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Abstract 

 

NAVRÁTIL D. Assessment of Occupational Safety and Health when Operating Semi 

-Automatic Welding Machines. Ostrava: VŠB – TU FBI, 2013, 58 pages. 

 

In the present diploma thesis is elaborated health and safety while operating semi-automatic 

welding machines.  This thesis deals with selected legislative requirements, description of the 

selected semi-automatic welding machines and the measures taken, including the assessment 

of the degree of risk and propose further measures to minimize risks by standardized methods. 
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Anotace 

 

NAVRÁTIL D. Posouzení BOZP při obsluze poloautomatických svářecích strojů.  

Ostrava: VŠB – TU FBI, 2013, 58 stran. 

 

V předložené diplomové práci je řešena problematika BOZP při obsluze poloautomatických 

svářecích strojů. Práce se zabývá vybranými legislativními požadavky, popisem vybraných 

poloautomatických svářecích strojů a přijatých opatření včetně hodnocení míry rizika  

a navržení dalších opatření k jeho minimalizaci za pomocí standardizovaných metod. 

 

Klíčová slova: BOZP, poloautomatické svářecí stroje 
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Seznam použitých zkratek 

BOZP   - bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

OOPP   - osobní ochranné pracovní prostředky 

NV   - nařízení vlády 

PÚ   - pracovní úraz 

MPBP   - místní provozní bezpečnostní předpis  

MIG/MAG - metal inert gas (kov – inertní plyn) / metal active gas (kov – aktivní  

  plyn) 

OZ - ochranné zařízení 
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1. Úvod 

V oblasti BOZP se úroveň vědeckého poznání neustále vyvíjí, legislativní požadavky se mění, 

počet poloautomatizovaných pracovišť a s tím souvisejících poloautomatických svářecích 

strojů na území ČR roste zejména se vstupem zahraničních investorů v oblasti 

automobilového průmyslu. Technická úroveň ochranných zařízení se zvyšuje při snižujících  

se nákladech na jejich pořízení. S ohledem na výše uvedené, je nutné nahlížet  

na BOZP, včetně  v této diplomové práci řešenou problematiku, jako na kontinuální, nikdy 

nekončící proces neustálého zlepšování úrovně BOZP v organizacích.  

 

Tato diplomová práce se zabývá nedostatky a problémy BOZP vzniklé při provozování 

poloautomatických svářecích strojů a jejich obsluze včetně posouzení základních požadavků 

právních a ostatních předpisů s nimi souvisejících, popisuje nejčastěji používané metody 

svařování, ale také obsahuje praktické hodnocení a identifikaci nebezpečí, která mohou 

v souvislosti s provozem těchto strojů vzniknout.  

Na konkrétním zařízení byla posouzena v současnosti aplikována opatření případně doplněna 

dle aktuální míry rizika, tak aby byl zajištěn nejen plynulý, ale zejména bezpečný provoz 

posuzovaných technologií.  

 

Za účelem lepšího praktického využití této práce bude dané hodnocení provedeno 

v nejmenovaném strojírenském podniku vybaveném poloautomatickými svářecími stroji. 

Název společnosti nebude pro účely této práce, s ohledem na požadavek společnosti, nebýt 

zmiňován, dále uváděn.  

 

V závěru práce budou stručnou a přehlednou formou shrnuty zjištěné poznatky včetně 

uvedení nejvýznamnějších zdrojů rizik a odkazu na návrhy zlepšení, jejíž aplikace může 

přispět nejen k minimalizacím finančních ztrát, ale zejména k ochraně lidského života  

a zdraví. 
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2. Teoretický přehled současného stavu 

Tato kapitola přináší základní literární rozbor dotčených děl ve vztahu k řešené problematice. 

MINAŘÍK, V. Přehled metod svařování. 3. Vydání. Ostrava: Zeross, 2011, 

82 stran. Svařování. ISBN 80-86698-18-1. [1] 

Publikace se zabývá svařováním z obecného pohledu, jeho historií a popisem jednotlivých 

metod. Kromě uceleného podrobného popisu metod svařování, je zde také uveden přehled 

dotčených harmonizovaných evropských norem pro danou oblast. 

 

KŘÍSTEK, J. Nebezpečí při svařování: podle ČSN 05 0600, ČSN 05 0601, 

ČSN 05 0610, ČSN 05 0630 pro svářeče. 1. vydání. Ostrava: Zeross, 1993,  

59 stran. Svařování. ISBN 80-58771-82-0. [2] 

Kniha popisuje požadavky na svářecí pracoviště, kvalifikaci obsluhy svářecích zařízení, 

upozorňuje na možná nebezpečí při svařování a způsoby ochrany včetně požadavků na osobní 

ochranné pracovní prostředky. 

 

OLŠAROVÁ, V. Bezpečnostní ustanovení pro obloukové svařování  

v ochranném plynu, plazmové svařování a řezání. 1. vydání. Ostrava: Zeross, 

2000, 85 stran. Svařování. ISBN 80-857-7179-9. [3] 

Tato literatura popisuje problematiku svařování z pohledu vysvětlení důležitých pojmů 

českých technických norem, zásad poskytování první pomoci, vzniku rizikových faktorů  

při svařování včetně dalších požadavků na pracoviště. Pochopení problematiky čtenářem 

navíc umožňuje soubor testových otázek s uvedenými správnými odpověďmi.  
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3. Legislativní rámec 

3.1 Základní předpisy 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů [4] 

Upravuje oblast pracovněprávních vztahů včetně prací konaných mimo pracovní poměr, 

stanoví základní práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů. Stěžejní část pátá  

je věnována bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 

 

Dle § 102 Zákoníku práce je zaměstnavatel povinen vytvářet bezpečné, zdraví neohrožující 

pracovní prostředí přijímáním opatření k předcházení rizikům. 

 

Prevencí rizik se rozumí všechna opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet 

rizikům (je zde snaha riziko úplně odstranit nebo alespoň minimalizovat), ale také opatření 

vyplývající z právních a ostatních předpisů. Není-li možné rizika odstranit, je zaměstnavatel 

povinen je vyhodnotit a přijmout opatření k omezení jejich působení tak, aby ohrožení 

bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno. 

 

Zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy, vyhledávat  

a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění.  

 

Dále je zaměstnavatel povinen pravidelně kontrolovat stav výrobních a pracovních prostředků 

včetně vybavení pracovišť. 

 

Zaměstnavatel je legislativně zavázán přizpůsobovat opatření měnícím se skutečnostem, 

kontrolovat jejich účinnost a dodržování a zajišťovat zlepšování stavu pracovního prostředí  

a pracovních podmínek. 

 

Dle § 349 jsou právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci mimo jiné předpisy na ochranu života a zdraví, technické, dopravní, předpisy o požární 

ochraně, technické dokumenty a zejména pro účely této práce technické normy,  

za podmínky, že tyto předpisy upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví. 
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Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších 

předpisů [5] 

Stanoví další podmínky BOZP (z tohoto titulu bývá také nazýván zákonem o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), upravuje mimo jiné 

problematiku odborné způsobilosti, bezpečnostních značek a signálu včetně požadavků  

na pracoviště a pracovní prostředí. Předpis dále uvádí některé požadavky na pracovní  

a výrobní zařízení či prostředky. 

 

Dle této právní úpravy je zaměstnavatel povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově  

a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance  

z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pracovní 

prostředí a pracoviště, prostory určené pro práci a jiné komunikace měly stanovené rozměry 

či povrch a byly vybaveny pro činnosti zde vykonávané. Kromě požadavků vybavit pracoviště 

prostředky pro poskytování první pomoci existuje také požadavek pracoviště osvětlit a dále 

dodržet stanovené mikroklimatické podmínky. 

 

V případě technických zařízení, strojů či nářadí je nutné zajistit jejich vybavení ochrannými 

zařízeními chránícími životy a zdraví zaměstnanců, pravidelnou kontrolu a údržbu včetně 

splnění požadavku na ergonomii či jejich vhodnost pro práci. 

 

Zaměstnavatel je povinen umístit bezpečnostní značky a značení případně zavést signály 

týkající se BOZP na pracoviště, na kterých jsou vykonávány práce s možným poškozením 

zdraví a také s nimi seznámit zaměstnance. Bezpečnostní značky, značení a signály mohou 

být převážně zvukové, obrazové nebo světelné, přičemž legislativa nevylučuje možnost užít 

kombinací. Prováděcí právní předpis stanový bližší požadavky. 

 

Pracovní postupy a organizaci prací nutno stanovit tak, aby zaměstnanci nevykonávali 

činnosti jednostranně zatěžující a jednotvárné či takové, které by mohli v případě ruční 

manipulace s břemeny poškodit páteř, a také nebyli ohroženi vymrštěnými či padajícími 

předměty případně dopravou. 
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Při výskytu rizikových faktorů je povinností zaměstnavatele zjišťovat měřením jejich 

hodnoty, zajistit jejich vyloučení či alespoň snížení na nejmenší rozumně dosažitelnou míru.  

 

NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění pozdějších předpisů [6] 

Mezi minimální požadavky, stanovené tímto prováděcím předpisem k zákonu o zajištění 

dalších podmínek BOZP, patří především používat zařízení v souladu s provozní 

dokumentací, k určeným účelům. Zaměstnavatel je povinen zajistit nejen bezpečný přístup 

k zařízení, ale musí vytvořit i dostatečný manipulační prostor včetně bezpečného odvodu 

(přívodu) všech látek a energií. Zařízení musí být vybaveno ochranným zařízením případně 

zábranou při existenci rizika kontaktu osob s pohybující se části, nebo tam, kde hrozí pád 

břemene. Ochranná zařízení musí chránit zejména před rizikem požáru, výbuchu, padajícími 

nebo vymrštěnými předměty včetně odlétávajících. Zařízení musí mít ovladače pro úplné 

bezpečné a pro nouzové zastavení včetně zařízení pro odpojení od všech zdrojů energií. 

