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OLSZAR, P., Zajištění bezpečnosti svařování při opravách nákladních železničních vozů, 

Ostrava: VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2012, 64 stran. 

Diplomová práce se zabývá problematikou zajišťování bezpečnosti svařování při opravách 

nákladních železničních vozů. 

V teoretické části jsou popsány opravy nákladních železničních vozů, používané technologie 

svařování a bezpečnostní ustanovení k jednotlivým používaným metodám svařování.  

V praktické části je na opravně nákladních vozů Ostrava provedena analýza rizik při 

svařování. Na základě této analýzy je proveden návrh technického opatření k zajištění 

bezpečnosti při svařování a následně jsou vytvořeny bezpečnostní pokyny pro opravy 

nákladních železničních vozů řady Falls. 
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This thesis focuses on the issue of health and safety when using welding during making 

repairs on cargo railway wagons. 

The theoretical part of the work gives and insight into the repair process of cargo railway 

wagons, it describes used welding technology and safety rules of the particular methods of 

welding. 

For the practical part of the thesis, in Freight wagon garage Ostrava there has been performed 

a potential risk analysis when welding. Based on this analysis, there have been recommended 

technical measures in order to provide the welding safety. Subsequently it determines the 

safety instructions for the repairs of the Falls cargo railway wagons. 
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1 Úvod 

 

V současném moderním světě by mělo být všude samozřejmostí, že je pracovní činnost 

vykonávaná za takových podmínek, kdy nedochází k ohrožení života a zdraví. A i když to tak 

sami někdy necítíme, je to požadavek dnešní doby. Není přece větší hodnoty než je život 

a zdraví člověka. 

Oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se věnují mezinárodní úmluvy a dokumenty 

mezinárodního práva a celá řada českých právních předpisů, zákonů i podzákonných norem. 

Velkou zásluhu na měnícím se přístupu k této oblasti má i naše členství v Evropské unii, která 

věnuje samotné problematice BOZP značnou pozornost, zejména vydáváním evropských 

směrnic a nařízení, která jsou pro nás závazná. 

Hovoříme – li o právním hledisku, nesmíme opomenout i hledisko ekonomické, které hraje 

v oblasti BOZP značnou roli, neboť bezpečnost práce zcela jistě něco stojí. Sice ve srovnání 

s tím, kdyby bezpečnost práce neexistovala nebo byla považována za okrajovou, pak náklady 

spojené s odškodňováním pracovních úrazů, nemocí z povolání nebo případné sankce za 

nedodržení předpisů BOZP jsou mnohonásobně vyšší, než když je oblasti bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci věnována náležitá důležitost. 

V diplomové práci se budu zabývat zajišťováním bezpečnosti svařování při opravách 

nákladních železničních vozů, protože svařovací práce jsou z hlediska bezpečnosti a ochrany 

zdraví velmi rizikové je nutné jim věnovat náležitou pozornost. Svářeči jsou při ní ohrožení 

i vyšším počtem úrazů a nemocí z povolání. I z pohledu na požární bezpečnost je svařování 

vysoce riziková činnost, protože při ní dochází k práci za vysokých teplot a může tak dojít 

k vznícení hořlavých látek na stanovišti svářeče a v jeho okolí. Proto je nutné, aby pro 

zvláštní procesy, jakým je i proces svařování a příbuzné procesy, byly zpracovány 

a dodržovány dokonalejší právní, bezpečnostní, technické, hygienické, zdravotní i požární 

předpisy. 

Cílem diplomové práce je provedení návrhu technických opatření pro potřebu svařování při 

opravách nákladních železničních vozů a vytvoření bezpečnostních pokynů pro opravy 

nákladních železničních vozů typu Falls. 
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2 Základní pojmy  

Ještě než se začneme daným tématem diplomové práce zabývat, seznámíme se s některými 

základními pojmy uvedenými v této práci. 

Nákladní železniční vůz 

Je vůz schváleného typu, určený pro přepravu nákladu, který je opatřen předepsanými nápisy 

a značkami a zejména dvanáctimístným číslem. [1] 

Údržba železničního vozu 

Souhrn všech činnosti konaných za účelem odstraňování a předcházení následků fyzického 

opotřebení vozů tak, aby byl zajištěn provozuschopný stav a bezpečný provoz vozidla. [1] 

Oprava součástí  

Je metoda, při které se součásti opravují na tzv. dovolené opravárenské rozměry, a nevyžaduje 

se bezpodmínečně dodržení původních výrobních rozměrů. [1] 

Proměření 

Zjištění stavu vozu nebo dílu za použití měřidel, kontrolního zařízení nebo jiných 

pomůcek. [1] 

Přezkoušení 

Je ověření funkce konstrukčního celku nebo dílu, které je určeno předpisem nebo technickými 

podmínkami. Přezkoušení celku nebo dílu je možné provést přímo na voze nebo po jeho 

demontáži z vozu. [1] 

Prohlídka 

Je vizuální zjištění stavu vozu nebo dílu pohledem bez použití měřidel nebo jiných 

pomůcek. [1] 

Svářeč 

Pracovník, který byl vyškolený v základním kurzu svařování. Odbornost získaná 

absolvováním kurzu a vykonáním příslušné zkoušky má platnost v rozsahu, uvedeném 

v Osvědčení o základním kurzu svařování. [5] 
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Svářečský dozor 

Pracovník odpovědný za výrobní svářečské operace a za činnost se svařováním související, 

jehož způsobilost a znalosti jsou prokázány výcvikem, vzděláním a odpovídajícími výrobními 

zkušenostmi. [5] 

Svařování 

Všechny metody a způsoby svařování, navařování, tepelné dělení a další způsoby zpracování 

kovů, při kterém se používá svařovací zařízení, bez ohledu na stupeň mechanizace 

a automatizace. [5] 

Riziko 

Kombinace pravděpodobnosti výskytu nebezpečné události nebo expozice a závažnosti úrazu 

nebo poškození zdraví, které může být způsobeno událostí nebo expozicí jejímu vlivu. 

V komplexním pojetí je riziko chápáno jako relace mezi očekávanou ztrátou (poškození 

zdraví, ztrátou života, ztrátou majetku) a neurčitosti uvažované ztráty (zpravidla vyjádřenou 

pravděpodobnosti nebo frekvenci výskytu). [23] 

Nebezpečí 

Je vlastnost látky nebo jevu/děje/faktoru způsobit neočekávaný negativní jev – latentní 

vlastnost objektu. Jako objekty můžeme zahrnovat stroj, strojní systém, technologie, systém 

práce, materiál, surovina a chemická látka se schopnosti způsobit za určitých okolností škodu 

na zdraví člověka, životním prostředí nebo na majetku. Je to vlastnost „vrozená“ (daný 

subjekt jí nelze zbavit), projeví se však pouze tehdy, je-li člověk jejímu vlivu vystaven 

(exponován). [24] 
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3 Nákladní železniční vozy 

Tato kapitola se bude zabývat prováděním údržby a rozdělením oprav nákladních 

železničních vozů. Zároveň budeme seznámeni se základním rozdělením nákladních 

železničních vozu, na kterých je prováděna údržba nebo oprava. 

3.1 Charakteristika společnosti ČD Cargo, a.s. 

Společnost ČD Cargo, a.s. vznikla 1. prosince 2007 vkladem části podniku ČD, a.s. Jedná se 

o největšího českého železničního dopravce, který nabízí přepravu široké škály zboží od 

surovin po výrobky s vysokou přidanou hodnotou, přepravu kontejnerů, mimořádných 

zásilek, pronájem železničních vozů, vlečkové a další přepravní služby. Zároveň zajišťuje 

vnitrostátní i mezinárodní přepravu dle rozmanitých požadavků klientů. [2] 

3.2 Údržba a opravy železničních kolejových vozidel 

Účelem údržby a opravy vozů je zajištěni bezpečnosti a spolehlivosti při jejich provozu 

v období mezi dvěma revizními opravami, respektive technickými kontrolami. Při údržbě 

a opravách vozů se odstraňují všechny závady a vůz se uvede do odpovídajícího technického 

stavu. 

Jakékoliv opravy železničních kolejových vozidel ve vlastnictví ČDC musí být prováděny 

výhradně u opravce, který prokázal odbornou technickou způsobilost dodavatele a vlastní 

Osvědčení o způsobilosti dodavatele vydané ČD, a.s. v souladu ČD V 6/2. [1]  

Provádění údržby a oprav kolejových vozidel ve společnosti ČD Cargo, a.s. zajišťuje Odbor 

údržby a oprav kolejových vozidel, jehož hlavní náplní jsou činností, spojené s kolejovými 

vozidly, zejména: 

 řízení a zajištění údržby a oprav hnacích drážních vozidel a tažených kolejových 

vozidel, 

 zajištění oprav vyšších stupňů hnacích a tažených železničních vozidel u externích 

dopravců, 

 trvalé zajištění sortimentu provozuschopných tažených vozů dle požadavků 

obchodního úseku společnosti ČD, a.s., 

 zajištění oprav nákladních vozů pro ostatní držitele vozů, dle mezinárodních smluv, 

 pronájem železničních kolejových vozidel podle potřeb využití zákazníku, 
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 zajištění normotvorné a předpisové činnosti, schvalovací řízení pro nová 

a modernizovaná kolejová železniční vozidla, 

 zajištění plnění legislativních povinnosti spojených s hmotným a nehmotným 

majetkem, 

 kooperace ekologie, defektoskopie, svařování, metrologie a prevence požární 

ochrany. 

Vlastní údržba a opravy železničních kolejových vozidel jsou prováděný v jednotlivých 

opravnách kolejových vozidel, které jsou soustředěny do Středisek oprav kolejových vozidel 

(SOKV Ostrava, SOKV Ústí nad Labem, SOKV České Budějovice).[3] 

 

3.2.1 Rozdělení oprav, kontrol a prohlídek nákladních železničních vozů 

Jednotlivé opravy, kontroly a prohlídky nákladních železničních vozů jsou rozděleny podle 

rozsahu a povahy na plánované (periodické), neplánované a ostatní. 

a) plánované (periodické) 

Plánované neboli periodické opravy nákladních železničních vozů se řídí předpisy pro opravy 

vozů, které vydává centrální řídicí orgán příslušné železniční správy. Opravárenské postupy, 

které se uplatňují při opravách, musí respektovat návody pro údržbu vozů, vydané výrobci 

vozů. Vozy musí být k provedení plánované opravy přistavovány vždy v prázdném stavu, 

zbaveny všech zbytku a nečistot z přepravovaného zboží. 

Periodické opravy nákladních vozů se dělí, na: 

 Roční oprava (Nr) – je charakterizována prohlídkou a opravou pojezdu, spodku 

a skříně vozů, domazáním valivých ložisek, prohlídkou a přezkoušením brzdy. 

V případě, kdy při prohlídce zjistíme závady vyžadující vyvázání dvojkolí, mluvíme 

pak o roční opravě s vývazem. 

 

 Střední oprava (Ns) – je oprava, při které se musí provést vždy vyvázaní dvojkolí 

a podvozku. Včetně rozsahu prací odpovídajících Nr se musí provést proměření rámu 

podvozku a spodku vozů. Zároveň se také provede oprava nebo výměna všech 

opotřebených nebo poškozených části vozů a provést obnovu nátěru a nápisu na voze. 

