s použitým 

filtračním zařízením, nebo filtrem také orgány dýchací. Další ochranou očí jsou ochranné 

brýle, a to dle konstrukce, uzavřené s ventilací či bez ventilace. Brýle by měly mít 

dostatečnou velikost proto, aby bylo možno použít například i brýle dioptrické.  

 

 

Ochrana pokožky rukou 

     Při práci s nebezpečnými nátěrovými hmotami, kterých se v lakovně používá, je potřeba 

používat ochranu pokožky horních končetin, k tomuto účelu slouží ochranné rukavice. 

     Pro práci v lakovně a stříkacím boxu, by měl lakýrník používat rukavice, které jsou 

pětiprsté, aby mohl snadněji manipulovat se stříkací pistolí, rukavice musí být vyrobeny 

s vhodného materiálu, který nebude akumulovat, nebo vyrábět statickou elektřinu, a bude 

odolávat působením nátěrových hmot a ředidel a nebude ohrožovat zdraví a hygienu jejího 

uživatele.  

 

     Závěrem lze říci, že používání OOPP, by mělo být co nejvíce kompatibilní s použitím 

ostatních prostředků ochrany a to jak proti působení mechanické energie, tak proti 

působení chemických látek a vzniku statické energie. 

 

[9] 
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8. POPIS PRACOVIŠTĚ LAKOVNY 
 

 

 

     V budově autolakovny je v přízemní části prostor, kde je umístěna stříkací kabina, před 

touto kabinou je prostor sloužící k přípravě materiálu před samotnou aplikací nátěrové 

hmoty. V tomto prostoru se provádí přebrušování starých barev nebo rzí z povrchu 

materiálu, tmelení a odmašťování. 

 

     Další zařízení autolakovny je prostor, který slouží k míchání barev dle požadovaného 

odstínu. Barvy jsou, skladovány v policovém stojanu v přepravních manipulačních obalech 

podle odstínu a způsobu použití. V další části místnosti jsou na policích umístěny nátěrové 

hmoty a rozpouštědla v uzavřených obalech.[ obr. 1] 

 

 

 

         Obrázek č. 1 

 

 

 

     K  míchání dochází ve středu místnosti, kde je přirozené větrání nad míchacím 

prostorem. [ obr. 2 ] 
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         Obrázek č. 2 

 

 

     V místnosti se rovněž nachází zařízení k proplachování znečištěných nástrojů, jako jsou 

stříkací pistole a dalších nástrojů potřebných k aplikaci nátěrových hmot.  

 

     Jde o zařízení zn. DRESTER 9000, je to zcela uzavřený systém, v kterém se provádí 

čištění nástrojů od zbylých nátěrových hmot. V tomto zařízení, je prostor pro samotné 

čištění z nerezového materiálu, kde cirkuluje za pomocí trysky a správného tlaku vzduchu 

rozpouštědlo, které následně rozpouští zbytky nátěrových hmot z pracovních nástrojů a 

stříkací pistole, které jsou dále odváděny do spodní části zařízení, kde jsou zachyceny 

v kontejneru a výpary flexibilním větráním umístěným v horní části přístroje jsou následně 

odváděny mimo prostory lakovny.[ obr. 3 ]  
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         Obrázek č. 3 

 

 

      Dalším významným zařízením, které se v lakovně nachází je uzavřený kombinovaný 

stříkací box zn. SAIMA s ohříváním, součásti kterého je vzduchotechnika, která zajišťuje 

dodávku vzduchu do stříkací kabiny. [ obr. 4 ] 

 

 

         Obrázek č. 4 
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     Dodávaný vzduch je dále upravován a to zejména ohříván na požadovanou teplotu, 

k čemuž slouží ohřívač na lehké topné oleje zn. SAIMA umístěný ve vnější zadní části 

stříkací kabiny. Takto ohřátý vzduch je dodáván přes filtrační zařízení, které je umístěno 

v horní části, dále do stříkací kabiny, kde zajišťuje ventilaci při aplikaci nátěrových hmot. 

[obr. 5] 

 

         Obrázek č. 5 

     Při aplikaci nátěrových hmot autolakýrníkem uvnitř kabiny, za použití stříkací pistole je 

rozprášená barva nanášena na materiál a přebytečná nátěrová hmota je pak pomocí 

odsávacího zařízení umístěného pod podlahou, která je tvořena kovovými rošty, dále 

zachycována ve filtračním zařízení. [ obr. 6 ] 

 

 

         Obrázek č. 6 
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9. HODNOCENÍ RIZIK V LAKOVNĚ          
 

9.1 Pracovní rizika 
 

     Ve stříkací kabině lakovny vznikají pro autolakýrníka určitá nebezpečí. Lakýrník je při 

práci vystaven řadě rizikových faktorů, jako jsou například faktory fyzikální a mechanické 

(hluk, zakopnutí, uklouznutí), faktory chemické související s nátěrovými hmotami 

(inhalace, vstřebávání nátěrových hmot), dále je vystaven dalším nebezpečím a tím 

vystaven dalším rizikům jako je ohrožení vznikem požáru nebo výbuchu. 