Ovládací prvky musí být viditelné, mimo nebezpečné prostory či tak, aby jejich ovládání 

nebylo zdrojem nebezpečí, přičemž spouštěcí ovladač smí být aktivován pouze záměrným 

úkonem. Zaměstnanci musí být navíc chráněni před nebezpečným dotykem pod napětím  

u zařízení a dále je zaměstnavatel povinen zajistit jejich neohrožování rizikovými faktory. 

 

NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí,  

ve znění pozdějších předpisů [7] 

Upravuje bližší požadavky na pracoviště, která musí být zejména po celou dobu provozu 

udržována ve stavu neohrožujícím bezpečnost osob, přičemž skutečnost, že pracoviště 

odpovídá požadavkům zvláštních právních předpisů (např. zákonu č. 22/1997 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů) je podmínkou k uvedení pracoviště do provozu a jeho dalšímu 

používání. 

 

Vybavení pracoviště včetně pracovních prostředků a zařízení musí být bezpečně a náležitě 

upevněno.  

 



VŠB – TUO, FBI Bc. David Navrátil  13 

Elektrické instalace musí být dostatečně dimenzovány, mechanicky pevné, nezpůsobující 

nebezpečné ohřátí vodičů, kladeny tak, aby nemohlo dojít k jejich poškození a odborně 

prověřena před uvedením do provozu. 

 

Povrch podlahy pracovišť včetně komunikací musí být rovný, pevný, upravený proti skluzu  

a nesmí mít nebezpečné prohlubně, otvory nebo nebezpečný sklon.  

 

Zaměstnavatel je povinen zajistit prostředky pro úklid, čištění a údržbu vnitřních prostor. 

Lhůty pro provádění úklidu, čištění a údržby komunikací stanoví zaměstnavatel  

a uvede ve vnitřním předpisu. Účelové komunikace nesmí sloužit jako trvalé pracoviště. 

Šachty, vpusti nebo jiné nebezpečné otvory na povrchu komunikace musí být zakryty poklopy 

nebo mřížemi, jejichž nosnost odpovídá jejich provoznímu zatížení a instalovány v jedné 

rovině s komunikací. 

 

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

práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů [8] 

Předpis se věnuje problematice zajištění bezpečnosti práce v oblasti obrábění dřeva a kovu 

případně při těchto činnostech používaným zařízením, ale také provozům zaměřeným  

na úpravu nátěrovými hmotami nebo skladování nebezpečných látek. Kromě výše uvedeného 

lze ve vyhlášce nalézt bližší bezpečnostní požadavky na plynová, tlaková či elektrických 

zařízení a zdroje záření. Bezpečnostní požadavky na svařování jsou uvedeny v oddílu 

jedenáctém. Dle této právní úpravy se nesmí svařovat látky vyvíjející škodliviny (znečištěné 

olejem apod.). Před účinky svařovacího procesu musí být navíc chráněny osoby v okolí. 

Odborně prověřena musí být elektrická zařízení před uvedením do provozu a dále se smí 

používat jen za podmínek, pro které byla konstruována. Elektrická zařízení musí být možné 

dle potřeby vypnout, přičemž nouzové zastavení stroje musí být možné i při poruchách 

v řídících obvodech. Elektrická zařízení je nutné v případě ohrožení života či zdraví odpojit 

případně jinak vyloučit jejich použití. Poddajné a pohyblivé přívody musí být chráněni proti 

poškození. Tyto zařízení nesmí být zdrojem úrazu při obvyklém užívání a za tímto účelem 

musí být činěna opatření (ochrana před dotykem nebo přiblížení k živé části, před náboji 

statické elektřiny, účinky elektrického oblouku aj.). 
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3.2 Ostatní předpisy 

ČSN 050600 Zváranie – Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie kovov – Projektovanie  

a príprava pracovísk [9] 

ČSN 050601/Z3: 1999 Zváranie – Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie kovov – Prevádzka 

[10] 

ČSN 050630/Z1: 1999 Zváranie – Bezpečnostné ustanovenia pre oblúkové zváranie kovov 

[11] 

ČSN 050650 Zváranie – Bezpečnostné ustanovenia pre odporové zváranie kovov [12] 

ČSN EN ISO 10218 Roboty a robotická zařízení – Požadavky na bezpečnost průmyslových 

robotů [13] 

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů [14] 
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4. Popis nejčastěji používaných metod při svařování 

poloautomatickými svářecími stroji 

4.1 Metody MIG/MAG 

Dle ČSN EN ISO 4063 hovoříme o metodách s číselným označením 131/135. Jedná  

se o tavné obloukové svařování tavící se elektrodou pod ochranou přiváděného inertního 

plynu (nejčastěji argon, helium či jejich směs) u metody MIG nebo aktivního plynu (nejčastěji 

CO2 případně ve směsi argonu apod.) u metody MAG. Metodu MIG lze použít pro svařování 

nejen nerez oceli, ale i hliníku, mědi, titanu a dalších neželezných kovů, metodu MAG  

pro svařování nízkolegovaných, nelegovaných a vysokolegovaných ocelí. [1] Popis zařízení 

uvádí Obrázek 1 - svařování MIG/MAG, kdy je u většiny zařízení elektroda ve formě drátu 

odvíjena z cívky podávacím mechanismem a dále podávána do svařovacího hořáku. 

 

 

Obrázek 1 - svařování MIG/MAG [15] 
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4.2 Odporové svařování - bodové 

V souladu s ČSN EN ISO 4063 můžeme hovořit o metodě s číselným označením 21. Jedná  

se o tlakové odporové svařování, kdy bodový svár je vytvořen mezi spojovanými materiály 

stlačenými tyčovými elektrodami za pomocí odporového tepla vzniklého průchodem 

svařovacího proudu. Bodové svařování se nejčastěji používá při výrobě karoserií a dalších 

komponent v automobilovém průmyslu. [1] Popis zařízení uvádí Obrázek 2 - odporové 

svařování, kdy jsou u zařízení elektrody pevně uchyceny, nespotřebovávány a do sváru 

tlačeny po dobu cyklu svařování. 

 

 

Obrázek 2 - odporové svařování [16] 

 

4.3 Metoda TIG 

Dle ČSN EN ISO 4063 hovoříme o metodě s číselným označením 141. Jedná se o tavné 

obloukové svařování netavící se elektrodou (čistě wolframová nebo s přísadou) pod ochranou 

přiváděného inertního plynu (opět nejčastěji argon, helium či jejich směs). Metodu TIG  

lze použít pro svařování nejen nerez oceli, ale i hliníku, hořčíku, titanu a dalších neželezných 

kovů, přičemž tato metoda není vhodná pro svařování uhlíkových ocelí z důvodu možnosti 
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vzniku pórů ve svárovém kovu. [1] Popis zařízení uvádí Obrázek 3 - svařování metodou TIG, 

kdy je u většiny zařízení elektroda pevně uchycena a není spotřebovávána a současně  

je přídavný drát odvíjen z cívky podávacím mechanismem. 

 

 

Obrázek 3 - svařování metodou TIG [17] 

 

5. Posouzení BOZP při obsluze poloautomatických svářecích 

strojů 

5.1 Popis pracoviště a technologií 

Pracoviště námi posuzované společnosti, při níž jsou využívány poloautomatické svářecí 

stroje k výrobě automobilových komponentů, lze rozdělit na pracoviště dvojího typu:  

 pracoviště svařování metodou MAG 

 pracoviště odporového bodového svařování 
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5.1.1 Pracoviště svařování metodou MAG 

Základem pracoviště je strojní zařízení pro svařování poloautomatickými svářecími stroji 

metodou MAG. 

 

Toto strojní zařízení se skládá ze souboru strojních zařízení a zabudovaných neúplných 

strojních zařízení, která fungují jako integrovaný celek. Jeho základ tvoří poloautomatický 

svářecí stroj HYUNDAI HA 006 včetně svařovací hlavice, dále pak řídicí systém, rozvod 

svařovacího drátů, přívod ochranného plynu, elektroinstalace, uchycovací mechanismus 

svařovaných komponent a ovládací prvky. Tato zařízení jsou umístěna v ochranných boxech 

s dělením na 2 pracovní pozice přepážkou, tvořených ze svařovaných ocelových konstrukcí 

krytými oplechováním s lesklým nátěrem světle béžového odstínu blíže nespecifikovaného 

viz Obrázek 4 - svařovací poloautomatické strojní zařízení metodou MAG. 

 

 

Obrázek 4 - svařovací poloautomatické strojní zařízení metodou MAG 

 

V případě strojů novější výroby jsou nahrazeny původní ochranné boxy, konstrukcemi  

z hliníkových profilů s výplněmi tvořenými polykarbonátem v barevné úpravě viz Obrázek 5 - 

svařovací poloautomatické strojní zařízení metodou MAG - novější provedení. 
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Obrázek 5 - svařovací poloautomatické strojní zařízení metodou MAG - novější provedení 

 

V přední části strojního zařízení se na stanovišti obsluhy nachází ručně ovládané posuvné 

dveře, vstup do zařízení je umožněn ze zadní části jedním samostatným vchodem. Ovládací 

prvky tvoří ve vnější části zařízení panel s třemi tlačítky (start, stop, reset) a dále spínače 

ovládání uchycovacího mechanismu svařovaných materiálu, které jsou umístěny na okraji 

vnitřního prostoru boxu u stanoviště obsluhy. Na boku vnější části boxu se nachází ovládací 

panel pro nastavování parametru svařování včetně zde umístěného ovladače pro nouzové 

zastavení.  