V rámci této opravy se provádějí také dohodnuté rekonstrukce vozu. 
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 Generální oprava (Ng) – provádí se pouze u určitých typů vozů (např. chladící vozy, 

kotlové vozy). Při opravě se vykonávají práce odpovídající rozsahu Ns, navíc se 

provádí kompletní výměna izolace chladících vozů a výměna vytápěcích hadů 

kotlových vozů. 

Mezi plánované (periodické) opravy nákladních vozů zároveň patří revizní oprava, revize 

určených technických zařízení (UTZ), technická kontrola a záruční technická kontrola. [1] 

b) neplánované opravy 

Neplánované opravy jsou všechny opravy, vykonávané mezi periodickými opravami. Dochází 

k nim během provozu železničních kolejových vozidel z důvodu běžného opotřebení nebo 

násilným poškozením, které vzniklo v důsledku chybné obsluhy, nebo v důsledku 

mimořádných událostí (vykolejení, srážka vozidel, skrytá materiálová vada, apod.). 

U železničních kolejových vozidel rozeznáváme následující typy neplánovaných oprav: 

 Neplánovaná oprava bez odvěšení – jedná se o opravy, s menší časovou náročnosti, 

jako je např. výměna brzdových zdrží, oprava nápisů a nátěrů, oprava dveří 

a jednodušší svářečské práce. 

 Neplánovaná oprava s odvěšením – jedná se o opravy odbornější s větší časovou 

náročnosti, kde je nutné vyvázání vozů, jako je oprava narážecích ústrojí, výměna 

dvojkolí, oprava vypružení vozů, oprava táhlových ústrojí, výměna dřevěných 

a oprava plechových podlah, větší rozsah zámečnických a svářečských prací. 

 Těžká neplánovaná oprava – je taková oprava poškozeného vozu, která vyžaduje 

výrazné zvýšení nákladů z hlediska pracnosti, spotřeby materiálu a technologického 

vybavení.  U tohoto druhu opravy se provádí celková rekonstrukce související 

s výměnou funkčních dílu, kompletní výměna zkorodovaných plechů skříně 

a podlah, úplná výměna dřevěných podlah, seřízení a promazání všech mechanických 

částí a v neposlední řadě oprava nátěrů včetně patronace nápisů.  

 Oprava násilného poškození – oprava škod vzniklých násilným poškozením vozu 

(např. poškození vozů při nakládce nebo vykládce) nebo nebezpečnou manipulaci 

s vozem (např. zatažená ruční brzda při posunu). Na opravy násilného poškození se 

vystavuje „Protokol o poškození nákladního vozu“, kde jsou napsány potřebné 

informace ohledně násilného poškození konkrétního vozu. 
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 Oprava po nebezpečné manipulaci (mimořádná technická kontrola) – provádí se 

po nehodě, mimořádné události mající vliv na jeho technickou způsobilost nebo 

nebyl – li vůz v provozu déle než 6 měsíců. Při této opravě se provádí vždy vyvázaní 

vozu a následně jeho proměření a provedení stanovených prohlídek. [1] 

Při neplánovaných opravách se opravárenské zásahy uskutečňují zpravidla na těchto částech 

vozů:  

Pojezd – většinou se jedná o závady po vykolejení, poškození ložiskových skříní, vady 

vypružení a poškození dvojkolí. Ve většině případu je nutné vyvázání vozů. 

Táhlové a narážecí ústrojí – jedná se o opravu nebo výměnu táhlového háku, prasklé 

táhlové pružiny, vadné šroubovky, vypružení nárazníku, apod. 

Rámy podvozků a skříně vozů – většinou se jedná o deformace, trhliny, násilné proražení 

nebo koroze skříni vozů. 

Brzdové ústrojí – především se jedná o výměnu brzdových špalíku, opravu brzdového 

tyčoví, výměnu rozvaděče, přídavného ventilu nebo samočinného odbrzďovače, výměnu nebo 

opravu brzdového válce a hlavního brzdového potrubí, apod. 

Podlaha – zde se jedná o výměnu dřevěných podlahových desek a výměnu železných podlah, 

rovnání podlah a oprava plechové výplně podlahy. 

3.2.2 Technologický postup vyvazování vozů 

Pro každou prováděnou pracovní operaci na voze jako vyvazování vozu, měření průměru 

dvojkolí, zvedání vozu hřebenovými zvedáky, měření výšky nárazníku, prohlídka vozu při 

přistavení na opravně, atd. jsou zpracované technologické postupy.  

Nyní si přiblížíme technologický postup vyvazování vozu, který je při opravách nákladních 

železničních vozu důležitý a poměrně často používaný.  Vyvazování vozu je nutné při 

opravách dvojkolí, podvozku, táhlového ústrojí, vypružení vozu a u mnoha dalších oprav, kde 

dochází k oddělení skříně vozu od pojezdové části. 
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U vyvazování vozu se postupuje podle následujících kroků: 

1. Na koleji v blízkosti dvojkolí nebo podvozku, které nebudou vyvázány, nesmí být 

žádné nečistoty, které by znemožňovaly přibližování dvojkolí nebo podvozku 

k páru patkových zvedáku. 

2. Vůz se přistaví tak, aby patky ramen s opěrkami byly přesně proti úložným bodům 

vozu (zvedacímu místu na voze). 

3. Zajištění vozu dřevěnými klíny se provádí oboustranně u každého vyvazovaného 

dvojkolí nebo podvozku. Tyto dřevěné klíny jsou vyrobeny z měkkého dřeva 

a musí mít patřičný rozměr (délka 200 mm, výška 70 mm, tloušťka 50 mm, úhel 

úkosu 25º) a barvu 6205 (žluť chromová). 

4. Mezi opěrku a úložný bod se musí vložit podložka. Podložka je z tvrdého dřeva 

z přesně daných rozměrů (150 mm x 200 mm, tloušťka 20-50 mm). 

5. Následně se musí odjistit a odejmout zajištění nicohlavů. Rozebrat spojení 

brzdového zařízení, vodičů a dalších spojení mezi rámem vozu a podvozkem. 

6. Nosná ramena se vysunou v označených místech pod vůz. Opěrky musí být čisté 

a funkční. Zvedání bez opěrek není dovoleno. 

7. Postupným místním řízením jednotlivých zvedáků musí dosednout opěrky zvedáku 

na úložné body vozu. Obsluhovatel musí při zvedání stále sledovat chod zvedáků 

a polohu vozu. Pro zvedání je použitá souprava pátkových zvedáků (4 x 25 tun). 

8. Zvednout vůz tak, aby bylo možno odvalit dvojkolí s podvozkem mimo vůz bez 

nebezpečí kolize. Po ukončení zvedání v požadované výšce vypne obsluhovatel 

hlavní vypínač soupravy zvedáků. 

9. Vysunout uvolněné dvojkolí s podvozkem mimo vyvazovaný vůz a oboustranně 

zajistit dřevěnými klíny. Následně je možné provést opravu na voze nebo dvojkolí 

a podvozku. 

10. Před zasunutím podvozků pod vůz se důkladně namažou všechny třecí plochy, 

pokud to konstrukce dovoluje. 

11. Podvozky se zasunou pod vůz tak, že otvor spodní torny je přesně pod nicohlavem 

a oboustranně se zajistí dřevěnými klíny. 

12. Opatrně se spouští zvednutá skříň vozu za stálého sledování nicohlavu, zda se volně 

vsouvá do otvoru spodní části torny podvozku a dosednutí toren. 

13. Po spuštění vozu a odlehčení zvedáků se okamžitě odsunou nosná ramena do 

bezpečné vzdálenosti a vypne se hlavní vypínač soupravy zvedáků. 
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14. Vůz se oboustranně zajistí dřevěnými klíny. 

15. Zajistí se nicohlav. 

16. Obnovit spojení brzdového zařízení, vodičů a dalších spojení mezi rámem vozu 

a pojezdem, seřízení a vyzkoušení brzdy. [11] 

 

3.3 Základní rozdělení železničních nákladních vozů  

Každá opravna nákladních železničních vozů se většinou specializuje na opravy určitých řád 

železničních nákladních vozů a to z toho důvodu, že jsou pro ten účel a druh oprav vybaveny, 

jak po stránce strojního vybavení, tak i z hlediska technologických postupů, potřebných 

k jednotlivým druhům oprav. Pro efektivní pochopení problematiky tykající se oprav 

železničních nákladních vozů je účelné, seznámit se s jejich základním rozdělením.  

Nákladní železniční vozy se dělí podle typu na: 

 vysokostěnné vozy, 

 nízkostěnné vozy, 

 plošinové vozy, 

 kryté vozy, 

 izotermické (chladící) vozy, 

 výsypné vozy, 

 intermodální vozy, 

 speciální vozy, 

 cisternové (kotlové) vozy.   
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4 Technologie svařování při opravách nákladních železničních 

vozů 

Se svařováním se v současné době setkáváme téměř ve všech výrobních odvětvích 

a z hlediska technologie se jedná o způsob velmi produktivní a v mnoha případech 

nenahraditelný. A není tomu jinak ani při opravách železničních nákladních vozů, kdy 

konstrukce železničních nákladních vozů se skládají z různých druhů materiálu, ať už se jedná 

o kovové materiály, pozinkované plechy, PVC materiály, až po materiály z hliníkových 

směsí. Z tohoto důvodu je potřeba při opravách těchto vozů využívat celou řadu svářečských 

metod a technologií.  

Základní požadavky při rekonstrukcích a opravách pro všechny metody svařování a pájené 

spoje železničních kolejových vozidel stanovuje předpis ČD V 95/5, v platném znění. Podle 

tohoto přepisu mohou ŽKV rekonstruovat nebo opravovat pouze dodavatele, kteří prokázali 

svoji způsobilost pro svařování ve smyslu norem ČSN EN ISO 3834 a ČSN EN 15085 

certifikátem vystaveným nezávislým certifikačním orgánem, který má svoji činnost 

akreditovanou ČIA. Společnost ČD Cargo, a.s. je držitelem certifikátu ISO 9001:2008, který 

byl opětovně udělen společnosti Moody International, s.r.o., dne 28. Května 2010. [4] 

 

4.1 Předpisy pro svařování při opravách nákladních železničních vozů 

Svařování ŽKV a jejich částí je řízeno požadavky norem a předpisů: 

 Předpis ČD V95/5 v platném znění – Předpis pro svařování železničních kolejových 

vozidel, jejich celků a komponentů, 

 ČSN EN ISO 14731 – Svářečský dozor – Úkoly a odpovědnosti, 

 ČSN EN ISO 3834-1 až 6 – Požadavky na jakost při tavném svařování kovových 

materiálu, 

 ČSN EN 15085-2 – Svařování železničních kolejových vozidel a jejich části,  

 ČSN EN 473 – Nedestruktivní zkoušky, 

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

 ČSN EN ISO 9606-2 – Zkoušky svářečů – Tavné svařování – Část 2: Hliník a jeho 

slitiny,  

 ISO 9001:2008 – Systém managementu jakosti. 
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4.2 Svárové spoje 

Svárové spoje se dají vytvářet na různých materiálech, různých tloušťkách, a v různých 

polohách. Materiály používané při svařování musí mít patřičný atest a jakost (příloha 1). 