     Tato rizika by měla být odstraněna a v případě, že nejdou odstranit, měla by být 

snižována na akceptovatelnou míru a to zejména stanovením správných pracovních 

postupů, vyloučením nebezpečí, vhodnou volbou OOPP a správným používáním osobních 

ochranných pracovních prostředků, správnou funkcí bezpečnostních značek, signálů a 

podobně. Mezi nejrizikovější faktory v lakovně však patří inhalace výparů nátěrových 

hmot, kontakt kůže s  nebezpečnými látkami a možnost vzniku požáru nebo výbuchu. 

 

9.2. Hodnocení pracovních rizik 
 

     Zaměstnavatel má za povinnost vyhledávat a hodnotit rizika a dále přijímat taková 

opatření, aby byla tato rizika odstraněna, nebo alespoň snížena. 

     V této práci budou hodnocena rizika vyskytující se v autolakovně, ve které je 

instalována uzavíratelná stříkací kabina s obsluhou. 

     Jako první budu identifikovat nebezpečí, kterému je vystaven autolakýrník, a déle budu 

identifikovat možné nebezpečí, které by mohlo vniknout ve vztahu k zařízení a nakonec 

stanovím bezpečnostní opatření. Pro hodnocení rizik v daném případě bude použita bodová 

polokvantitativní metoda, a zároveň bude zpracována tabulka, která bude obsahovat 

identifikaci zjištěných rizik, samotné vyhodnocení složek (nebezpečí, následků, názorů 

hodnotitelů a stanovení míry rizika) a navrhovaná bezpečnostní opatření. Tabulka bude 

obsahem práce jako příloha č. 1.  
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     Tato metoda je založena na hodnocení tří složek 

 

     Odhadu pravděpodobnosti vzniku nebezpečí, je stanoven stupnicí od 1 do 5, kde: 

 

     1.  Nahodilá pravděpodobnost 

     2.  Nepravděpodobná pravděpodobnost  

     3.  Pravděpodobná pravděpodobnost 

     4.  Velmi pravděpodobná pravděpodobnost 

     5.  Trvalá pravděpodobnost 

 

 zahrnuje míru rizika, úroveň rizika a podmínky nebezpečí a ohrožení, značíme (P). 

     Odhadu pravděpodobnosti vzniku následků rizika, je stanovena podle závažnosti od 

1 do 5, kde: 

 

     1.  Poškození zdraví bez pracovní neschopnosti 

     2.  Absenční úraz s pracovní neschopností 

     3.  Vážnější úraz vyžadující hospitalizaci 

     4.  Těžký úraz, úraz s trvalými následky 

     5.  Smrtelný pracovní úraz 

 značíme (N). 

     Názoru hodnotitelů rizika, kde se hodnotí míra závažnosti ohrožení, počet ohrožených 

osob, poznatky plynoucí s porovnání pracovních činností, úrovně řízení BOZP a podobně, 

je stanovená stupnicí od 1 do 5, kde: 

 

     1.  Zanedbatelný vliv na míru ohrožení a nebezpečí 

     2.  Malý vliv na míru ohrožení a nebezpečí 

     3.  Větší nezanedbatelný vliv na míru ohrožení a nebezpečí 

     4.  Velký a významný vliv na míru ohrožení a nebezpečí 

     5. Více významných a nepříznivých vlivů na závažnost a následků ohrožení a nebezpečí 

značíme (H). 

     Stanovení míry rizika (R) vyhodnotíme součinem jednotlivých složek (P, N, H) 

 

R = P · N · H 
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Kdy se následně určí míra rizika, podle kategorii od V. do I., kde míra rizika (R) je 

následující. 

 

I. Přijatelné, bezvýznamné riziko, není potřebné další opatření, po upozornění na rizika je 

nutnou určit opatření   - míra rizika (0-2). 

 

II. Akceptovatelné, méně významné riziko, je přijatelné se souhlasem vedení, přijatá 

opatření ke zlepšení technické bezpečnosti v opačném případě opatření organizační 

(školení a podobně) – míra rizika (3-10) 

 

III. Nežádoucí riziko, podle zpracovávaného plánu zpracovat bezpečnostní opaření – míra 

rizika (11-50) 

 

IV. Významně nepřijatelné riziko, provedení odpovídajících bezpečnostních opatření ke 

snížení rizika na přijatelnou úroveň – míra rizika (51-100) 

 

V. Velmi vysoká míra rizika a fatálními následky, okamžité zastavení činnosti, do doby 

nápravy a nového vyhodnocení rizik a jeho snížení – míra rizika (100 a více) 

[8]   
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10. OPATŘENÍ V LAKOVNĚ 
 

 

10.1.  Zjištěné nedostatky 
 

 

 

     V lakovně jsem zjistil, tyto následující nedostatky: 

 

 

 Ohřev vzduchu ve stříkací kabině je zajišťován lehkými topnými oleji, což z hlediska 

bezpečnosti představuje riziko. 