 

Na pracovišti se dále nachází ručně svařované regály výšky cca 1,5 metrů s loženým 

materiálem v plastových tepelně odolných bednách. Obsluha pracoviště je tvořena jedním 

operátorem stroje, který při své práci nepoužívá žádné ruční nářadí. Celou plochu pracoviště 

lemuje žluté šrafování. 

 

Při svařování je používán ochranný plyn (směs) CORGON, který se skládá ze směsi oxidu 

uhličitého a argonu, bližší popis uvádí Příloha č. 1 – Bezpečnostní list Corgon. Přívod plynu 

ke svařovacím zařízením je zajištěn formou rozvodu z baterií lahví a pro část technologie 

z venkovního zásobníku. 

 

Napájení zařízení probíhá z elektrické sítě rozvodem 3x230V. 
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5.1.2 Pracoviště odporového bodového svařování 

Základem pracoviště je strojní zařízení pro svařování poloautomatickými svářecími stroji 

metodou odporového bodového svařování. 

 

Toto strojní zařízení se skládá ze souboru strojních zařízení a zabudovaných neúplných 

strojních zařízení, která fungují jako integrovaný celek. Jeho základ tvoří poloautomatický 

svářecí stroj HYUNDAI HA 165 případně MOTOMAN ES 165D včetně svařovací odporové 

hlavice, dále pak řídicí systém, elektroinstalace, uchycovací mechanismus svařovaných 

komponent a ovládací prvky. Tato zařízení jsou umístěna v ochranných konstrukcích 

s dělením na 2 pracovní pozice přepážkou, tvořených ze svařovaných mřížovaných ocelových 

pletiv viz Obrázek 6 - svařovací poloautomatické strojní zařízení metodou 21. 

 

 

Obrázek 6 - svařovací poloautomatické strojní zařízení metodou 21 

 

U strojů novější výroby byla provedena výměna původních obvodových ochran,  

za konstrukce z hliníkových profilů s výplněmi z polykarbonátu v barevné úpravě  

viz Obrázek 7 - svařovací poloautomatické strojní zařízení metodou 21 - novější provedení. 
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Obrázek 7 - svařovací poloautomatické strojní zařízení metodou 21 - novější provedení 

 

V přední části strojního zařízení se nachází stanoviště obsluhy. Ovládací prvky jsou umístěny 

ve vnější části zařízení na panelu s třemi tlačítky (start, stop, reset) a dále spínače ovládání 

uchycovacího mechanismu svařovaných materiálů, umístěné na sloupcích ve středu stanoviště 

obsluhy.  

Na boku z vnější části boxu se nachází ovládací panel pro nastavování parametrů svařování 

včetně zde umístěného ovladače pro nouzové zastavení.  

 

Na pracovišti se dále nachází ručně svařované regály výšky cca 1,5 metrů s loženým 

materiálem v plastových tepelně odolných bednách. Obsluha pracoviště je tvořena jedním 

operátorem, který při své práci nepoužívá žádné ruční nářadí. Celou plochu pracoviště lemuje 

žluté šrafování. 

 

Napájení zařízení probíhá z elektrické sítě rozvodem 3x230V. 
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5.2 Statistika vlivu pracovišť na pracovní úrazovost společnosti 

Za účelem stanovení vlivu činností konaných na pracovišti svařování metodou MAG  

a odporového bodového svařování na míru pracovní úrazovosti ve společnosti jsme vytvořili 

na základě dat z roku 2012 statistiku pracovní úrazovosti viz Obrázek 8, zobrazující podíl 

pracovní úrazovosti posuzovaných pracovišť na celkovém počtu pracovních úrazu společnosti 

s odlišením pracovních úrazu vzniklým z důvodů nepřijetí dostatečných technických opatření 

a dále způsobených z ostatních příčin. 

 

 

Obrázek 8 - Statistika pracovní úrazovosti posuzovaných pracovišť 

 

Vstupní data grafu (zjištěno na základě údajů z knihy úrazu společnosti): 

Celkový počet pracovních úrazů (PÚ) v roce 2012     72  

Počet pracovních úrazů, vzniklých na posuzovaných pracovištích   38  

Počet PÚ na posuzovaných pracovištích, vzniklých v důsledku nepřijetí  

dostatečných technických opatření       18  

 

S ohledem na skutečnost, že posuzovaná pracoviště mají 53 % podíl na celkové pracovní 

úrazovosti společnosti (z toho u 25 % je hlavní příčinou nepřijetí dostatečných technických 

opatření), je nutné provést opětovné hodnocení rizika včetně navržení dodatečných opatření  

a jejich realizace. 
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5.3 Analýza a hodnocení rizik  

 

Hodnocení rizik: 

Jedná se o proces stanovení rizika. Veškerá rizika spojená s identifikovaným nebezpečím  

je potřeba hodnotit, kdy na základě velikosti rizika přijímáme adekvátní opatření 

k minimalizaci rizik. K hodnocení rizik se používají různé metody, vždy s ohledem  

na posuzovanou skutečnost, tak aby byla daná metoda vhodná. 

 

Nebezpečí: 

Jedná se o vlastnost látky nebo jevu s vlastností způsobit neočekávaný negativní jev.  

Je to vlastnost „vrozená“, projeví se však pouze tehdy, je-li člověk jejímu vlivu vystaven. 

Nebezpečí bývá někdy také označováno jako zdroj rizika. 

 

Riziko: 

Bývá definováno jako kombinace pravděpodobnosti vzniku nežádoucího negativního jevu 

a jeho následku. 

 

R = P x N 

R – riziko 

P – pravděpodobnost 

N – následek 

5.3.1 Použité metody 

Pro analýzu a hodnocení rizik byla použita metoda FMECA vycházející z ČSN EN 60812: 

2007 [18] v modifikované formě (v souladu s článkem 4.1 odst. 11 předmětné normy) viz 

Příloha č. 2 – Analýza metodou FMECA a metoda FTA vycházející z ČSN EN 61025: 2007  

[19] viz Příloha č. 3 – Analýza metodou FTA, která slouží pro potvrzení závěru vytvořených 

metodou FMECA a zároveň blíže rozvádí nejnebezpečnější činitele při využití kvalitativního 

přístupu. Popis objektu včetně jeho bližších charakteristik je uveden v části 5.1 Popis 

pracoviště a technologií. 
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5.3.2 Popis metody FMECA (Analýza způsobů, důsledků a kritičnosti poruch) 

Metoda sestavuje tabulku příčin poruch a jejich následků u zařízení, systému nebo podniku. 

FMEA identifikuje jednoduché poruchy, které mohou významně přispívat k havárii.  

Je snadno použitelná při změnách a modifikacích procesu. Výhodou dané metody je, že může 

být provedena jedním analytikem, ovšem lepších výsledku se danou metodou dosahuje při 

použití v týmu. Výsledkem je seznam zařízení, jejich poruch a následků, s možností 

kvantifikace (výběru těch nejzávažnějších). Metoda FMEA zahrnuje i odhad nejhorších 

případů následků. Obvykle je dokumentována v tabulkové formě s doporučením pro zlepšení 

bezpečnosti. [20] V případech použití rozšířené metody FMEA o hodnocení kritičnosti poruch 

hovoříme o metodě FMECA. Míra rizika se zjišťuje z metody FMECA tím, že ke každému 

scénáři obodujeme jeho význam, výskyt a možnost odhalení a vynásobením těchto hodnot 

získáme rizikové prioritní číslo (RPN), které podle jeho velikosti začleníme do tabulky  

(viz Tabulka 1- Míra rizika dle RPN) a ta nám stanový nejen míru rizika, ale také potřebu 

přijmout opatření k jeho minimalizaci. RPN může nabývat hodnot od „1“ do „1000“. 

 

RPN = význam (závažnost) x pravděpodobnost výskytu x pravděpodobnost odhalení 

 

Tabulka 1- Míra rizika dle RPN 

 

 

5.3.3 Popis metody FTA (Analýza stromu poruchových stavů) 

Je metoda, která vyhledává jednotlivé havárie nebo systémové poruchy a určuje příčiny těchto 

událostí. FTA je grafický model s „vrcholovou události“, která je dále větvena na různé 

kombinace poruch zařízení a lidských chyb, jenž mohou vyústit v hlavní systémovou 

poruchu. Dobře se hodí i na rozsáhlé systémy, protože může stanovit úplný výčet minimálních 

RPN Míra Rizika Další opatření 

100-250 Bezvýznamné Ne 

251-500 Významné 
Ano,  

jakmile to okolností 
dovolí 

501-750 Závažné 
Ano,  

bezpodmínečně, 
neprodleně 

751-1000 Mimořádně závažné 
Ano,  

bezpodmínečně, 
ihned 
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poruch. Tento model je založen na užití logických hradel „a“, „nebo“ a jiných při vyhledávání 

minimální poruchy vedoucí k vrcholové události. Mezi výhody této metody opět patří,  

že ji může provádět jeden nebo více analytiků, kteří mohou doporučit bezpečnostní zlepšení 

procesu. Metoda se nehodí pro rané fáze projektování, je náročná na čas a náročnost  

se zvyšuje v závislosti na složitosti systému. [20] 

 

5.3.4 Zjišťování nedostatků na pracovišti svařování metodou MAG 

a) Riziko zasažení osoby pohybujícím se ramenem stroje či jeho součástí 

Do pracovního prostoru stroje je umožněn přístup osob zadním vstupem 

z důvodu poškozených či chybějících bezpečnostních koncových spínačů zadních 

dveří. Hlavní příčinou nedostatků je nedůsledné provádění kontrol zařízení  

a jeho programového vybavení, které umožňuje spuštění zařízení  

i za poruchových stavů.  