K tomu, abychom docílili kvalitního svárového spoje, je nezbytná vhodná příprava materiálu 

pro svařování. Příprava svárové plochy a svárového materiálu se provádí vždy podle 

předepsaných technologických postupů pro jednotlivé používané metody. Svárové plochy se 

upravují dle požadavku technologie a v souladu s platnými technickými normami, např. ČSN 

ISO 29 692 (ISO 9692:1992), která řeší jednotně přípravu ploch pro svařování ocelí, 

doporučuje tvary svarových ploch, celou řadu tloušťek materiálu, včetně geometrie svarů. 

Tvary svárových ploch doporučené ČSN EN 29 696 platí pro plamenové svařování, ruční 

obloukové svařování obalenou elektrodou, MIG svařování, MAG svařování, obloukové 

svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu a jejich kombinace. [5] 

Pro každý typ a druh svárového spoje je vypracován Technologický postup svařování (TPS) 

a Specifikace postupu svařování (WPS), které jsou součástí přílohy 2 a 3. Na obrázku 1, 

můžeme vidět, jak takový svarový spoj vypadá. 

Svárové spoje dělíme podle: 

 vzájemné polohy svařovaných součástí – tupé, přeplátované, rohové, typu „T“, 

křížové, 

 podle účelu – nosné, těsnicí, stehové, spojovací 

Obrázek 1 - Popis svárového spoje [6] 
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4.3 Používané technologie svařování při opravách 

Při opravách nákladních železničních vozů jsou na pracovišti ONV Ostrava používané 

následující metody svařování: 

 Metoda 111 – ruční obloukové svařování obalenou elektrodou, 

 Metoda 135 – obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu – MAG 

svařování, 

 Metoda 141 – obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu – TIG 

svařování, 

 Metoda 311 – Plamenové svařování – Kyslíko-acetylenové svařování, 

 Plazmové řezání 

Na grafu 1 můžeme vidět, jaká je vytíženost jednotlivých metod svařování používaných při 

opravách nákladních železničních vozů. 

   

Graf 1 - Metody svařování na ONV Ostrava 

 

 

4.3.1 Ruční obloukové svařování obalenou elektrodou – Metoda 111 

Ačkoliv tato metoda patří mezi nejstarší metody obloukového svařování, stále si drží 

nezanedbatelnou pozici v oblasti svařování z důvodu své flexibility, možnosti svařování ve 

všech polohách, relativně snadné dostupnosti svařovacích zdrojů i přídavného materiálu. Této 

metody je využíváno i při opravách nákladních železničních vozů, kdy se svařují kovové 

61% 

23% 

6% 
6% 4% 

Metoda 111 

Metoda 135 

Metoda 141 

Metoda 311 

Plazmové řezání 



15 

 

výplně skříně a kovové výplně podlah vozů z nelegovaných ocelí, jejichž obsah uhlíku je do 

0,22 %. 

Zdrojem tepla při obloukovém svařování obalenou elektrodou je elektrický oblouk, který hoří 

mezi obalenou elektrodou a svařovaným materiálem. Při tomto procesu dochází k tavení 

elektrody a povrchu základního materiálu. Roztavený kov elektrody a tavený struskový obal 

přechází sloupcem oblouku do roztavené lázně svařovaného materiálu. Po vzájemném smíšení 

roztavených materiálu se vytváří svar, který je chráněn struskovým příkrovem. Pro lepší 

představuje na obrázku 2 schematicky znázorněna metoda ručního obloukového svařování 

obalenou elektrodou. [5] 

  

Legenda: 

1 – obal elektrody 

2 – kovové jádro 

3 – ochranná atmosféra 

4 – svarová lázeň 

5 – základní materiál 

6 – svarový kov 

7 – struska  

 

 

Pro obloukové svařování obalenými elektrodami se dle potřeby využívají zdroje střídavého 

nebo stejnosměrného proudu.  

 Základní a přídavný materiál 

Při volbě základního a přídavného materiálu je nutné, aby tyto materiály měly požadovanou 

jakost a patřičný atest od výrobce. A zároveň svářeč musí mít pro práci s požadovaným 

druhem základního materiálu oprávnění svářeče. Při ručním svařování elektrickým obloukem 

se používají obalené elektrody, které se skládají z jádra (drátu) a obalu elektrody. Obal 

elektrody plní důležitou funkci, která ovlivňuje samotný proces a techniku svařování, 

výtěžnost elektrody a výslednou jakost svaru. Obal elektrod je členěn podle jeho složení 

Obrázek 2 - Schéma ručního obloukového svařování obalenou elektrodou 

[7] 
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a charakteristických vlastnosti na kyselý, bazický, organický, rutilový, tlustostěnný rutilový, 

rutil-organický, rutil-kyselý, rutil-bazický a elektrody se speciálním obalem. Při výběru 

vhodné elektrody se musíme zaměřit na to, aby pevnost svárového kovu elektrody odpovídala 

pevnostním vlastnostem základního materiálu (např. nelegovaných oceli používaných při 

opravách nákladních železničních vozů). Zároveň výběr vhodné elektrody je ovlivněn 

polohou svařování a požadavky, které jsou kladené na svárový spoj a typ svařovacího 

zdroje. [5,12] 

Na ONV Ostrava se používají nejčastěji elektrody s bazickým obalem, protože lze s nimi 

svařovat ve všech polohách, svárová lázeň je hustě tekoucí, a tuhne současně se struskou. Tím 

je zapříčiněno, že nestéká při svařování v obtížných podmínkách. Tyto elektrody umožňují 

vytvářet svarový kov s velmi dobrými mechanickými vlastnostmi, ovšem před samotným 

použitím je nutné je dobře vysušit, za účelem odstranění vlhkosti z obalu. 

 Technika svařování a postup při svařování 

Technika svařování a nastavení svařovacího proudu je závislé, na konkrétně prováděném 

svaru. Svařovací proud se nastavuje podle údajů uvedených v postupu svařování – WPS.  

Po zapálení oblouku je nutné, aby elektroda byla vedena ve správném sklonu tak, aby struska 

nepředbíhala oblouk. Stejně důležité je dodržování konstantní vzdálenosti konce elektrody od 

povrchu svařovaného materiálu, aby délka oblouku byla přibližně rovná průměru elektrody. 

Předpokladem pro kvalitní svar, je především schopnost svářeče vytvořit optimálně velkou 

a teplou svarovou lázeň. Velikost a teplotu svárové lázně lze ovlivnit průměrem elektrody, 

intenzitou svařovacího proudu a také postupovou rychlosti. U svařování se používají různé 

způsoby techniky pohybu elektrody. [5,12] 

4.3.2 Obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu 

Svařování MAG, patří vedle svařování obalenou elektrodou v celosvětovém měřítku 

k nejrozšířenějším metodám pro svařování nelegovaných a nízkolegovaných ocelí. Metoda 

MAG nachází stálé větší uplatnění i na ONV Ostrava, kde se této metody využívá pro 

svařování větších ploch a délek svarů (např. u vozů, kde je nutná téměř kompletní renovace 

skříně). Pro svařování touto metodou se používají na ONV Ostrava svařovací zdroje typu for 

MIG/MAG 289. 
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 Princip metody MAG 

Tepelný příkon pro svařování zajišťuje elektrický oblouk, který hoří mezi koncem tavící se 

elektrody (drátu) a základním materiálem, v prostředí aktivního (ochranného) plynu 

přiváděného hořákem. Pro lepší představu je princip svařování metodou MAG zobrazen na 

obrázku 3. Drát je na cívce a do hořáku je podáván podávacím mechanismem rychlostí, která 

odpovídá průměru drátu a velikosti svařovacího proudu. Ochrana svařovací lázně je 

prováděna pomocí aktivního plynu, a proto plyn vstupuje do chemických reakcí. Z toho 

vyplývá, že v závislosti na charakteru plynu se bude měnit i chemické složení svárového 

kovu, zejména obsah C, Mn, Si prvků, a tím i jeho mechanické vlastnosti. Použitím směsných 

plynů se podařilo podstatně zlepšit formování svaru, mechanických vlastnosti svaru, zvýšit 

stabilitu hoření oblouku a snížit rozstřik kovu. [5,9] 

 

 

 Ochranné plyny (aktivní) 

Hlavní úlohou ochranných plynů je zamezit přístup vzduchu do oblasti svařování, 

tj. především chránit elektrodu, oblouk i tavnou lázeň, její okolí a kořen svaru před účinky 

vzdušného kyslíku, který způsobuje oxidaci, naplynění, pórovitost a propal prvku. 

Obrázek 3 - Princip obloukového svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu 

[5] 
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Jako aktivní plyn se používá oxid uhličitý (CO2) nebo směsi plynu CO2 s velkým podílem 

argonu (Ar) a přídavkem kyslíku (O2). Samotné CO2 dává pravidelný, hluboký závar, 

zabezpečuje úzkou a převýšenou svarovou housenku. [9, 10] 

 Přídavný materiál 

Při svařování metodou MAG se jako přídavné materiály používají drátové nebo trubičkové 

elektrody, vhodného chemického složení a operativních svařovacích vlastnosti. Dodávají se 

navinuté na speciálních cívkách. Drátové elektrody mají zvýšený obsah manganu (Mn) 

a křemíku (Si) z důvodu jejich většího propalu a silnějšího deoxidačního účinku svarové 

lázně. Tyto elektrody se vyrábějí v různých průměrech (0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,6; 2,4) a používají 

se pro ruční strojní svařování. [5, 9] 

4.3.3 Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu 

Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu neboli metoda TIG 

(Tungsten Inert Gas) se nejčastěji využívá při ručním svařování, kde se však vyžaduje vysoká 

zručnost svářeče. Tato metoda se používá pro svařování neželezných kovů, korozivzdorných 

a jiných vysokolegovaných, legovaných, nízkolegovaných a nelegovaných ocelí. [5, 10] 

Ruční svařování touto metodou je využíváno i na ONV Ostrava při svařování nákladních 

železničních vozů řady Habbillnss, jejichž konstrukci tvoří hliník. Pro svařování touto 

metodou je využíván svařovací zdroj typu for TIG 214. 

 Princip metody 

U této metody dochází ke vzniku a hoření elektrického oblouku mezi netavící se wolframovou 

elektrodou (teplota tavení je 3380 ºC) a základním materiálem, přičemž je svárová lázeň, 

elektroda a nejbližší okolí svaru chráněno inertním plynem před účinky okolní atmosféry 

(především kyslíku a dusíku ze vzduchu). Princip této metody je zobrazen na obrázku 4. 

Netavící elektroda je čistě wolframová (99,9% W) nebo s aktivní přísadou (legované oxidy 

kovů thoria, lanthanu, ceru, zirkonu nebo ytria) a jako ochranný inertní plyn se používá argon 

(Ar), helium (He), případně jejich směs. 