 

 V lakovně není uzamykatelná skříň z nehořlavého materiálu na uskladnění zbylých 

nátěrových hmot. 

 

 V bezprostředním prostoru, kde dochází k míchání barev dle požadovaného odstínu, je 

nepořádek, jsou zde umístěny staré hadry se zbytky rozpouštědel, použité přípravky 

pro filtrování nátěrových hmot.  

 

 V prostoru, kde dochází k míchání barev, se nachází v policovém stojanu a pod 

stojanem uskladněné nátěrové hmoty, které lehce převyšují množství 50 litrů, tyto by 

měly být odděleny od prostoru, který slouží k míchání nátěrových hmot.  

 

 Při používání OOPP pracovníkem v lakovně bylo zjištěno, že tento používá 

nevyhovující pracovní obuv, která je elektrostaticky nevodivá a představuje riziko 

vzniku elektrostatické elektřiny, dále jsem zjistil, že pracovník ačkoliv má k dispozici 

obličejovou masku tuto řádně nepoužívá, a vnější filtry na polomasce, kterou pracovník 

používá, jsou značně znečištěné a neplní tedy svou funkci. 
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10.2. Návrh na odstranění nedostatků 
 

 

     Mezi technická a bezpečnostní opatření vedoucí ke snížení míry ohrožení obsluhy 

v lakovně bych navrhl tato opatření. 

 

 Nahradit stávající ohřev ve stříkací kabině zn. SAIMA z původního ohřevu, který byl 

realizován lehkými topnými oleji na ohřev plynem, nebo nahrazení ohřevu elektrickou 

energii.  

 

     Z bezpečnostního hlediska - snížení rizika vzniku nebezpečí požáru a tím i skladování 

lehkého topného oleje poblíž ohřevu upravovaného vzduchu, který proudí do stříkací 

kabiny. 

 

     Z ekonomického hlediska - je toto výhodné, protože cena lehkého topného oleje 

používaného k ohřevu v kabině neustále roste.  

 

 Umístit do prostoru lakovny například do prostoru, kde dochází k míchání barev 

uzavíratelnou skříň s nehořlavého materiálu, kde budou uskladněny zbylé nátěrové 

hmoty, po skončení pracovní činnosti, dle požadavku normy ČSN 65 0201. 

 

     Z bezpečnostního hlediska - z důvodu pro které by mohlo, vzniknout nebezpečí 

ohrožení vzniku požáru takto neuložené použité nátěrové hmoty. 

 

 Udržovat v prostorách, kde dochází k míchání nátěrových hmot pořádek na pracovišti. 

 

     Z bezpečnostního hlediska - možnost vzniku požáru z důvodu množství nahromaděných 

nátěrových hmot v otevřených nádobách a odložených různých přípravků sloužící 

k filtrování nátěrových hmot a špinavých hadrů se zbytky rozpouštědel.   

 

 Vytvořit stavebně oddělený větraný prostor, který bude z nehořlavého materiálu 

v místnosti, kde dochází k míchání barev a kde se nachází v policovém stojanu a pod 

stojanem nátěrové hmoty a tyto hmoty zde umístit. 
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     Z bezpečnostního hlediska -  možnost vzniku požáru s důvodu manipulace s nátěrovými 

hmotami v prostoru, kde jsou v policovém stojanu a vedle stojanu na zemi umístěné 

nátěrové hmoty. 

 
 Používat správné OOPP, zejména stanovenou pracovní obuv, která je elektrostaticky 

vodivá, obličejovou filtrační masku, kterou má pracovník k dispozici, ale tuto 

nepoužívá, měnit pravidelně podle potřeby vnější část filtrů polomasky, který 

zachycuje mechanické nečistoty. 

 

     Z bezpečnostního hlediska - může dojít při nepoužívání elektrostatické obuvi 

k akumulaci nebezpečné statické elektřiny a k následnému výboji, při nepoužívání 

obličejové masky, může docházet k poškození očí, dýchacích orgánu a pokožky, včasnou 

výměnou vnějšího filtru polomasky se zmenší odpor dýchání uživatele. 
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ZÁVĚR 
 

 

     Práce v lakovnách patří v současné době mezi riziková zaměstnání a to jak z hlediska 

používaných technologii, tak z hlediska používaných nátěrových hmot či jiných 

nebezpečných látek. V této práci jsem zhodnotil možná rizika, která se v lakovnách při 

nanášení nátěrových hmot pneumatickým stříkáním vyskytují. Navrhl jsem možná řešení 

k jejich odstranění, nebo alespoň zmírnění a v neposlední řadě jsem vybral vhodné OOPP, 

které by se měly v lakovnách, ve kterých se nanášejí nátěrové hmoty pneumatickým 

stříkáním s obsluhou ve stříkacích kabinách používat. 