 

Zjištěné skutečnosti viz Obrázek 9 a Obrázek 10 nasvědčují porušení stanovené 

povinnosti dle § 4 zákona 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 3 

odst. 1 písm. d, r) NV 378/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

Obrázek 9 - chybějící ochranné zařízení  Obrázek 10 - nefunkční ochranné zařízení 
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Návrh opatření:  

Navrhuji opravit bezpečnostní koncové spínače tak, aby plnili svoji ochrannou funkci  

a namontovat je i u zadních dveří zařízení, která jimi nejsou doposud vybavena. 

Na viditelném místě umístit výstražnou značku: „Zákaz vstupu nepovolaným osobám 

do pracovního prostoru stroje“.   

Dále je nutné provádět pravidelné a důsledné kontroly technického stavu stroje, jeho 

programového vybavení včetně kontrol instalovaných ochranných zařízení a ověření 

jejich funkčnosti.  

Osoby pohybující se v blízkosti zařízení, je nutné upozornit na nebezpečí střetu 

s ramenem svářecího poloautomatu v nebezpečném pracovním prostoru stroje.  

 

b) Riziko zasažení obsluhující osoby svářecího poloautomatu pohybujícím  

se ramenem stroje či jeho součásti z důvodu odpojených nebo chybějících 

bezpečnostních koncových spínačů předních dveří zařízení. 

 

Zjištěné skutečnosti viz Obrázek 11 a Obrázek 12 nasvědčují porušení stanovené 

povinnosti dle § 4 zákona 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 3 

odst. 1 písm. d, r) NV 378/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

Obrázek 11 - chybějící OZ předních dveří Obrázek 12 - odpojené OZ předních dveří 
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Návrh opatření:  

Navrhuji zprovoznit bezpečnostní koncové spínače do funkčních stavů, případně jejich 

doplnění u předních dveří zařízení se zamezením manipulace osob v nebezpečném 

pracovním prostoru stroje za jeho provozu.  

Provádět pravidelné a důsledné kontroly technického stavu stroje a programového 

vybavení včetně kontrol instalovaných ochranných zařízení s ověřením jejich 

funkčnosti.  

Osoby upozornit na hrozící nebezpečí střetu s ramenem stroje v  pracovním prostoru 

stroje.  

 

c) Riziko zachycení obsluhy pohybující se součástí zařízení  

zejména za volné části oděvů a doplňků či dlouhé vlasy při vkládání obrobku 

do upínacího mechanismu, trvající zejména z důvodu nevydání dostatečných 

organizačních pokynů zaměstnavatele upravujících ustrojení zaměstnanců. 

 

Zjištěné skutečnosti nasvědčují porušení stanovené povinnosti dle § 5 odst. 1 zákona 

309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 101 odst. 1 zákona 262/2006 Sb.,  

ve znění pozdějších předpisů. 

 

Opatření:  

Doporučuji stanovit zákaz nosit volné oděvy a doplňky, vlasy mít sepnuté a umístěné 

tak, aby nemohlo dojít k jejich zachycení pohybující se části zařízení včetně 

upozornění na hrozící nebezpečí. 

 

d) Riziko sevření zejména rukou osoby upínacím mechanismem materiálu (čelistmi) 

Z důvodu umístění ovládacích prvků čelistí v pracovním manipulačním prostoru 

obsluhy a konstrukce ovladačů čelistí, která umožňuje jejich spuštění nahodilým 

úkonem, může dojít k nechtěnému kontaktu obsluhy s ovládacími pákami, čímž 

se může spustit spínání čelistí v době, kdy má osoba ruce v tomto prostoru. 

Ovládací prvky nejsou navíc řádně značeny a obsluha tak nemá přehled o účelu 

jejich použití. 
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Zjištěné skutečnosti viz Obrázek 13 nasvědčují porušení stanovené povinnosti dle § 4 

zákona 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 3 odst. 1 písm. h, i) 

NV 378/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a čl. 1.2.2 - 1.2.3 přílohy 1 NV 

176/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

 

 

Obrázek 13 - upínací mechanismus materiálu s ovládacími prvky v nebezpečném prostoru 

 

Opatření:  

Navrhuji umístění ovládacích mechanismů (ovládací páky) mimo pracovní 

manipulační prostor obsluhy, vkládající obrobek mezi upínací čelisti. Případně 

doporučuji instalovat obouruční tlačítkové ovladače vzájemně dostatečně vzdálené od 

sebe, které budou provádět aktivaci upínacího mechanismu jen při současné aktivaci 

ovládacích prvků oběma rukama, čímž by byla vyloučena možnost výskytu rukou 

v prostoru čelistí za jejich chodu.  

Tyto ovládače řádně označit z hlediska funkcí.  

 

e) Umístění ovládačů a bezpečnostních nouzových prvků 

V případě vzniku nouzové situace nelze zařízení bezpečným způsobem  

odstavit z provozu i přes jeho vybavení ovladači pro nouzové zastavení protože: 

- ovladače nejsou přístupné,     

- aktivaci ovladače nouzové zastavení nedojde k blokaci spouštěcích mechanismů  
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- nevypnou se přívody energií k pohonům  

- na zařízení chybí označení ovladačů v jazyce českém 

 

Zjištěné skutečnosti viz Obrázek 14 nasvědčují porušení stanovené povinnosti dle § 4 

zákona 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 3 odst. 1 písm. k, p) 

NV 378/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a čl. 1.2.4.3 přílohy 1 NV 176/2008 

Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

 

 

Obrázek 14 – nepřístupné ovladače pro nouzové zastavení bez značení v jazyce českém 

 

Opatření:  

Navrhuji zpřístupnit ovladače pro nouzové zastavení například vytvořením otvoru 

v ochranném pletivu, tak aby se dosáhlo na ovladače. Dále provést jejich zapojení tak, 

aby při jejich použití došlo k blokaci spouštěcích mechanismů a vypnutí přívodu 

energií k pohonům stroje.  

Dále doporučuji zajistit jejich trvalou přístupnost (neskladovat před ovladači bedny 

s materiálem).   

Řádně označit ovladače v jazyce českém ve smyslu jejich použití.  
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f) Riziko neočekávaného spuštění zařízení jinou osobou 

Během provádění servisu a údržby zařízení jsou pracovníci oprav a údržby 

vystaveni riziku náhodného spuštění zařízení jinou osobou, neboť ovládací 

zařízení není uzamykatelné a řádně označeno. 

 

Zjištěné skutečnosti viz Obrázek 15 nasvědčují porušení stanovené povinnosti  

dle § 102 zákona 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a čl. 1.6.3 odst. 1 přílohy 

1 NV 176/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

 

 

              Obrázek 15 - neuzamykatelný hlavní vypínač 

Opatření:  

Navrhuji vybavit zařízení uzamykatelnými vypínači přívodu energií, které budou 

řádně označeny.  

Provádět uzamčení těchto vypínačů při provádění servisu zařízení. 

Doporučuji doplnit také tabulku s nápisem, „Na zařízení se pracuje“.  

Provádět kontroly nebezpečného prostoru před spuštěním zařízení.  

 

g) Riziko zasažení plynem pro svařování s možným vytěsněním kyslíku z prostoru 

existující vůči pracovníkům údržby při provádění servisních prací na zařízení, 

protože ovladač přívodních ventilů není zajištěn proti zneužití cizí osobou. 
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Zjištěné skutečnosti nasvědčují porušení stanovené povinnosti dle § 102 zákona 

262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

 

Opatření:  

Navrhuji vybavit ventily uzamykatelnými uzávěry. 

Provádět uzamčení těchto ventilů při provádění servisu zařízení. 

Dodržovat ustanovení bezpečnostních listů viz Příloha č. 1 – Bezpečnostní list Corgon 

Příloha č. 1 – Bezpečnostní list Corgon  

 

h) Riziko úrazu elektrickým proudem  

Strojní zařízení není řádně pospojováno a uzemněno. Hrozí zasažení el. 

proudem. 

 

Zjištěné skutečnosti viz Obrázek 16 a Obrázek 17 nasvědčují porušení stanovené 

povinnosti dle § 4 zákona 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 3 

odst. 1 písm. f) NV 378/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 199 vyhlášky 

48/1982 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

Obrázek 16 - volné zemnící vývody  Obrázek 17 - přerušené pospojování konstrukcí 
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Opatření:  

- navrhuji provést uzemnění a ochranné pospojování strojního zařízení a provedení  

  revizí elektrických zařízení.  

- výkon servisních prací provádět jen odborně způsobilými osobami. 

 

i) Riziko - hluk  

vzniklé z provozu odsávacích jednotek svářecích dýmů pracoviště svařování 

metodou MAG, které jsou umístěny na hale v jeho blízkosti. 

 

Opatření:  

Navrhuji umístit ventilační jednotky mimo výrobní prostory případně přesunout  

do vhodných protihlukových krytů s následným ověřením účinnosti opatření 

provedením akreditovaného měření.  

Do doby minimalizace rizika technickými opatřeními je nutné dohlížet na používání 

OOPP na ochranu sluchu zaměstnanci. 

 

j) Riziko ohrožení ultrafialovým a infračerveným zářením, oslněním  

Nátěry uvnitř konstrukcí jsou provedeny ve formě lesklých světlých nátěru 

způsobujících nadměrné odrazy a minimální absorpci záření, některé výplně 

ochranných konstrukcí jsou z materiálů bez ochranného filtru proti škodlivému 

účinku UV záření a oslnění, v důsledku takového provedení je obsluha vystavena 

působení ultrafialového a infračerveného záření, oslnění.  