Zdrojem tepla, při svařování touto metodou je elektrický oblouk. Elektrický oblouk má 

3 základní oblasti a to: katodovou oblast, sloupec oblouku a anodovou oblast. [10, 13] 
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 Ochranné plyny 

Ochranné plyny mají vliv na tepelný výkon svařovacího oblouku, jeho zapálení a stabilitu po 

celý čas svařovacího procesu. Pro svařování vysokolegovaných ocelí se dnes používají inertní 

ochranné plyny jako argon (Ar), helium (He), nebo jejich směs. Nové barevné značení láhví 

s písmenem „N“ je předepsáno pouze pro horní zaoblenou část láhve. Barevné označení: 

argon - zelená, hélium – hnědá, jejich směs – jasně zelená. Z hlediska kvality svarového spoje 

a vysoké ceny těchto plynů je vždy nutné zvážit, jaký plyn se pro daný základní materiál 

použije. [13] 

 Přídavné materiály 

Přídavný materiál pro svařování se volí podle chemického složení základního materiálu, 

mechanických vlastnosti základního materiálu, požadovaných vlastností svarového spoje 

a typu svarového spoje. Svarový spoj musí mít stejné nebo lepší vlastnosti jako základní 

materiál. Přídavný materiál pro svařování vysokolegovaných austenitických ocelí metodou 

TIG je souhrnné označení pro svařovací drát. Svařovací dráty jsou kruhového průřezu 

potřebné jakosti, délky (většinou 1m) a průměru (1,2; 1,6; 2; 2,4; 3,2; 4). [5, 10, 13] 

 

Obrázek 4 - Princip metody TIG [13] 
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4.3.4 Plamenové svařování 

Plamenové svařování patří k nejstarším způsobům svařování. Na ONV Ostrava se využívá 

kyslíko-acetylenový plamen, kterým se provádí řezání materiálu, nahřívání a následné rovnání 

jednotlivých části vozů (např. dveře, čelnice, stupačky, mádla) a v menší míře svařování 

(např. brzdové potrubí). 

 Princip metody a používané plyny pro plamenové svařování 

V procesu plamenového svařování se využívá teplo vzniklé spalováním hořlavého plynu, 

smíšeného s kyslíkem ve speciálním hořáku, viz obrázek 5. Jako hořlavý plyn, se nejčastěji 

používá acetylén, který ve směsi s kyslíkem, dosahuje při spalování nejvyšší teplotu plamene. 

V omezené míře se používají i jiné hořlavé plyny, jako např. vodík, propan, butan, svítiplyn 

a zemní plyn. Hořením hořlavého plynu s kyslíkem vzniká plamen potřebný ke svařování, 

pájení, ohřevu materiálu a řezání kyslíkem. Směsný poměr obou plynů značně ovlivňuje 

teplotu plamene. [14] 

Legenda: 

1 – svařovaný materiál 

2 – svar  

3 – přídavný materiál 

4 – plamen 

5 – hořlavý přívod plynu 

a kyslíku 

6 – svařovací hořák 

 

 

 Přídavné svařovací materiály 

Pro plamenové svařování se používá přídavný materiál ve tvaru rovného drátu (podle ČSN 

EN 759 se nazývá tyčinka), který má převážně plný průřez. Dráty pro plamenové svařování 

jsou nejčastěji vyráběné v délce 0,5 až 1 m a průměru (1,6; 2; 2,5; 3; 3,2; 4; 5; 6 mm). Povrch 

drátu musí být čistý a povrchových vad, které mohou nepříznivě ovlivnit technologický 

proces svařování a vlastnosti svarového kovu. [14] 

 

Obrázek 5 - Plamenové svařování [14] 
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 Svařovací zařízení 

Svařovací zařízení tvoří svařovací hořáky, tlakové láhve, hadice, redukční ventily, tlakoměry 

(nanometry) a pojistka proti zpětnému šlehnutí plamene. 

4.3.5 Plazmové řezání 

Technologie plazmového řezání se na ONV Ostrava využívá při vyřezávání zkorodovaných 

části skříně nákladních železničních vozů a pro přípravu základního materiálu (ocelové 

plechy, ocelové profily). Pro tuto metodu dělení materiálu je používán plazmový zdroj typu 

Hypotherm Powermax 30. 

 Princip řezání plazmou 

Ionizaci plynu pomocí elektrické energie je vyroben elektrický oblouk, který je veden a zřízen 

vysoce přesnou tryskou. Oblouk hoří mezi netavící se katodou vyrobenou z wolframu 

a anodou, která je tvořena opracovávaným materiálem nebo tělesem hořáku, viz obrázek 6. 

Plazmové řezání využívá vysoké teploty (do 30 000 ºC) a výstupní rychlost plazmového 

paprsku. Při zvýšení průtoku a tlaku plazmového plynu se zvýší dynamický účinek 

vystupující plazmy a dochází k vyfouknutí nataveného materiálu z řezné spáry. Plazmou lze 

řezat všechny kovové vodivé materiály bez ohledu na jejich řezatelnost kyslíkem. Omezeně 

lze nezávislým zapojením řezat i elektricky nevodivé materiály. [10] 

 Plazmové plyny 

Mezi používané plazmové plyny patří jednoatomový argon nebo dvouatomové plyny vodíku, 

dusíku, kyslíku a vzduchu. [10] 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 6 - Schematické znázornění řezného procesu [15] 
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4.4 Zkoušky svárových spojů 

Svary se kontrolují nedestruktivními a destruktivními zkouškami. Při destruktivních 

zkouškách se ze svarků vyřezávají tyče, takže svarek se při zkoušení zničí. Mezi 

nejpoužívanější destruktivní zkoušky patří příčná zkouška tahem, zkouška lámavosti, zkouška 

rázem v ohybu, zkoušky tvrdosti, makroskopická zkouška svaru a zkouška rozlomením. Na 

rozdíl od destruktivních zkoušek u nedestruktivních zkoušek nedochází k poškození svarku. 

Nedestruktivní zkoušky mají za cíl odhalit vady svárových spojů. Mezi nejpoužívanější 

nedestruktivní zkoušky patří vizuální zkouška, zkouška prozářením, zkouška ultrazvukem, 

zkouška magnetická prášková a kapilární zkouška. 

Na ONV Ostrava se provádějí pouze nedestruktivní zkoušky svárových spojů, a to především 

vizuální zkouška a zkouška ultrazvukem. Nedestruktivní zkoušky můžou provádět pouze 

pracovníci s kvalifikační zkouškou dle ČSN EN 473. Nyní si trochu přiblížíme dvě zmíněné 

nedestruktivní zkoušky. 

Vizuální zkouška (kontrola) – slouží k předběžnému a neklamnému posouzení kvality 

svaru, jakož i zručnosti svářeče. Povrchovou kontrolu volným okem nebo pomocí lupy, 

případně dalších kontrolních pomůcek (např. měrkami), zjistíme rozhodující povrchové 

a kořenové vady, jako jsou: neprovařený kořen, vady v napojení, krápníky, zápaly, nadměrné 

převýšení svaru nebo neúhledná a nerovnoměrná kresba svaru s nepravidelným 

povrchem. [13] 

Zkouška ultrazvukem – ultrazvukové vlny se šíří i pevným prostředím a odrážejí se od 

rozhraní prostředí. Vady v materiálu takové rozhraní prostředí představují. Zkušební zařízení 

je vybaveno vysílací a přijímací sondou. V sondě je destička z piezoelektrického krystalu. 

Pokud se na destičku přivede střídavý elektrický signál, rozkmitá se a je zdrojem vlnění. 

Pokud se destička rozkmitá od vnějšího vlnění, vznikne na ní elektrický signál. Vysílací 

sondou se vnese vlnění do materiálu a přijímací sonda zachytí odraz od případné vady dříve 

než odraz od protějšího povrchu materiálu. Na obrazovce osciloskopu se pak objeví 

„poruchové echo“. Podle něj pak defektoskopický pracovník urči velikost a polohu vady. 

Zkouška je velmi citlivá. Indikuje i vady rozměrově malé, jako jsou trhliny a studené 

spoje. [12, 13] 
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5 Bezpečnostní ustanovení pro svařování a plazmové řezání 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je nedílnou součástí každé pracovní činnosti. Zákoník 

práce ukládá zaměstnavateli povinnost vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní 

prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizaci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

a přijímáním opatření k předcházení rizikům. Při přijímaní a provádění technických, 

organizačních a jiných opatření k prevenci rizik vychází zaměstnavatel ze všeobecných 

preventivních zásad. [8] 

Zvláštní význam má bezpečnost práce při svařování, kdy se pracuje s teplotami, při kterých se 

taví kovy, a s elektrickými zařízeními, jejichž napětí jsou vyšší než napětí bezpečná. Svářeč se 

nachází v nejtěsnější blízkosti svařovacího procesu, kde je vystaven záření elektrického 

oblouku, dýmu, výparům a prachu, které při svařování vznikají. I když tyto zplodiny nejsou 

toxické, mají charakter škodliviny. Uvedené rizikové faktory i řada mimořádných události 

vzniklých v souvislosti se svařováním vyvolaly potřebu vydat pravidla, jejichž dodržování by 

svařování činilo bezpečným. Tato pravidla jsou uvedena v následujících technických 

normách: 

 ČSN 05 0600 Svařování. Bezpečnostní ustanovení pro svařování kovů. Projektování 

a příprava pracovišť. 

 ČSN 05 0601 Svařování. Bezpečnostní ustanovení pro svařování kovů. Provoz. 

 ČSN 05 0610 Svařování. Bezpečnostní ustanovení pro svařování kovů plamenem 

a řezání kyslíkem. 

 ČSN 05 0630 Svařování. Bezpečnostní ustanovení pro obloukové svařování kovů. 

Samotné svařování představuje velké riziko vzniku požáru. Z toho důvodu je nutné před 

zahájením svařování vyhodnotit podmínky požární bezpečnosti v prostorech, ve kterých se 

bude svařovat, jakož i v přilehlých, zda se nejedná o svařování vyžadující zvláštní požárně 

bezpečnostní opatření. Při tom se hodnotí i požární nebezpečí, které představují hořlavé látky 

obsažené ve stavebních konstrukcích (např. stěnách, stropech, přepážkách). Změní-li se 

podmínky požární bezpečnosti v průběhu svařování, lze v něm pokračovat až po novém 

vyhodnocení a zajištění odpovídajících základních nebo zvláštních požárně bezpečnostních 

opatření. 
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Svařování se nesmí zahájit, pokud: 

 nejsou stanovena požárně bezpečnostní opatření s ohledem na druh a místo těchto 

prací, 

 svářeč a pracovníci zúčastněni na svařování a souvisejících činnostech nejsou 

prokazatelně seznámeni s podmínkami požární bezpečnosti, 

 nejsou splněny podmínky požární bezpečnosti, 

 svářeč na svářečském pracovišti nemůže prokázat svou odbornou způsobilost ke 

svařování doklady odpovídající normovým požadavkům nebo normativním 

dokumentům dle ČSN EN 45020 nebo vydanými v rámci oprávnění certifikačního 

orgánu akreditovaného v České republice. [12, 16] 

Na pracovišti svářeče musí být pořádek, aby svařovací zařízení a příslušenství nemohla být 

příčinou úrazu (např. zakopnutí, sklouznutí, pádu, poranění nástroji). Před začátkem práce 

musí svářeč na svářecím zařízení zkontrolovat neporušenost svařovacích kabelů, bezchybnost 

funkce nástrojů, zařízení a manipulačních prostředků. 