 

     V této práci jsem se zaměřil na pracoviště lakovny, které jsem ale nekonkretizoval 

z důvodu, že si to majitel lakovny nepřál. Nicméně, jsem v této lakovně zjistil určité 

nedostatky, které jsem v práci identifikoval a navrhl jejich odstranění, a nahrazení 

vhodnějšími prostředky. Tímto by se měla výrazně zlepšit bezpečnost práce na pracovišti 

v této autolakovně.    
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SEZNAM PŘÍLOH 
 

Příloha č. 1 

Posuzovaný 

objekt 

Zdroj 

rizika 

Identifikovaná 

nebezpečí 

P N H R Navrhovaná bezpečnostní 

opatření 

Autolakovna Stříkací 

kabina 

Uzavření obsluhy 2 1 2 4 Zabezpečit vstup do kabiny, aby 

nedošlo k uzavření obsluhy 

v kabině, kontrola funkčnosti 

dveří. 

Možnost pádu, 

zakopnutí obsluhy 

1 2 3 6 Zvýšit kontrolu stavu 

podlahových roštů, odstranění 

zbytků nátěrové hmoty. Zajistit 

dostatečně množství světla. 

Poškození sluchu 

obsluhy kabiny 

3 1 2 6 Odstranit možné příčiny hluku 

např. regulovat otáčky 

ventilátoru a podobně. Důsledně 

používat chrániče sluchu. 

Zasažení, pokožky 

nebezpečnými 

látkami. 

4 1 2 8 Důsledně používat ochranné 

oděvy, rukavice. Po práci 

používat ochranné krémy. 

Zasažení, očí 

nebezpečnými 

látkami 

2 2 2 8 Důsledně dodržovat používání 

ochranných brýlí. 

Zasažení dýchacích 

cest nebezpečnými 

látkami 

3 1 2 6 Dodržovat používání filtračních 

přístrojů, masek, polomasek. 

Kontrolovat výměnu filtrů. 

Používat filtroventilačních 

jednotek. 

Nebezpečí plynoucí 

ze vzniku požáru, 

nebo výbuchu 

1 2 3 6 Provádět pravidelnou kontrolu 

filtrů zachycující nebezpečné 

látky, pravidelná kontrola 

bezpečnostních prvků větrání. 

Dodržovat omezení v používání 

otevřeného ohně a možných 

zdrojů iniciace. 

Nebezpečí zvýšení 

koncentrace výparů 

nebezpečné látky 

v kabině nad (LEL) 

2 1 3 6 Zajišťovat dostatečné 

odvětrávání v kabině, tak aby 

nebyla překročena dovolená 

koncentrace nebezpečných 

výparů. 

Nebezpečí vzniklé 

při působení 

statické elektřiny 

v kabině  

1 2 3 6 Poskytnout, takové OO PP (oděv 

a obuv), které nebudou schopné 

způsobit elektrostatický výboj a 

zažehnou tak výbušnou 

atmosféru v lakovně.  
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Posuzovaný 

objekt 

Zdroj 

rizika 

Identifikovaná 

nebezpečí 

P N H R Navrhovaná bezpečnostní 

opatření 

Autolakovna Prostory 

okolo 

stříkací 

kabiny 

Vznik požáru  1 3 3 9 Důsledně dodržovat v zóně 2 

zákaz používaní zdrojů iniciace 

či zdroje zapálení. 

Naftový ohřev 

vzduchu v 

kabině 

3 3 3 27 Nahrazení ohřevu méně 

nebezpečným plynovým či 

elektrickým zdrojem 

 

 

 

 
Posuzovaný 

objekt 

Zdroj 

rizika 

Identifikovaná 

nebezpečí                 

P N H R Navrhovaná bezpečnostní 

opatření 

Autolakovna Prostor 

míchání 

barev 

Nebezpečí 

vzniku požáru 

3 2 3 18 Odstranit s prostoru, kde dochází 

k míchání barev staré špinavé 

hadry se zbytky ředidel 

Větrat, minimálně otevírat čistící 

přístroj Drester 9000, aby 

neunikaly výpary. 

Zřídit oddělený prostor pro 

nátěrové hmoty, 

sádrokartonovým přepažením 

části místnosti. 

 

 

 

 

 