  

Zjištěné skutečnosti viz Obrázek 18 a Obrázek 19 nasvědčují porušení stanovené 

povinnosti dle § 7 zákona 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 



VŠB – TUO, FBI Bc. David Navrátil  33 

 

Obrázek 18 - konstrukce s lesklým světlým nátěrem Obrázek 19 - výplně bez ochranného filtru 

 

Opatření k přijetí:  

Navrhuji lesklé, světlé nátěry uvnitř konstrukcí nahradit tmavými matnými nátěry tak, 

aby byly minimalizovány škodlivé odrazy záření [2] a maximalizována absorpce 

záření.  

Dále navrhuji průhledné barevné výplně nahradit výplněmi poskytujícími dostatečnou 

ochranu proti záření a v případě pochybnosti ověřit účinnost přijatých opatření 

provedením měření akreditovanou laboratoří.  

Poskytnout OOPP ochranu zraku s dostatečným ochranným filtrem nejlépe dle ČSN 

EN 169. 

 

k) Ohrožení ultrafialovým a infračerveným zářením, oslněním 

Při procesu svařování je obsluha zařízení včetně dalších zaměstnanců pracujících 

v blízkosti zařízení vystavena zvýšenému riziku ohrožení ultrafialovým  

a infračerveným zářením, oslněním, protože ochranné přepážky řádně nedoléhají 

k posuvným dveřím a svými rozměry neplní svoji ochrannou funkci (vzniklými 

mezerami je umožněno působení záření mimo prostory svařování). 

  

Zjištěné skutečnosti viz Obrázek 20 nasvědčují porušení stanovené povinnosti dle § 7 

zákona 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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Obrázek 20 – nedostatečné široké ochranné přepážky 

 

Opatření k přijetí:  

Navrhuji opravit ochranou stěnu tak, aby řádně doléhala k posuvným dveřím. 

 

l) Riziko pořezání a popálení 

Během manipulace s materiálem jsou zaměstnanci vystaveni riziku kontaktu 

s ostrou hranou materiálu a teplými povrchy, protože nepoužívají vhodné 

rukavice, které by poskytovaly dostatečnou ochranu proti těmto rizikům. 

  

Zjištěné skutečnosti viz Obrázek 21 nasvědčují porušení stanovené povinnosti  

dle § 104, odst. 1 věta druhá zákona 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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Obrázek 21 - rukavice bez ochrany proti riziku 

 

Opatření k přijetí:  

Navrhuji vybavit zaměstnance OOPP – vhodnými pracovními rukavicemi s odolností 

proti mechanickému riziku a teplu.  

Seznámit zaměstnance s povinností používat OOPP.   

Provádění kontroly jejich používání. 

 

m) Ohrožení osob padajícím materiálem 

V souvislosti se skladováním materiálu na pracovišti jsou dané přepravky 

nevhodných rozměrů (způsobujících přesah ložených materiálu přes okraj) 

s možností jejich vypadnutí při manipulaci či při nechtěném zavadění 

zaměstnanců o ně.  

Používané regály nejsou navíc označeny nosnosti buněk včetně jejich počtu  

ve sloupci, a tak je možné, že dochází k jejich překračování. 

  

Zjištěné skutečnosti viz Obrázek 22 nasvědčují porušení stanovené povinnosti dle § 5 

odst. 1 písm. b) a § 4 odst. 1 písm. c) zákona 309/2006 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů a § 3 a čl. 10.2 přílohy NV 101/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
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Obrázek 22 - skladování materiálu 

 

Opatření:  

Navrhuji pracoviště vybavit přepravkami vhodných rozměry. Regály doporučuji řádně 

označit nosnosti buněk a počtem buněk ve sloupci včetně provádění jejich kontrol 

min. 1x za 12 měsíců. Materiály skladovat tak, aby nemohlo dojít při manipulaci 

 k jejich vypadnutí, a také nepřekračovat dovolené zatížení skladovacích přepravek  

a regálů. 

 

n) Riziko zásahu neoprávněných osob do zařízení 

V souvislosti s obsluhou zařízení mohou vzniknout další nebezpečí z důvodu 

nežádoucích činností obsluhy bez patřičné kvalifikace 

  

Zjištěné skutečnosti nasvědčují porušení stanovené povinnosti dle § 102 zákona 

262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

Opatření:  

Navrhuji definovat zákaz (např. vydanou směrnicí zaměstnavatele) výkonu všech 

činností a zásahů do zařízení osobami, které nemají potřebnou kvalifikaci. Zásahy  

do zařízení mohou provádět pouze osoby, které mají pro obsluhu, údržbu a opravy 

stroje zvláštní odbornou způsobilost. 
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o) Při provozu zařízení existuje nebezpečí vzniku požáru 

  

Zjištěné skutečnosti Obrázek 23 a Obrázek 24 nasvědčují porušení stanovené 

povinnosti dle § 15, 17 odst. 1 zákona 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů  

[21] a § 3 vyhlášky 87/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

Obrázek 23 – uložené hořlavé materiály        Obrázek 24 - skladování hořlavých materiálu  

ve svařovacím prostoru         v blízkosti iniciačních zdrojů 

 

Opatření k přijetí:  

Navrhuji materiály skladovat jen v prostředcích z nesnadno hořlavých materiálů, 

hořlavé materiály skladovat pouze mimo nebezpečné prostory v dostatečné 

vzdálenosti od iniciačních zdrojů, dále dodržovat pravidla stanovená dokumentaci  

o PO. 

5.3.5 Zjištění závad a nedostatků - pracoviště odporového bodového svařování 

a) Riziko zasažení osoby pohybujícím se ramenem stroje  

Do pracovního prostoru stroje z boční a zadní části je umožněn přístup osob  

z důvodu chybějících bezpečnostních koncových spínačů zadních vstupů  

a chybějících výplní v ochranné okolní konstrukci. 
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Zjištěné skutečnosti viz Obrázek 25 a Obrázek 26 nasvědčují porušení stanovené 

povinnosti dle § 4 zákona 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 3 

odst. 1 písm. d, r) NV 378/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

Obrázek 25 -  vstup bez koncového spínače       Obrázek 26 - chybějící výplně konstrukce 

 

Návrh opatření:  

Navrhuji namontovat bezpečnostní koncové spínače u zadních dveří zařízení  

a doplnění chybějících výplní ochranných okolních konstrukcí strojního zařízení tak, 

aby bylo zamezeno vstupu osob do nebezpečného pracovního prostoru stroje.  

Provádět pravidelné a důsledné kontroly technického stavu stroje s kontrolou 

celistvosti ochranných konstrukcí a úplnosti výplní, programového vybavení včetně 

kontrol instalovaných ochranných zařízení a ověření jejich funkčnosti.  

  

Na viditelném místě umístit výstražnou značku: „Zákaz vstupu nepovolaným osobám  

do pracovního prostoru stroje“.  

 

b) Riziko zasažení osoby pohybujícím se ramenem stroje či jeho součásti  

z důvodu použití nevhodného typu ochranných zařízení ve formě nášlapných 

koberců, které mají nedostatečnou velikost a tak je možné vstoupit  

do nebezpečného pracovního prostoru stroje za jeho chodu. 
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Zjištěné skutečnosti viz Obrázek 27 jsou porušením stanovené povinnosti, dle § 4 

zákona 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 3 odst. 1 písm. r) 

NV 378/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

Obrázek 27 - nevhodné ochranné zařízení a zabezpečení 

 

Opatření k přijetí:  

Navrhuji všechna zařízení vybavit světelnými závorami s dostatečnou hustotou sítě 

světelných paprsků a umístěním v bezpečné vzdálenosti od pohybujícího  

se ramene stroje tak, aby bylo zamezeno vstupu osob do nebezpečného pracovního 

prostoru za jeho provozu. 

Provádět pravidelné a důsledné kontroly technického stavu stroje včetně kontrol 

instalovaných ochranných zařízení a ověření jejich funkčnosti.  

Na viditelném místě je doporučeno umístit výstražnou značku zákaz vstupu 

nepovolaným osobám do pracovního prostrou stroje.  

Osoby upozornit na nebezpečí střetu s ramenem stroje v nebezpečném pracovním 

prostoru.  
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c) Riziko zachycení obsluhy pohybující se součástí zařízení  

zejména za volné části oděvů a doplňků či dlouhé vlasy při vkládání obrobku  

do upínacího mechanismu. Zaměstnavatel dosud nevydal dostatečné organizační 

pokyny upravující ustrojení zaměstnanců. 

 

Zjištěné skutečnosti nasvědčují porušení stanovené povinnosti dle § 5 odst. 1 zákona 

309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 101 odst. 1 zákona 262/2006 Sb.,  

ve znění pozdějších předpisů. 

 

Opatření:  

Doporučuji stanovit zákaz nosit volné oděvy a doplňky, vlasy musí být sepnuté, aby 

nemohlo dojít k jejich zachycení pohybující se části zařízení. Upozornit na hrozící 

nebezpečí. 

 

d) Riziko sevření zejména rukou osoby upínacím mechanismem materiálu (čelistmi) 

Z důvodu umístění ovládacích prvků čelistí v pracovním manipulačním prostoru 

obsluhy a konstrukce ovladačů čelistí, která umožňuje jejich spuštění nahodilým 

úkonem, může dojít k nechtěnému kontaktu obsluhy s ovládacími pákami, čímž 

se může spustit spínání čelistí v době, kdy má osoba ruce v tomto prostoru. 

Ovládací prvky nejsou navíc řádně označeny z hlediska funkcí.  

 

Zjištěné skutečnosti viz Obrázek 28 nasvědčují porušení stanovené povinnosti dle § 4 

zákona 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 3 odst. 1 písm. h, i) 

NV 378/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a čl. 1.2.2 - 1.2.3 přílohy 1 NV 

176/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
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Obrázek 28 - nahodilým úkonem spustitelné ovládací prvky 

Opatření:  

Navrhuji umístění ovládacích mechanismů (ovládací páky) mimo pracovní 

manipulační prostor obsluhy, vkládající obrobek mezi upínací čelisti. Případně 

doporučuji instalovat obouruční tlačítkové ovladače dostatečně od sebe vzdálené, 

které provedou aktivaci upínacího mechanismu ovládacích prvků oběma rukama, čímž 

by byla vyloučena možnost výskytu rukou v prostoru čelistí za jejich chodu.  