5.1 Bezpečnostní požadavky při svařování elektrickým obloukem 

Při obloukovém svařování by se měly dodržovat určité zásady, které jsou zahrnuty 

v následujících bodech. 

 Svářeč musí být seznámen s návodem k obsluze používaného svařovacího zdroje 

a s požadavky na jeho připojení k elektrickému rozvodu. 

 Údržbu, opravy a periodické prohlídky svařovacího zařízení mohou vykonávat pouze 

prověření pracovníci v souladu s pokyny výrobce zařízení. 

 Svářeč musí být vybaven osobními ochrannými pracovními prostředky, které je 

povinen používat a šetrně s nimi nakládat.  

 Připojení svařovacích vodičů musí být provedeno tak, aby se zabránilo náhodnému 

neúmyslnému dotyku s výstupními svorkami svařovacího zdroje. 

 Svorka k připojení svařovacího vodiče ke svařenci musí být umístěna co nejblíže 

k místu svařování nebo na kovový svařovací stůl, na němž leží svařenec.  

 Elektrody musí svářeč vyměňovat zásadně s nasazenými a neporušenými svářečskými 

rukavicemi (nesmí být mokré ani vlhké). 

 Vodič svařovacího proudu musí být uložen tak, aby se vyloučilo jeho možné 

poškození ostrými ohyby, jinými předměty a účinky svařovacího procesu. 
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 Svařovaný předmět je nutné zajistit tak, aby při svařování neprocházel elektrický 

proud jinými než určenými cestami a po jiných než určených předmětech. Tyto cesty 

a předměty je třeba určit tak, aby se vyloučila možnost vzniku požáru. 

 Při obloukovém svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu se musí 

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

inertní plyn zabránil tvorbě zdraví škodlivého oxidu wolframového. 

 Před opuštěním pracoviště musí být vypnut zdroj elektrického proudu pro 

svařování. [5, 12, 17,19, 22] 

5.2 Bezpečnostní požadavky při svařování a řezání plamenem 

U této metody svařování by měl svářeč kromě níže uvedených bodů, znát taky bezpečnostní 

parametry používaných plynů. 

 Láhve s plynem je nutno umístit tak, aby k nim byl volný přístup. 

 Láhve musí být zajištěny proti převržení, pádu nebo skutálení stabilními nebo 

přenosnými stojany, řetězy, objímkami, kovovým pásem, apod. 

 Při dopravě láhvi v uzavřených vozidlech, např. v případě pojízdné dílny, musí být 

láhve před svařováním nebo řezáním vyloženy. 

 Vzdálenost jednotlivých souprav na svářečském pracovišti při svařování je 3 m, nebo 

musí být od sebe odděleny nehořlavou pevnou stěnou, která musí přesahovat výšku 

soupravy o 200 mm a šířku láhve o 100 mm. 

 Připevňování hadic musí být provedeno svorkami vyrobenými k tomuto účelu. 

 Nejmenší délka hadice nebo nejkratší vzdálenost mezi spojkami hadice je 5 m. 

 Vzdálenost bezpečnostních pojistek (předloh) od plamene je 3 m u vodních předloh 

a 1m u suchých předloh. 

 V případě, že láhve na kyslík, armatury, těsnění láhvi a ventilů, svařovací přístroje 

nebo jejich příslušenství přišly do styku s olejem, tukem nebo s jinou nečistotou, 

nesmějí se používat. 

 Při déle trvajícím přerušení svařování musí být lahvové ventily svářečem uzavřeny, 

vypuštěn plyn z hadic a povoleny regulační šrouby redukčních ventilů. 

 Po skončení práce nebo pracovní směny na přechodném pracovišti musí být láhve 

odvezeny na vyhrazené místo a zajištěny před manipulací nepovolanými osobami. 
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 Svářeči musí být vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky. Tyto 

ochranné prostředky nesmějí být znečištěné oleji, tuky, nebo jinými lehce zápalnými 

látkami. [10, 14, 18, 22] 

5.3 Bezpečnostní požadavky při řezání plazmou 

 Obsluhu řezacího zařízení smí provádět pouze pracovník důkladně obeznámený 

s problematikou dělení materiálu pomocí plazmy, a který absolvoval příslušná školení. 

 Údržbu, opravy a periodické prohlídky plazmového zařízení mohou vykonávat pouze 

prověření pracovníci v souladu s pokyny výrobce zařízení. 

 Plazmové řezací zařízení se nesmí používat, pokud je poškozená izolace hořáku nebo 

přívodního kabelu. 

 Svářeč musí být vybaven příslušnými osobními ochrannými pracovními prostředky, 

které je povinen používat a šetrně s nimi nakládat. 

 Při řezání, zvláště v malých prostorách, je třeba zajistit dostatečný přísun čerstvého 

vzduchu, neboť při řezání vznikají škodlivé zplodiny (oxidy dusíku, ozon). [10] 

5.4 Požadavky na pracovní prostředky a zařízení 

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí 

byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou 

používány. Stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí musí být: 

 vybaveny ochrannými zařízeními, která chrání život a zdraví zaměstnanců, 

 vybaveny nebo upraveny tak, aby odpovídaly ergonomickým požadavkům a aby 

zaměstnanci nebyli vystaveni nepříznivým faktorům pracovních podmínek, 

  pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány. 

Kontrola bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu je prováděná podle 

průvodní dokumentace výrobce. Zařízení musí být vybaveno zároveň provozní dokumentací. 

Následná kontrola zařízení musí být prováděna nejméně jednou za rok v rozsahu stanoveném 

místním provozním bezpečnostním předpisem, nestanoví-li zvláštní právní předpis, popřípadě 

průvodní dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a četnost následných kontrol jinak. 

Provozní dokumentace musí být uchovávaná po celou dobu provozu zařízení. [20, 21] 
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6 Profese – svářeč kovů 

Na opravách nákladních železničních vozů se kromě svářečů kovů podílejí i zaměstnanci 

jiných profesí, jako je zámečník kolejových vozidel a truhlař. Jelikož je tato práce zaměřena 

na bezpečnost svařování, bude podrobněji popsána pouze profese svářeče. 

K tomu, aby svářeč na opravně nákladních vozů mohl svařovat, musí splňovat určité 

podmínky. Mezi ně patří: 

 pracovník starší 18 let, který má platné svářečské oprávnění, 

 platnou svářečskou zkoušku podle ČSN EN 287-1, ČSN EN ISO 9606-2, ČSN 05 

0705 (platnost 2 roky), 

 platné osvědčení o doškolení a přezkoušení z bezpečnostních předpisů (platnost 

2 roky), 

 platné potvrzení o zdravotní způsobilosti (každých pět let, u osob starších 50 -ti let 

každé tři roky). [5] 

Příslušnou svářečskou zkoušku nebo pravidelné doškolení a přezkoušení ze svářečské 

zkoušky a bezpečnostních předpisů vykonávají svářeči na svářečské škole v České Třebové. 

Po vykonání svářečské zkoušky svářeči získají „Průkaz odborné kvalifikace svářeče“, kde 

jsou zaznamenány všechny vykonané zkoušky a přezkoušení. Zároveň k průkazu odborné 

kvalifikace svářeče, obdrží doklad „Osvědčení o doškolení a přezkoušení z bezpečnostních 

ustanovení“, viz příloha 4. 

Do pracovní náplně svářeče kovů patří: 

 svařování a navařování součástí i konstrukcí z kovového materiálu a jejich slitin 

elektrickým obloukem nebo plynovým svařovacím zařízením různými technologiemi 

s příslušnou požadovanou zkouškou podle norem, 

 broušení jednotlivých součástí i konstrukcí z kovového materiálu na ručních nebo 

stojanových bruskách, 

 řezání kovových materiálu kyslíkem, plazmou ručně a na řezacích strojích 

(mechanické a elektrické nůžky), 

 nahřívání kyslíko-acetylenovým plamenem a následné rovnání jednotlivých části vozu 

(dveře, výztuhy skříně, stupačky, sloupky, atd.). 
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Svářeč je povinen před zahájením prací provést vizuální kontrolu zařízení (zdroje 

obloukového svařování, kyslíko-acetylenové soupravy, brusky, apod.), zda odpovídá 

bezpečnostním požadavkům. Vizuální kontrola svařovacího zdroje je zapisována do 

„Provozního deníku svařovacího zdroje“, kde ji svářeč potvrdí svým podpisem. Kontroly 

kyslíko-acetylenových souprav jsou prováděné 1x za 3 měsíce, kdy se provádějí tlakové 

zkoušky hadic. Tato kontrola je zaznamenána do „Deníku kyslíko-acetylenové soupravy“ 

a rovněž potvrzena podpisem.  

Po ukončení prací na nákladních železničních vozech svářeč zapíše všechny své svářečské 

činnosti do „Svářečského deníku“, viz příloha 5, kde uvede datum, číslo ŽKV, stručný popis 

práce, přídavný materiál + počet kusů a případně základní materiál byl-li použit. 

6.1 Poskytování OOPP 

Podle § 104 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen zaměstnancům a případně i dalším 

osobám, které jsou na jeho pracovištích ohroženi riziky, které nelze odstranit popřípadě snížit 

technickými ani organizačními prostředky, přidělit osobní ochranné pracovní prostředky 

(OOPP).  

Při hodnocení rizik pro výběr a použití OOPP pro profesi svářeče kovů se postupuje zejména 

podle přílohy 1 k nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kde se do tabulky pro hodnocení rizik pro 

výběr a použití OOPP zaznamenaly vyhledaná rizika v závislosti na části těla, na kterou toto 

riziko působí, viz příloha 6. Následně se provedl výběr OOPP podle přílohy 2 a 3 k nařízení 

vlády č. 495/2001 Sb. Při samotném výběru OOPP, se vycházelo z konkrétních pracovních 

podmínek a to z toho důvodu, aby byly vymezeny vlastnosti, jaké by ochranný prostředek měl 

mít. Vymezením vlastnosti pro jednotlivé OOPP se přesněji specifikuje požadavek na 

ochranný prostředek (např. materiál, z něhož je vyroben ochranný prostředek). Zároveň ČSN 

05 0601 stanovuje seznam pro poskytování ochranných prostředků pro svářečské pracoviště. 

Seznam pro poskytování OOPP u profese svářeč kovů: 

 ochranná svářečská kukla nebo ochranné brýle, 

 pracovní čepice letní (s pevným kšiltem), 

 pracovní čepice zimní, 

 ochranný pracovní oděv prošívaný, 

 ochranný svářečský oblek (hutnický oblek), 

 pracovní obuv slévárenská (obuv pro rychlé vyzutí), 
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 zástěra pracovní kožená, 

 pracovní rukavice s manžetou. 