Tyto ovládače řádně označit z hlediska funkcí. 

 

e) Nefunkční ovladač pro nouzové ovládání 

V případě vzniku nouzové situace nelze zařízení bezpečným způsobem  

odstavit z provozu, protože: 

- aktivací ovladače nouzového zastavení nedojde k blokaci spouštěcích 

mechanismů 

- nevypnou se přívody energií k pohonům  

- je umístěn v nebezpečném ohrazeném pracovním prostoru stroje  

 

Zjištěné skutečnosti viz Obrázek 29 nasvědčují porušení stanovené povinnosti dle § 4 

zákona 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 3 odst. 1 písm. h, k) 

NV 378/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a čl. 1.2.4.3 přílohy 1 NV 176/2008 

Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
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Obrázek 29 - ovladače pro nouzové zastavení v nebezpečném pracovním prostoru stroje 

Opatření:  

Navrhuji vybavit zařízení ovladači pro nouzové zastavení, které zablokují spouštěcí 

mechanismy, vypnou přívody energií, budou trvale přístupné i mimo nebezpečné 

pracovní prostory stroje a řádně označeny v jazyce českém ve smyslu jejich použití.  

 

f) Riziko neočekávaného spuštění zařízení jinou osobou 

Během provádění servisu a údržby zařízení jsou pracovníci oprav a údržby 

vystaveni riziku náhodného spuštění zařízení jinou osobou, neboť ovládací 

zařízení není uzamykatelné.  

 

Zjištěné skutečnosti viz Obrázek 30 nasvědčují porušení stanovené povinnosti  

dle § 102 zákona 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a čl. 1.6.3 odst. 1 přílohy 

1 NV 176/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
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Obrázek 30 - neuzamykatelný hlavní vypínač               

Opatření:  

Navrhuji vybavit zařízení uzamykatelnými vypínači přívodu energií, které budou 

řádně označeny.  

Provádět uzamčení těchto vypínačů při provádění servisu zařízení. 

Doporučuji doplnit také tabulku s nápisem, „Na zařízení se pracuje“.  

Provádět kontroly nebezpečného prostoru před spuštěním zařízení.  

 

g) Riziko popálení 

Osoby pohybující se v okolí svářecího zařízení jsou vystaveni riziku zasažení, 

odlétajícími jiskrami ze svařování, čímž může dojít k jejich popálení. 

 

Zjištěné skutečnosti viz Obrázek 31 nasvědčují porušení stanovené povinnosti dle § 4 

zákona 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 3 odst. 1 písm. r) 

NV 378/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
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Obrázek 31 – obvodové konstrukce bez clon 

 

Opatření:  

Navrhuji ochranné oplocení vybavit clonami z materiálu odolných proti zapálení  

a zabránit tak odletu žhavých jisker do okolí.  

Svařovací odporové hlavice vybavit kryty minimalizujícími odlety částic. 

 

h) Riziko zasažení elektrickým proudem 

Nejsou pravidelně prováděny revize elektrických zařízení. Není vedena evidence 

o revizích.  

  

Zjištěné skutečnosti nasvědčují porušení stanovené povinnosti dle § 4 zákona 

309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 3 odst. 1 písm. f) NV 

378/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 199 vyhlášky 48/1982 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

Opatření:  

Navrhuji pravidelně jednou za rok opakovat revize elektrických zařízení, zejména  

s ohledem na provedení uzemnění, ochranného pospojování vodivých části zařízení. 

Revize provádět jen odborně způsobilými osobami a provedené záznamy o revizích 

uložit tak, aby byly kdykoliv na vyžádání k dispozici. 
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i) Riziko pořezání  

Během manipulace s materiálem jsou zaměstnanci vystaveni riziku kontaktu 

s ostrou hranou materiálu a teplými povrchy, protože nepoužívají vhodné 

rukavice 

  

Zjištěné skutečnosti viz Obrázek 32 jsou porušením stanovené povinnosti dle § 104, 

odst. 1 věta druhá zákona 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

Obrázek 32 - rukavice bez ochrany proti riziku 

 

Opatření k přijetí:  

Navrhuji vybavit zaměstnance OOPP – vhodnými pracovními rukavicemi s odolností 

proti mechanickému riziku a teplu. 

Seznámit zaměstnance s povinností používat OOPP.   

Provádění kontrol jejich používání. 

 

j) Riziko ohrožení padajícími předměty 

V souvislosti se skladováním materiálu na pracovišti existuje riziko ohrožení osob 

padajícími předměty, neboť na pracovišti je používán regál bez označení nosnosti 

a průvodní dokumentace 
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Zjištěné skutečnosti viz Obrázek 33 nasvědčují porušení stanovené povinnosti dle § 5 

odst. 1 písm. b) a § 4 odst. 1 písm. c) zákona 309/2006 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů., § 3 a čl. 10.2 přílohy NV 101/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

 

 

Obrázek 33 - skladování materiálu v regálu, kde není informace o nosnosti 

 

Opatření:  

Navrhuji skladovací zařízení – kovový regál označit nosností,  

min. 1x za 12 měsíců kontrolovat jeho stav,  

řádně označit nosnosti buněk s počtem buněk ve sloupci,  

materiál skladovat tak, aby nemohlo dojít k jeho vypadnutí,  

nepřekračovat dovolené zatížení skladovacích prostředků. 

 

k) Riziko zakopnutí 

Při pohybu na pracovišti jsou zaměstnanci vystaveni riziku zakopnutí o materiál, 

který je skladován na komunikacích a přívodní šňůru k elektrickému zařízení.  

  

Zjištěné skutečnosti viz Obrázek 34 nasvědčují porušení stanovené povinnosti dle § 4 

zákona 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 3 odst. 1 písm. b) 

NV 378/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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Obrázek 34 - překážky na pracovišti 

 

Opatření:  

Navrhuji komunikace a přístupy obsluhy k zařízení udržovat v rovném, suchém stavu 

aby byly trvalé volné, materiály na pracovišti skladovat jen na místech k tomu 

určených. 

 

l) Riziko zásahu neoprávněných osob do zařízení 

V souvislosti s obsluhou zařízení mohou vzniknout další nebezpečí z důvodu 

nežádoucích činností obsluhy bez patřičné kvalifikace 

  

Zjištěné skutečnosti nasvědčují porušení stanovené povinnosti dle § 102 zákona 

262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

Opatření:  

Navrhuji definovat zákaz (např. vydanou směrnicí zaměstnavatele) výkonu všech 

činností a zásahů do zařízení osobami, které nemají potřebnou kvalifikaci, zásahy  

do zařízení mohou provádět pouze osoby, které mají pro obsluhu, údržbu a opravy 

stroje zvláštní odbornou způsobilost. 

 

 

 



VŠB – TUO, FBI Bc. David Navrátil  48 

m) Při provozu zařízení existuje nebezpečí vzniku požáru 

  

Zjištěné skutečnosti viz Obrázek 35 nasvědčují porušení stanovené povinnosti  

dle § 15, 17 odst. 1 zákona 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů [21] a § 3 

vyhlášky 87/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

Obrázek 35 - hořlavé materiály v prostoru svařování 

 

Opatření:  

Navrhuji materiály skladovat jen v nádobách z nehořlavých materiálů, hořlavé 

materiály skladovat pouze mimo nebezpečné prostory v dostatečné vzdálenosti  

od iniciačních zdrojů, dále dodržovat pravidla stanovená dokumentaci  

o PO. 

5.4 Všeobecné požadavky na BOZP 

a) Školení zaměstnanců: 

Obsluha strojního zařízení včetně pracovníků provádějících servisní činnost je ve lhůtách 

určených zaměstnavatelem (1x za dva roky) pravidelně školena, ve lhůtě 1x za 3 roky probíhá 

školení BOZP pro vedoucí zaměstnance.  

Součásti školení je také seznámení zaměstnanců se zařazením prací do kategorií na základě 

platné kategorizace prací, schválené orgánem ochrany veřejného zdraví a poskytnutí 

informací souvisejících se zařízením zdravotní preventivní péče. 
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Součástí školení je rovněž seznámeni s riziky pracoviště při nástupu na pracoviště a to v rámci 

periodických školení nebo při změnách, např. týkajících se rizik daného pracoviště.  

Školení těchto osob probíhá dle zpracované osnovy školení, kterou zpracovala odborně 

způsobilá osoba v prevenci rizik vlastníci platné osvědčení. Společnost vede o provedených 

školeních záznamy a ty dále uchovává pro případ nutnosti prokázat plnění zákonné povinnosti 

stanovené dle § 103 zákona 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Systém školení  

je nastaven tak, aby zaměstnance školili vždy jen vedoucí zaměstnanci, kteří absolvovali 

školení BOZP s odborně způsobilou osobou v prevenci rizik. 

 

Bylo zjištěno, že ačkoliv součásti osnovy školení BOZP zaměstnanců je požadavek  

na seznámení pracovníků s riziky na pracovišti a seznámení s návody k použití, nejsou 

zaměstnanci s nimi vedoucími pracovníky seznamováni, zejména s rizikem střetu 

s pohybujícím se ramenem stroje, či jeho součásti. 

 

Opatření:  

Navrhuji, aby vedoucí zaměstnanci seznamovali zaměstnance se všemi riziky na pracovišti 

včetně seznámení s rizikem střetu s pohybujícím se ramenem svářecího stroje či jeho součásti 

na posuzovaných pracovištích a návody k použití. 