Zaměstnanci musí být prokazatelně seznámeni s používáním přidělených osobních 

ochranných pracovních prostředků. Pro každý ochranný prostředek jsou stanoveny orientační 

lhůty pro výměnu. V případě nadměrného znečišťování, jak je tomu u svářečů na opravně 

nákladních vozů, je to zpravidla jeden rok. Avšak tato doba může byt kratší, např. při 

předčasné výměně, kdy ochranný prostředek ztratí svou funkci. Nad rámec stanovený seznam 

musí být svářečům poskytnuty OOPP, které jsou potřebné při činnostech vykonávaných jen 

zřídka nebo jen na dobu nezbytně nutnou pro výkon práce. Mezi tyto OOPP může patřit 

bezpečnostní postroj. Zároveň jsou svářečům poskytovány mycí, čisticí a desinfekční 

prostředky (mýdlo, krém na ruce a mycí pasta). Zaměstnavatel ČD Cargo, a.s. zajišťuje svým 

zaměstnancům údržbu OOPP (čištění a opravy pracovních oděvů) externí firmou, která 

v daných intervalech zajišťuje odvoz (špinavých nebo poškozených) a dovoz (čistých, 

opravených) ochranných oděvů. 

O všech poskytovaných OOPP, mycích, čisticích a desinfekčních prostředcích je vedená tzv. 

osobní evidenční karta. V této kartě musí být uvedeny všechny OOPP, které jsou zaměstnanci 

přiděleny. Mimo tento záznam, musí karta obsahovat ještě další potřebné informace 

a záznamy jako je: jméno a příjmení zaměstnance, jeho evidenční číslo, pracovní zařazení, 

datum přidělení OOPP, podpis příjemce, atd. Evidenční karty všech pracovníku jsou uloženy 

u odpovědného vedoucího pracovníka. 
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7 Analýza a hodnocení rizik 

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je důležité, aby byla na pracovišti provedena 

důkladná analýza rizik, protože se od ní odvíjí všechny další kroky v této oblasti. Pro 

vyhledání a hodnocení rizik při práci, není stanoven jednotný způsob provedení, ale záleží 

vždy na zpracovateli, jakou metodu vzhledem ke konkrétním podmínkám ve firmě zvolí.    

V praxi se pro vyhledání a hodnocení rizik na pracovišti používají různé metody a postupy, 

které většinou vycházejí ze znalostí a zkušenosti hodnotitelů. 

Pro vyhledání rizik na pracovišti lze použít „Analýzu pomocí kontrolních listů (Check listů)“, 

při které je provedena prohlídka pracoviště. Tato prohlídka je doplněna informacemi od 

zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců pomocí dotazníků. Další informace jsou doplněny ze 

záznamu o úrazech, z provozní dokumentace o technických zařízeních, dokumentace 

o začlenění prací do kategorií, atd.  

Pro vyhodnocení rizik při práci, může být použitá jakákoliv níže uvedená metoda, avšak musí 

být dodržena zásada, že zvolená musí odpovídat potřebám hodnocené firmy a musí dostatečně 

a odpovídajícím způsobem odrážet míru jednotlivých identifikovaných rizik. [23] 

 Jednoduchá bodová metoda (JBM), 

 Metoda BOMECH, 

 Kittsová metoda, 

 Metoda VÚBP Praha, 

 Metoda parametrizace rizik, 

 Čtvercová metoda. 

Prováděním hodnocení rizik na pracovišti, jsou vytvářeny podklady, které umožní 

zaměstnavateli stanovit opatření nutná pro ochranu bezpečnosti a zdraví svých zaměstnanců. 

Hodnocení rizik na pracovišti můžeme shrnout do několika kroků, které jsou zobrazeny na 

následujícím průběhovém diagramu. 
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Pokud přijatá opatření k eliminaci nebo snížení rizik nebyla účinná, je nutné provést opětovné 

vyhodnocení rizik a přijetí opatření k jejich eliminaci, popřípadě snížení. Hodnocení rizik je 

neustálý proces, který musí být prováděn při všech změnách v podniku, mající vliv na 

bezpečnost a ochranu zdraví. 

7.1 Vybraná metoda pro hodnocení rizik na ONV Ostrava 

K provedení analýzy a hodnocení rizik byla vybrána jednoduchá bodová metoda, která 

vychází z metody BOMECH a metody VÚBP Praha. Tato metoda byla vybrána z toho 

důvodu, že je snadno aplikovatelná a nevyžaduje zvláštní zpracování pro její použití. Výstupy 

metody mají dostatečnou vypovídací hodnotu o míře rizika a jsou srozumitelné i osobám 

Sběr dat (vymezení pracovního systému 

a zpracování seznamu činnosti) 

Vyhledání (identifikování) 

nebezpečí 

Vyhodnocení rizik 

vznikajících z nebezpečí 

Přijetí opatření k eliminaci 

nebo snížení rizik 

Přijaté opatření riziko 

odstranilo nebo snížilo 

Konec 

Diagram 1 - Hodnocení rizik 
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neznalým této metody, tedy především vedoucím zaměstnancům, kteří by měli s jejími 

výsledky pracovat. Vybraná metoda bude aplikována pro svářečské práce při opravách 

nákladních železničních vozů. U této metody se již vyhledaná rizika vyhodnocují pomoci níže 

uvedených kritérií. 

Pravděpodobnost nežádoucího následku – vyjadřuje, jak často se nežádoucí situace 

vyskytuje, jenž může způsobit škodu.   

Tabulka 1 - Pravděpodobnost nežádoucí situace [23] 

Pravděpodobnost Hodnota kritéria 

Častý výskyt 

Možný výskyt 

Není běžné, ale je pravděpodobné 

Někdy se vyskytne 

Ještě se nevyskytl, je však možný 

Prakticky nemožný 

Vyloučený 

10 

6 

3 

1 

0,5 

0,2 

0,1 

 

Expozice rizika – vyjadřuje dobu, po kterou je zaměstnanec potencionálnímu riziku 

vystaven, v průběhu jednoho roku. 

Tabulka 2 - Expozice rizika [23] 

Expozice rizika Hodnota kritéria 

Stále 

Často (denně) 

Příležitostně 

Občas (měsíčně) 

Zřídka (několikrát za rok) 

Velmi zřídka (ročně) 

Není expozice 

10 

6 

3 

2 

1 

0,5 

0 

 

Ochranná reakce – vyjadřuje možnost reagovat na danou situaci opatřeními, která zabrání 

nebo zamezí ohrožení zdraví zaměstnanců. 
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Tabulka 3 - Ochranná reakce [23] 

Ochranná reakce Hodnota kritéria 

Nemožná 

Velmi obtížná 

Obtížná 

Možná 

Snadná (reflexní) 

1 

0,95 

0,90 

0,85 

0,80 

 

Následky rizika – vyjadřuje závažnost možného následku, způsobeného daným rizikem na 

pracovišti. 

Tabulka 4 - Následky rizika [23] 

Následky rizika Hodnota 

kritéria 

Katastrofické (mnoho smrtelných úrazů nebo škoda nad 100 000 000 Kč). 

Velmi závažné (několik smrtelných úrazů nebo škoda na 10 000 000 Kč). 

Závažné (jeden smrtelný úraz nebo škoda nad 1 000 000 Kč). 

Vážné (těžký úraz nebo škoda nad 100 000 Kč, případně nemoci z povolání). 

Lehké (úraz nebo škoda nad 10 000 Kč, případně trvalé zhoršení zdravotního 

stavu, například očí). 

Zanedbatelné (drobné poranění nebo škoda, případně snížení pracovní 

pohody). 

100 

40 

15 

7 

 

3 

 

1 

 

Vyjádřená finanční částka, není myšlená škoda vzniklá na zařízení nebo objektu, ale vyjadřuje 

pouze škodu na zdraví a na opatřeních zavedených k prevenci rizik.  

Vyjádření míry rizika – získáme vynásobením hodnot všech čtyř kritérií. Podle ní se určí 

závažnost rizika a nutnost jeho řešení.  
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Tabulka 5 - Míra rizika [23] 

Míra rizika Závažnost rizika 

Větší než 400 

200 až 400 

70 až 200 

20 až 70 

Menší než 20 

Velmi vysoké riziko, zastavit činnost. 

Vysoké riziko, potřeba okamžitého řešení. 

Značné riziko, potřeba řešení. 

Riziko, potřeba zvýšené pozornosti. 

Přijatelné riziko. 

 

Jednoduchá bodová metoda zároveň umožňuje stanovení preferenci při provádění navržených 

opatření v závislosti na počtu rizikem ohrožených zaměstnanců. Minimální počet ohrožených 

zaměstnanců, jež určuje přednostní provedení navrženého opatření, je stanoven v závislosti na 

zjištěné míře rizika. Jestliže je míra rizika spojena s větším počtem ohrožených osob, než je 

zobrazeno v následující tabulce 6, je k míře rizika přiřazen symbol „+“, pak jsou tyto rizika 

řešena přednostně. Pro hodnoty míry rizika větší než 400 není počet osob stanoven, neboť tato 

míra vyžaduje přerušit činnost a riziko okamžitě řešit. [23] 

Tabulka 6 - Preference navržených opatření [23] 

Míra rizika Počet ohrožených osob 

200 až 400 

70 až 200 

20 až 70 

Méně než 20 

Více než 3 osoby. 

Více než 10 osob. 

Více než 15 osob. 

Více než 20 osob. 

 

7.2 Aplikace vybrané metody na ONV Ostrava 

Aplikování vybrané jednoduché bodové metody pro vyhodnocení rizik bylo provedeno pro 

svářečské práce na opravně nákladních vozů Ostrava. K tomu, abychom mohli efektivně 

identifikovat rizika, je nutné být podrobněji seznámen s pracovním prostředím, stroji 

a zařízeními, pracovními postupy a technologiemi používanými při opravách a v neposlední 

řadě i zaměstnanci a jejich kvalifikaci potřebnou pro výkon práce. 
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7.2.1 Popis pracoviště ONV Ostrava 

Pracoviště opravny nákladních vozů Ostrava tvoří opravárenská hala a přístavek opravárenské 

haly, který zahrnuje výměník ústředního teplovodního vytápění, garáž motorových vozíku, 

sklad olejů, maziv, barev a ředidel, sklad náhradních dílu s kanceláři skladníku, kancelář 

mistrů, kovárnu, údržbářskou dílnu, truhlárnu, soustružnu, jídelnu s odpočívárnou, šatnu 

mistrů, kancelář vozmistra, kancelář technika a vrchního mistra, kancelář vedoucího opravny, 

sociální a hygienické zařízení mužů a žen. Součástí opravny je sklad řeziva a sklad 

technických plynů. 

Opravárenská hala o rozměrech 130 x 16 m, je 9 m vysoká a tvoří železobetonový skelet 

s panelovou výplní. Panelová výplň zasahuje do výšky 2 m, ostatní plocha až po 

železobetonový věnec je po celé délce prosklená akrylátovým sklem v ocelových rámech. 

Hala je uzavíraná na čelech výsuvnými vraty, viz obrázek 7. Střecha je z vlnitého ocelového 

plechu upevněného na ocelové střešní konstrukci. Vnitřní prostory ONV jsou osvětleny 

sdruženým osvětlením (denním světlem a umělým osvětlením). 