 

b) Rozsah přidělovaných OOPP: 

Společnost přiděluje zaměstnancům OOPP na základě vlastního zpracovaného seznamu 

OOPP, přičemž jsou zaměstnanci seznamováni se způsobem používání a je zajištěna údržba 

těchto OOPP v rozsahu: 

 

 pro činnosti konané obsluhou pracovišti svařování metodou MAG  

- rukavice na ochranu před mechanickým rizikem, odolné proti působení tepla 

- ochranná obuv svářečská (pérka) s protiskluzovou podrážkou 

- oděv dvojdílný na ochranu před znečištěním a okujemi ze svařování 

- brýle svářecí, minimální stupeň ochrany DIN 11 

- zátkové chrániče sluchu pro opakované použití 

 

 pro činnosti konané obsluhou na pracovišti odporového bodového svařování 

- rukavice na ochranu před mechanickým rizikem, odolné proti působení tepla 

- ochranná obuv s protiskluzovou podrážkou 
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- oděv dvojdílný na ochranu před znečištěním a jiskrami od svařování 

- brýle čiré na ochranu před mechanickými riziky a horkými jiskrami 

 

c) Rozsah prováděných zdravotních preventivních prohlídek: 

Obsluha strojního zařízení absolvuje zdravotní prohlídky v souladu s rozhodnutím orgánu 

ochrany veřejného zdraví při nástupu k výkonu funkce či při přeřazení a dále v periodických 

lhůtách v následujícím rozsahu: 

 

 pro činnosti konané obsluhou pracovišti svařování metodou MAG  

- obecné hodnocení zdravotního stavu se specifickým vyšetřením účinku hluku 

    opakované u osob do 21 let 1x za rok a u osob nad 21 let 1x za dva roky 

- obecné hodnocení zdravotního stavu se specifickým vyšetřením lokální svalové  

    zátěže 1x za dva roky 

- obecné hodnocení zdravotního způsobilosti k výkonu prací v noci minimálně  

   1x za rok 

 

 pro činnosti konané obsluhou na pracovišti odporového bodového svařování 

- obecné hodnocení zdravotního stavu se specifickým vyšetřením vlivu pracovních  

    poloh 1x za dva roky 

- obecné hodnocení zdravotního stavu se specifickým vyšetřením lokální svalové  

    zátěže 1x za dva roky 

- obecné hodnocení zdravotního způsobilosti k výkonu prací v noci minimálně  

    1x za rok 

 

d) Provádění pravidelných kontrol a revizí strojního zařízení: 

Strojní zařízení musí být pravidelně kromě běžné údržby, také kontrolováno a revidováno.  

Kontrola bezpečnosti provozu musí být prováděna před uvedením zařízení do provozu, 

minimálně 1x za 12 měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. 

 

Společnost nemá k dispozici doklady o provedených kontrolách, takovéto jednání nasvědčuje 

porušení povinnosti uložené dle § 4 odst. 1 písm. c) zákona 309/2006 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, v souladu s § 4 NV 378/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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Opatření: 

Doporučuji zajistit o provádění pravidelných kontrol a revizí strojního zařízení písemné 

doklady, v souladu s průvodní dokumentací případně dle místního provozního předpisu. 

 

e) Doklady o schválení výrobku – svářecí poloautomat.  

Ke strojnímu zařízení pro svařování metodou MAG a odporového bodového svařování nebyly 

k dispozici doklady o prokázání shody uvedeného zařízení, pouze na jednotlivých částech 

strojního zařízení různých výrobců byly zjištěny certifikační značky, které však chybí u stroje, 

jako celku. U zařízení nejsou k dispozici ani návody k použití od výrobce. (porušení 

stanovené povinnosti dle § 4 NV 176/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 4 NV 

378/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.) 

 

Opatření:  

Navrhuji v případě, že tyto doklady nejsou k dispozici, tyto dohledat.  

V případě že prohlášení o shodě ani posouzení shody strojního zařízení jako celku nebylo 

provedeno, navrhuji toto dodatečně provést.  

Poté seznámit s návodem k použití obsluhu toto zařízení.  

 

5.5 Výsledné hodnocení rizik včetně navrhovaných nápravných opatření 

Na základě výsledků analýzy FMECA a provedených zjištění byla identifikována 

nejzávažnější vyskytující se rizika pro pracoviště svařování metodou MAG: 

 Zasažení osoby pohybujícím se ramenem stroje či jeho součásti 

 Sevření zejména rukou osoby upínacím mechanismem materiálu 

 

Pracoviště odporového bodového svařování  

Nejčastější příčinou vzniku nejen rizik významných, ale i ostatních byl určen: 

 ochranná zařízení v nefunkčním či odpojeném stavu 

 neoprávněné zásahy do zařízení prováděné údržbou namísto odborného servisu 

 nedostatečná ochrana zařízení (chybějící ochranné zařízení) 

 selhání lidského faktoru 
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Tyto příčiny byly potvrzeny a dále konkretizovány pro riziko s největší mírou, kterým bylo 

označeno riziko zasažení osoby pohybujícím se ramenem stroje či jeho součásti na pracovišti 

svařování metodou MAG, kdy byla využita ještě metoda FTA a jsou to: 

 nezabezpečení zadního vstupu a prostoru předních dveří u stanoviště obsluhy 

ochranným zařízením  

 vyřazení ochranného zařízení z provozu nebo jejich nefunkčnost z důvodu poruchy  

 neprovádění kontrol tohoto ochranného zařízení a neodstraňování zjištěných 

nedostatků 

  neproškolení osob, zejména neseznámení s nebezpečím střetu s ramenem stroje 

v nebezpečném pracovním prostoru 

 chybějící výstražné značení zákaz vstupu nepovolaným osobám u zadního vstupu  

 porucha programu řízení z důvodu nekvalitního programovacího kódu s nadměrným 

množstvím chyb 

 jiné činitele (vyvíjený tlak na pracovníky ve výrobě, způsobený nadměrným 

pracovním tempem) apod. 

 

Pracoviště odporového svařování 

Na pracovišti odporového svařování jsou zjištěná podobná pracovní rizika, která jsou navíc 

rozšířena o nedostatečné používání ochranných zařízení, zabraňující vstup do nebezpečného 

prostoru, např. nahrazení ochranných světelných paprsků - závor nášlapnými bezpečnostními 

rohožemi nedostatečné velikosti, takže ztrácejí svůj ochranný charakter a chybějící zábrany, 

umožňující vstup osob do pracovního prostoru stroje. 

 

Nejčastější následek: 

 zranění osob (lehká, těžká až smrtelná) 

 přerušení výroby 

 

Navrhovaná nápravná opatření nejzávažnějších rizik 

Navrhuji přijmout opatření navrhovaná v DP pro jednotlivá pracoviště. 

Za účelem minimalizace rizika zasažení osoby pohybujícím se ramenem stroje  

či jeho součásti tzn.:  

 provést opravy bezpečnostních koncových spínačů do funkčních stavů, případně jejich 

doplnění u zadních dveří zařízení se zamezením vstupu osob do nebezpečného 

pracovního prostoru stroje   
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 u předních dveří stanoviště obsluhy vyloučit manipulaci v nebezpečném pracovním 

prostoru stroje za jeho provozu  

 provádět pravidelné a důsledné kontroly technického stavu stroje, programového 

vybavení včetně kontrol instalovaných ochranných zařízení a ověření funkčnosti  

 zaměstnance seznamovat s riziky pracoviště, zejména s nebezpečím střetu s ramenem 

stroje v nebezpečném pracovním prostoru a dále  

 do těchto prostor umístit výstražné tabulky se zákazem vstupu nepovolaným osobám.  

 na všech pracovištích odporového svařování zpětně instalaci světelných závor  

s dostatečnou hustotou sítě paprsků a umístěním v bezpečné vzdálenosti  

od pohybujícího se ramene stroje  

 zakrytí otvorů obvodové ochranné konstrukce tak, aby bylo zamezeno manipulaci 

osob v nebezpečném pracovním prostoru stroje za jeho provozu 

 

Za účelem minimalizace rizika sevření rukou obsluhy v místě upínacího 

mechanismu: 

 umístit ovládací páčky upínacích zařízení mimo nebezpečné pracovní prostory,  

a pokud to bude technicky možné mimo pracovní plochu, případně  

 instalovat obouruční tlačítkové ovládání namísto ovládacích páček  

 provádět důsledné kontroly technického stavu stroje včetně kontrol instalovaných 

ovládacích prvků a jejich řádné značení, neprodlené nahlášení závad odpovědné osobě  

 obsluhu zařízení seznamovat s riziky na pracovišti, zejména s nebezpečím sevření 

rukou upínacím mechanismem materiálu 

 

Podle zákona č. 22/1997 Sb., o výrobku, v návaznosti na prováděcí předpis  

NV č. 176/2008 Sb., navrhuji: 

 

 vyhledat, případně zajistit posouzení shody strojního zařízení pro funkční celek 

strojního zařízení svařování metodou MAG a odporového bodového svařování  

 

 včetně doplnění návodu k použití k těmto zařízením v jazyce českém  

a seznámit obsluhu s těmito návody 
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6. Závěr 

Cílem této práce bylo posoudit stav BOZP při obsluze poloautomatických svářecích strojů. 

Za tímto účelem jsem si vybral vhodnou společnost v oblasti výroby pro automobilový 

průmysl, která provozuje poloautomatické strojní zařízení pro svařování metodou MAG  

a odporového bodového svařování. Následně byl posouzen stav BOZP, vyhodnoceny 

nejrizikovější faktory a současně navržena opatření umožňující bezpečný provoz nejen  

pro obsluhu těchto zařízení, ale také pro osoby, které se zdržují v blízkosti těchto zařízení. 