Obrázek 7 - Vstupní vrata do opravárenské haly 
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Na opravárenské hale jsou prováděny opravy od těch běžných zámečnických a svářečských 

oprav až po odborné zámečnické a svářečské opravy nákladních železničních vozů, které jsou 

vykonávaný na třech kolejích (kolej č. 278, 280 a 282). Při potřebě většího počtu 

opravovaných vozů se opravy provádějí ještě na nezastřešené koleji (kolej č. 268) vedoucí 

podél opravárenské haly. Na koleji č. 268 a 278 jsou prováděny běžné opravy, jako je výměna 

brzdových špalíku, promazání a přečíslování vozu, seřízení výsypných zařízení, zkouška 

tlakové brzdy, atd. Na koleji č. 280 jsou prováděné odbornější práce, jako je vyvazování vozů, 

výměna dvojkolí, proměření vozů po vykolejení nebo nebezpečné manipulaci, oprava 

táhlového ústrojí, atd. Z tohoto důvodu je tato kolej vybavena montážním kanálem pro lepší 

přístup k podvozkové části vozů, soupravou patkových zvedáku (4 x 2,5 t), viz obrázek 8 

a elektrickým vrátkem. Zároveň nad touto kolejí lze manipulovat s elektrickým mostovým 

jeřábem (např. při nakládání nebo vykládání náhradních dílu). Na kolej č. 282 lze do 

opravárenské haly přistavit pouze jeden vůz, kde se vykonávají těžké neplánované opravy 

vyžadující výrazné zvýšení nákladů z hlediska pracnosti, spotřeby materiálu a technického 

vybavení. Při přistavování vozů k opravě je z bezpečnostních důvodů stanovená maximální 

rychlost při posunu na všech kolejích v obvodu ONV Ostrava rychlost 5 km/hod. Přistavené 

skupiny vozů se na všech kolejích opravny zajistí na stráně spádu dvěma zarážkami. 

Obrázek 8 - Souprava patkových zvedáku 
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Na opravárenské hale se svářeči při své činnosti pohybují po celé délce haly, v nichž jsou 

přistaveny nákladní vozy k opravě. Svářeči tedy můžou svou pracovní činnost vykonávat 

z podlahy, z montážního kanálu, ze žebříku, ve voze nebo na pracovní plošině. 

7.2.2 Používané stroje a zařízení 

Svářeči při své činnosti používají různé stroje a zařízení, mezi které patří: 

 různé druhy svařovacích zdrojů – podle typu použité metody svařování, 

 plazmový řezací zdroj s ručním hořákem, 

 pevně umístěné stojanové brusky – jsou umístěné podél zdi v hale, 

 ruční brusky – používají se k přípravě nebo obrušování svarů, 

 mechanické a elektrické nůžky – používají ke stříhání základního matriálu, 

 ruční hřebenový zvedák – se používá např. při rovnání čelních dveří (čelnice) za tepla, 

 zvedák řehtačkový (hupcuk) – se používá při rovnání dveří, stahování skříně, atd. 

Některé typy svařovacích zdrojů, plazmový řezací zdroj, ruční elektrické nářadí a ruční 

zvedáky, které jsou zapotřebí při práci, si svářeč musí zapůjčit se skladě, kde zapůjčení nářadí 

nebo zařízení, potvrdí svým podpisem. Po skončení prací musí svářeč zapůjčené nářadí nebo 

zařízení vrátit do skladu a potvrdit svým podpisem jeho nepoškozenost. 

7.2.3 Prověrky BOZP, pracovní úrazy 

Prověrky BOZP se na pracovišti ONV Ostrava provádějí 1x ročně za účasti osoby odborně 

způsobilé v prevenci rizik, požárního technika, zástupce pro údržbu a autoopravnu, lékaře 

závodní preventivní péče, zástupce pro odborovou organizaci a vedoucí zaměstnanec 

pracoviště. Prověrky BOZP jsou zaměřeny na kompletní stav objektu ONV Ostrava, stroje, 

zařízení, elektrické spotřebiče, žebříky, vysokozdvižné vozíky, atd. V letošním roce 2012 

nebyly zjištěny žádné závažné závady. 

Za poslední tři roky (2010-2012) došlo na ONV Ostrava k dvěma pracovním úrazům. Žádný 

z nich nebyl smrtelný. K prvnímu pracovnímu úrazu došlo v roce 2010, kdy svářeč při 

sestupování ze stupačky po opravě vozů, špatně našlápl pravou nohou na zem a podvrtnul si 

kotník pravé nohy. U tohoto úrazu nebyly porušeny předpisy BOZP. Příčinou úrazu bylo 

nepředvídatelné riziko práce nebo selhání lidského činitele. Druhý pracovní úraz se stal v roce 

2011, kdy při tlačení vozíku autogenové soupravy svářečem, došlo k náhlému lupnutí 
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(natržení svalu) v lýtku levé nohy. Předpisy BOZP nebyly porušeny a příčinou úrazu bylo 

rovněž nepředvídatelné riziko.      

7.2.4 Vyhodnocení rizik při svářečských pracích na ONV Ostrava 

Vyhodnocení rizik a stanovení bezpečnostních opatření je provedeno v tabulkách 7 a 8. 

Nejzávažnější míra rizika s hodnotou nad 200 byla zjištěna pouze u jednoho rizika, a to rizika 

podklouznutí hliníkového žebříku při opravě nákladního železničního vozu řady Falls. 

Navržené bezpečnostní opatření k tomuto riziku je řešeno v následující podkapitole, kde je 

navržené technické opatření ke snížení nebo odstranění rizika. Míra rizika do 200 byla 

shledána u 4 rizik a do 100 taky u 4 rizik. Vyhledaných rizik na ONV Ostrava je podstatně 

víc, avšak k těmto rizikům jsou už opatření k jejich eliminaci realizovaná nebo patří mezi 

přijatelná rizika, kde není potřeba řešit bezpečnostní opatření. 

Mezi činnosti, u nichž je riziko vyhodnocené jako značné riziko, které je potřeba řešit, patří: 

 rovnání dveří, skříně, plechové podlahy – u této činnosti, jejichž zdrojem rizika je 

hluk, nelze toto riziko odstranit technickými ani organizačními opatřeními. Lze ho 

však snížit použitím vhodných OOPP jako jsou špunty do uší. Používání OOPP by 

mělo být kontrolováno. 

 manipulace s pneumatickým ovládáním výsypných klap u vozů řady Falls – zdrojem 

rizika u této činnosti, je chyba v komunikaci mezi pracovníky. Například při opravě 

bočních výsypných klap nebo při svařování skluzu ve voze, může dojít vlivem špatné 

komunikace mezi pracovníky k nečekanému přivření pracovníka boční klapou, jejichž 

následek může vést k vážnému nebo smrtelnému zranění pracovníka. Jako organizační 

opatření je navržen předem dohodnutý signál (výstražný zvukový signál) před 

zavřením bočních klap. Určení osoby odpovědné za bezpečnost při manipulaci 

s výsypným zařízením. Jako technické opatření je navrženo použití dřevěných 

hranolu, které se umístí na každou stranu boční výsypné klapky mezi skříň vozu 

a výsypnou klapku.  

 svařování – jejichž zdrojem rizika jsou kovové výpary, prach a působení záření 

(ultrafialového a infračerveného). U rizika kovových výparů a prachů, které vznikají 

při svařování, je nutné větráním zajišťovat dostatečnou výměnu vzduchu v hale. Před 

rizikem působení záření na svářeče, je nutné zajistit svářeči vhodnou ochranu zraku, 

jako jsou ochranné brýle nebo svářečská kukla. Svářečská kukla by měla zajišťovat 

kvalitní ochranu před zářením nejen zraku, ale i celého obličeje. 
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Tabulka 7 - Vyhodnocení rizik při činnosti svářeče na ONV Ostrava 

Nebezpečný 

činitel 

Zdroj rizika Nejhorší 

předpokládaný 

následek působení 

zdroje rizika 

Vyhodnocení závažnosti rizika Vyhodnocení míry 

rizika 

Navržené bezpečnostní 

opatření k omezení 

působení rizika, 

případně k odstranění 

rizika 

P
ra

v
d

ěp
o

d
o
b

n
o
st

 

E
x
p

o
zi

ce
 

ri
zi

k
a

 

O
ch

ra
n

n
á
 

re
a
k

ce
 

N
á
sl

ed
ek

 

ri
zi

k
a

 

M
ír

a
 

ri
zi

k
a

 

Stojanová 

bruska 

Poškozený 

ochranný kryt 

Poškození zraku 3 6 0,8 3 43,2 Riziko, potřeba 

zvýšené pozornosti 

Pravidelná kontrola 

stroje, neporušenost 

ochranných krytů. 

Ruční 

hřebenový 

zvedák 

Vysmeknutí Pohmoždění části těla 

pracovníka 

6 2 0,95 3 34,2 Riziko, potřeba 

zvýšené pozornosti  

Nutné použití dřevěných 

podkladek (tvrdé dřevo) 

mezi zvedák a např. 

čelní dveře vozu. 

Rovnání dveří, 

skříně, 

plechové 

podlahy 

Hluk Poškození sluchu 10 6 0,85 3 153 Značné riziko, 

potřeba řešení 

Používání OOPP (špunty 

do uší), kontrolovat 

jejich používání, školení 

o riziku trvalého 

poškození sluchu. 

Teplota v hale 

v zimních 

obdobích 

Nízká Prochladnutí, zhoršení 

zdravotního stavu. 

3 3 0,85 3 22,95 Riziko, potřeba 

zvýšené pozornosti 

Vytyčení prostoru pro 

ohřátí, poskytování 

ochranných nápojů. 

Hliníkový 

žebřík – při 

opravě vozu 

řady Falls  

Podklouznutí Vážné zranění, 

zlámaní končetin, 

poranění páteře. 

6 6 0,90 7 226,8 Vysoké riziko, 

potřeba okamžitého 

řešení 

Vyrobení zachycovacího 

zařízení na žebřík. 
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Tabulka 8 - Vyhodnocení rizik při činnosti svářeče na ONV Ostrava 

Nebezpečný 

činitel 

Zdroj rizika Nejhorší 

předpokládaný 

následek působení 

zdroje rizika 

Vyhodnocení závažnosti rizika Vyhodnocení 

míry rizika 

Navržené bezpečnostní 

opatření k omezení 

působení rizika, 

případně k odstranění 

rizika 

P
ra

v
d

ěp
o

d
o
b

n
o
st

 

E
x
p

o
zi

ce
 

ri
zi

k
a

 

O
ch

ra
n

n
á
 

re
a
k

ce
 

N
á
sl

ed
ek

 

ri
zi

k
a

 

M
ír

a
 

ri
zi

k
a

 

Manipulace s 

pneumatickým 

ovládáním 

výsypných 

klap u vozů 

řady Falls. 

Chyba 

v komunikaci 

mezi 

pracovníky. 

Vážné zranění, 

smrtelné zranění 

3 3 0,85 15 114,75 Značné riziko, 

potřeba řešení. 

Předem dohodnutý 

signál při zavírání 

výsypných klap, 

zajištění klap proti 

zavření dřevěnými 

hranolky. 

Svařování  Kovové 

výpary, prach 

Zdravotní potíže 10 6 0,85 3 153 Značné riziko, 

potřeba řešení. 

Větráním, zajišťovat 

dostatečnou výměnu 

vzduchu v hale.  

Svařování Působení 

záření 

(ultrafialové a 

infračervené) 

Poškození zdraví 

(zraku, zarudnutí 

pokožky) 

10 6 0,85 3 153 Značné riziko, 

potřeba řešení. 

Použití OOPP (ochranné 

brýle nebo svářečskou 

kuklu, svářečský oblek), 

kontrolovat jejich 

používání. 

Svařování 

kyslíko-

acetylenovým 

plamenem 

Mastnotou 

znečištěný 

kyslíkový 

ventil nebo 

láhev  

Požár, popálení, 

výbuch 

3 2 0,85 7 35,7 Riziko, potřeba 

zvýšené 

pozornosti 

Seznámení pracovníku 

s riziky při práci 

s kyslíko-acetylenovým 

plamenem, při 

manipulaci používat 

čisté OOPP (rukavice). 
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7.3 Návrh technického opatření 

Nejzávažnější rizikem na ONV Ostrava bylo vyhodnoceno riziko spojené s činnosti svářeče 

při opravě skluzu u nákladního vozu řady Falls. Při opravě této části vozu je většinou 

zapotřebí použiti hliníkového žebříku k tomu, aby svářeč vykonal poměrně jednoduché 

svářečské práce na voze. U této činnosti je vysoké riziko podklouznuti žebříku, jehož 

následkem může být vážné zranění svářeče. Z toho důvodu je navrženo technické opatření 

k zamezení podklouznutí žebříku při činnosti svářeče.     

Nyní budeme trochu podrobněji seznámeni s touto řadou vozů, abychom pak mohli lépe 

pochopit funkci nebo účel technického opatření zhotoveného právě na tento typ vozů. Vozy 

řady Falls, jsou čtyřnápravové výsypné vozy určené především pro přepravu uhlí a koksu, viz 

obrázek 9. Téměř celou plochu bočnic, zabírají 2+2 zavěšené vykládací klapky, s nimiž se 

pohybuje pneumaticky nebo ručně. Podlaha vozu nebo častější označení „skluzy“ vozu, jsou 

ve tvaru W. Tento tvar zajišťuje, že při otevření výsypných klapek se ložený materiál 

samovolně vyloží. Vůz se vykládá současně oboustranně, bez možnosti dávkování.  

 

Při svařování na těchto vozech se nejčastěji svařuje vnější skříň vozu nebo již zmiňované 

skluzy vozu. Při svařování vnější části skříně, kde se počítá s větší časovou náročnosti na 

práci, svářeč svou práci vykonává z pracovní plošiny. 

 

Obrázek 9 - Vůz řady Falls 
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7.3.1 Popis a funkce technického opatření – zachycovacího zařízení    

Zachycovací zařízení sloužící k zachycení žebříku proti podklouznutí bylo vyrobeno na 

opravně nákladních vozu Ostrava. Samotnému zhotovení zachycovacího zařízení předcházela 

konzultace se zkušenými pracovníky a hlavně svářeči, kteří budou zařízení používat. 

Postupně se rozebíraly různé varianty, jak by mělo zařízení vypadat, použitý materiál na 

zhotovení a jakými funkcemi by mělo zařízení disponovat. Zařízení muselo zároveň splňovat 

určité podmínky, a to: 

 náklady na zhotovení nesměly být velké, 

 jednoduchá manipulace se zařízením, 

 příprava zařízení k použití nesměla být delší než samotné svařování. 

Nakonec se dospělo k rozhodnutí, že se zhotoví zařízení na zachycení žebříku.  Ke zhotovení 

zařízení byl použít tentýž materiál, co se používá při opravách vozů. Zachycovací zařízení se 

skládá z vodící lišty – válcovaný plech široký 100 mm a dlouhý 2000 mm, na jehož horním 

konci jsou tzv. háky, jejichž rádius kopíruje horní hranu skluzu, viz obrázek 10.  

 

Obrázek 10 - Výroba zachycovacího zařízení 
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Další důležitou součástí zařízení je tzv. kapsa, která se nasadí na vodící lištu z válcovaného 

plechu. Tuto kapsu tvoří zajišťovací šroub, lůžko pro příčku žebříku a pojistka proti 

vysmeknutí příčky žebříku, viz obrázek 11. Na spodním konci vodicí lišty je šroub s maticí, 

který slouží jako pojistka proti úplnému sklouznutí kapsy. 

 

Při používání zachycovacího zařízení se postupuje podle následujících kroků: 

1) Nejdříve se musí zavěsit zachycovací zařízení o horní hranu skluzu v místě, kde se 

bude vykonávat svářečská činnost. Zavěšení zařízení se provádí z podlahy, protože 

vodící lišta je dostatečně dlouhá. Vodící lišta zaujímá stejný úhel jak skluzy vozu.    

2) Potom se přiloží na zachycovací zařízení hliníkový žebřík. Žebřík musí být přiložen 

tak, aby se patka žebříku dotýkala podlahy. 

3) Dále se zajišťovacím šroubem povolí kapsa, zasune se požadovaná příčka žebříku do 

lůžka kapsy, a pak se opět zajišťovacím šroubem zajisti kapsa proti posunutí. 

Obrázek 11 - Kapsa zachycovacího zařízení 
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Vyskočení příčky žebříku z lůžka kapsy je zabráněno pojistkou, která se vlivem 

velkého spádového úhlu vyklopí proti příčce žebříku. 

Nyní může svářeč začít provádět svou činnost, aniž by měl strach, že mu podklouzne žebřík. 

Zhotovené zachycovací zařízení je jednoduchým zařízením, jehož výhodou je jeho nízká váha 

a snadná manipulace při jeho použití, viz obrázek 12. 

 

Autorem myšlenky, jež předcházela výrobě zachycovacího zařízení, je autor diplomové práce 

a dva pracovníci (svářeč a zámečník), kteří mají letitou praxi při opravách nákladních 

železničních vozů. Konstruktérem zařízení je tentýž svářeč, který přispěl svou myšlenkou 

k výrobě zařízení.    

7.4 Bezpečnostní pokyny pro opravy nákladních železničních vozů řady 

Falls 

Jak již bylo zmíněno, při opravě této řady vozů se nejčastěji svařují vnější části skříně nebo 

skluzy. V případě opravy skluzu ve voze je nutné nejdříve pneumaticky nebo ručně otevřít 

boční výsypné klapky, aby se mohly provádět opravy uvnitř vozu. Ovládání ručního nebo 

Obrázek 12 - Zachycovací zařízení 
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pneumatického výsypného zařízení je provedeno tak, že při použití ručního mechanizmu je 

blokované pneumatické a naopak.  Při manipulaci s bočními výsypnými klapkami je nutné 

dbát zvýšené opatrnosti, neboť hrozí zranění pracovníku, vyskytujících se poblíž otvírajících 

nebo zavírajících bočních výsypných klapek. Z toho důvodu došlo k vytvoření 

bezpečnostních pokynu pro opravy nákladních železničních vozů řady Falls. 

Bezpečnostní pokyny pro opravu vozu řady Falls:  

1) Před otvíráním nebo zavíráním (ručním nebo pneumatickým) bočních výsypných 

klapek, určí mistr oprav jednoho pracovníka, který musí být poučený o obsluze 

výsypného mechanizmu. Dále určí dva další pracovníky, kteří budou zajišťovat 

a kontrolovat dodržování zákazu zdržování se jiných osob na plošině vozu nebo 

v blízkosti výsypných klapek v době manipulace s nimi. Zároveň si musí pracovníci 

obsluhující výsypný mechanismus domluvit předem způsob komunikace. 

2) Po otevření bočních výsypných klapek se jako druhotný bezpečnostní prvek použijí 

dřevěné hranoly, které jsou z tvrdého dřeva. Tyto hranoly se umísti mezi boční 

výsypné klapky a skříň vozu, viz obrázek 13. 

Obrázek 13 - Druhotné zajištění bočních klapek 
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3) Nyní následuje použití vyrobeného zachycovacího zařízení, ale ještě před použitím je 

nutné vizuálně zkontrolovat jeho stav. Nejdříve svářeč zavěsí zachycovací zařízení o 

horní hranu skluzu v místě, kde bude prováděč svářečské práce. Následně přiloží 

hliníkový žebřík na zachycovací zařízení, přičemž patka žebříku se musí dotýkat 

podlahy. Zajišťovacím šroubem povolí kapsu a zasune požadovanou příčku žebříku do 

lůžka kapsy. Následně zajišťovacím šroubem zajisti kapsu proti posunutí. 

4) Po ukončení svářečských prací svářeč uvolní zajišťovací šroub, povolí kapsu a vysune 

příčku žebříku z lůžka kapsy. Pak zajistí zajišťovací šroub, aby nedošlo k úrazu, 

vlivem sklouznutí kapsy až ke spodnímu šroubu na vodící liště. Následně odebere 

žebřík a vyvěsí zachycovací zařízení. 

5) Odeberou se zajišťovací dřevěné hranoly. Pověřené osoby zkontrolují, jestli se na 

plošině vozu nebo v blízkosti výsypných klapek nevyskytují osoby nebo nářadí, které 

by ohrožovalo bezpečnost. Pokud je vše v pořádku, poučená osoba uzavře výsypné 

klapky na předem dohodnutý signál. 
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8 Závěr 

Hlavním cílem diplomové práce, bylo provést analýzu rizik a na základě toho navrhnout 

technická opatření pro potřebu svařování při opravách nákladních železničních vozů. 

Z výsledků analýzy rizik vyplynulo, že největším rizikem pro svářeče je práce při opravách 

nákladních železničních vozů řady Falls, kdy hrozí riziko podklouznutí hliníkového žebříku 

a následkem toho může dojít k vážnému zranění svářeče. S tímto problémem se nepotýká jen 

opravna nákladních vozu Ostrava, ale i ostatní opravny, kde se opravují nákladní vozy řady 

Falls. Z toho důvodu bylo navrženo technické opatření, které zabrání podklouznutí žebříku 

a tím i pádu svářeče. Tímto zařízením je zachycovací zařízení, které bylo navrženo 

a konstruováno na opravně nákladních vozu Ostrava. Zároveň je nutné podotknout, že 

zachycovací zařízení je konstruováno pouze pro opravu skluzu na nákladním voze řady Falls.  

K tomu, aby se mohlo začít s opravou skluzu na již zmiňované řadě vozu, je nutné na voze 

otevřít boční výsypné klapky. Manipulace s těmito bočními výsypnými klapkami představuje 

riziko pro pracovníky, vyskytujících se poblíž otvírajících nebo zavírajících bočních 

výsypných klapek. Proto byly zároveň vytvořeny bezpečnostní pokyny pro opravu vozu řady 

Falls. 

Vyrobené zachycovací zařízení a vytvořené bezpečnostní pokyny slouží především ke zvýšení 

bezpečnosti pracovníku pracujících na ONV Ostrava. Do budoucna mohou posloužit nejen na 

opravně nákladních vozu Ostrava, ale i na jiných opravnách provádějící opravy zmíněné řady 

vozů.   
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