 

Základem pro vypracování této diplomové práce bylo zejména provedení vlastního zjištění  

a obhlídky pracoviště s následným vyhotovením analýzy nebezpečí a rizik metodou FMECA  

a jejím doplněním za pomocí metody FTA. Těmito analýzami bylo zjištěno jako nejzávažnější 

riziko možné zasažení osoby pohybujícím se ramenem stroje či jeho součásti, které  

se pohybují v nebezpečném prostoru stroje a dále pak riziko sevření zejména rukou 

obsluhujících osob upínacím mechanismem materiálu pro oba typy zařízení.  

Za tímto účelem byla pro jednotlivá rizika závažného charakteru navržena příslušná opatření, 

jejichž aplikací bylo zamezeno vzniku vážných pracovních úrazů a újmě na zdraví.  

 

Provozovatelé s  obdobným zaměřením výroby mohou danou práci využít jako podklad  

pro hodnocení rizik, pokud provozují podobné svářecí poloautomaty. 
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Příloha č. 2 – Analýza metodou FMECA 

 

FMECA 

Objekt: Pracoviště svařování metodou MAG Vypracoval: Bc. David Navrátil 

Revize: 0 Datum: 19. 2. 2012 

Scénář 
projev poruchy 

/ 
stávající opatření 

následek 
 poruchy 

příčina poruchy význam výskyt odhalení RPN doporuč. opatření 

Vstup osoby 
do 

pracovního 
prostoru 

stroje 
zadním 
vstupem 

Zasažení osoby 
pohybujícím se 
ramenem stroje  
či jeho součásti 

 
- některé obvodové 

konstrukce 
vybaveny 

bezpečnostními 
koncovými spínači 

zadních dveří 
v nefunkčním stavu 

- některé 
konstrukce bezp. 

koncovými spínači 
zadních dveří 
nevybaveny 

zranění osob, 
přerušení 

výroby 

technický stav 
ochranných 

zařízení, 
nedostatečné 

ochrana 
zařízení, selhání 
lidského faktoru  

10 10 9 900 

Opětovné uvedení 
bezpečnostních 

koncových spínačů 
do funkčních stavů, 

případně jejich 
doplnění u zadních 
dveří zařízení, aby 

bylo zamezeno 
vstupu osob do 
nebezpečného 

pracovního prostoru 
stroje, provádět 

pravidelné a 
důsledné kontroly 
techn. stavu stroje 

včetně kontrol 
instalovaných 

ochranných zařízení 
a ověření jejich 

funkčnosti, 
současně do doby 

přijetí opatření 
odstavit zdroj rizika 

z provozu. 

Manipulace 
osoby ze 
stanoviště 
obsluhy 

Zasažení osoby 
pohybujícím se 

ramenem stroje či 
jeho součásti 

 
- některé obvodové 

konstrukce 
vybaveny 

bezpečnostními 
koncovými spínači 

předních dveří 
v nefunkčním stavu 

- některé 
konstrukce bezp. 

koncovými spínači 
předních dveří 
nevybaveny 

zranění osob, 
přerušení 

výroby 

technický stav 
ochranných 

zařízení, 
nedostatečná 

ochrana, 
neoprávněné 

zásahy do 
zařízení  

10 10 9 900 

Opětovné uvedení 
bezpečnostních 

koncových spínačů 
do funkčních stavů, 

případně jejich 
doplnění u předních 
dveří zařízení, aby 

bylo zamezeno 
manipulaci osob  
v nebezpečném 

pracovním prostoru 
stroje za jeho 

provozu, provádět 
pravidelné a 

důsledné kontroly 
techn. stavu stroje 

včetně kontrol 
instalovaných 

ochranných zařízení 
a ověření jejich 

funkčnosti, 
současně do doby 

přijetí opatření 
odstavit zdroj rizika 

z provozu. 

Manipulace 
osoby ze 
stanoviště 
obsluhy 

Zachycení osoby 
pohybující se 

součásti zařízení 
 

- bez opatření 

zranění osob, 
přerušení 

výroby 

Nedostatečná 
opatření 

6 7 8 336 

Zákaz nosit volné 
oděvy a doplňky, 
vlasy mít sepnuté  

a umístěné tak, aby 
nemohlo dojít 

k jejich zachycení. 

Manipulace 
ze stanoviště 

obsluhy 
v pracovním 

Sevření zejména 
horních končetin 
osoby upínacím 
mechanismem 

zranění osob, 
přerušení 

výroby  

nedostatečná 
ochrana 
zařízení, 
technická 

9 10 9 810 

Umístění ovládacích 
mechanismů mimo 

nebezpečné 
pracovní prostory  
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prostoru 
upínacího 

mechanismu 
materiálu 

materiálu 
 

- bez opatření 

závada, selhání 
lidského faktoru 

a pokud to bude 
technicky možné 
mimo ochranné 
boxy, případně 

instalovat obouruční 
ovládání (vzájemně 

dostatečně 
vzdálená), které 
bude provádět 

aktivaci upínacího 
mechanismu jen při 
současné aktivaci 
ovládacích prvků 
oběma rukama, 
snížit působící 

upínací síly 
mechanismu, tak 
aby nedocházelo  
k deformaci tkání, 
současně do doby 

přijetí opatření 
odstavit zdroj rizika 
z provozu, zavést 
důsledné kontroly 
technického stavu 

stroje včetně kontrol 
instalovaných 

ovládacích prvků a 
jejich řádně značení, 
pro případy závad a 

nestandardních 
chování zařízení 

povinnost přerušení 
práce a neprodlené 

nahlášení těchto 
skutečnostní 

odpovědné osobě.  

Nouzová 
situace 

Zařízení nelze 
bezpečným 
způsobem 

odstavit z provozu 
 

- zařízení vybaveno 
ovladači pro 

nouzové zastavení, 
které však neblokují 
spouštěcí ovladače, 
nevypnou přívody 

energií k jeho 
pohonům a 
v některých 

případech jsou za 
kryty bránící v jejich 

použití  

zranění osob, 
materiální 

škody, 
 9 8 7 504 

Zařízení vybavit 
ovladači pro 

nouzové zastavení, 
které zablokují 

spouštěcí ovladače, 
vypnou přívody 
energií k jeho 

pohonům, budou 
trvale přístupné  
a řádně značeny 
v jazyce českém  
ve smyslu jejich 

použití. 

Servis a 
údržba 
zařízení 

Neočekávané 
spuštění zařízení 

 
- bez opatření 

zranění osob, 
přerušení 

výroby  

nedostatečná 
ochrana 
zařízení, 
technická 

závada, selhání 
lidského faktoru 

9 10 6 540 

Vybavení zařízení 
uzamykatelnými 
vypínači přívodu 

energií, provedení 
kontroly 

nebezpečného 
prostoru před 

spuštěním zařízení. 

Servis a 
údržba 

zařízení, 
nehody 

Zasažení osob 
plynem pro 
svařování 

s vytěsněním 
kyslíku z prostoru 

 
- bez opatření 

zranění osob  
selhání lidského 

faktoru 
7 6 9 378 

Povinnost zajistit 
vypnutí přívodu 
plynu k zařízení 
před zahájením 

servisních úkonu 
včetně přijetí 
opatření proti 

spuštění během 
jejich provádění, 

dodržovat 
ustanovení 

bezpečnostních 
listů. 
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Dotyk osob 
vodivé části 

zařízení 

Zasažení el. 
proudem 

 
- zemnění, 

pospojování 
vodivých části na 

některých 
zařízeních 
chybějící, 

neprovádění 
pravidelných kontrol 

a revizí zařízení 

zranění osob, 
materiální 

škody,  

 Nedostatečná 
ochrana 

zařízení, selhání 
lidského faktoru 

9 9 9 729 

Opětovné provedení 
revizí zařízení 

zejména s ohledem 
na dodržení 

požadavku na 
ochranu před 

úrazem elektrickým 
proudem, zemnění  

a pospojování 
vodivých části 
zařízení a další 

skutečnosti 
stanovené právními 
a ostatními předpisy 

s následným 
odstraněním 

zjištěných 
nedostatků, výkon 

servisních prací jen 
odborně způsobilými 

osobami. 

Svařování 

Ohrožení osob 
svářecími 
aerosoly 

 
- instalace 

kombinovaného 
větrání s ověřením 
účinnosti měřením 

akreditavonou 
laboratoří 

poškození 
zdraví osob  

Technologicky 
proces 

6 5 5 150 Bez dalších opatření 

Provoz 
zařízení 

Ohrožení osob 
hlukem 

 
- vybavení 

zaměstnanců 
OOPP, školení 

k problematice RF 

Poškození 
zdraví osob  

Provoz 
technologie, 

nedostatečná 
ochrana 

zařízení, selhání 
lidského činitele 

6 9 9 486 

Umístit zdroje hluku 
zejména ventilační 

jednotky mimo 
výrobní prostory 

případně tyto zdroje 
umístit do vhodných 
protihlukových krytů 

s následným 
ověřením účinnosti 

opatření 
provedením 

akreditovaného 
měření, do doby 

minimalizace rizika 
techn. opatřením 
včetně prokázání 

účinnosti dohlížet na 
používání OOPP 

zaměstnanci. 

Svařování 

Ohrožení osob 
ultrafialovým  

a infračerveným 
zářením, oslněním 

 
- zařízení vybaveno 

plechovými 
konstrukcemi 

s lesklým světlým 
nátěrem, některá 
mají průhledné 

barevné výplně bez 
ochranného filtru, 
ochrana zraku bez 
ochranného filtru 

Poškození 
zdraví osob  

Technologický 
proces, 

nevhodná a 
nedostatečná 

opatření 

6 9 9 486 

Leskle světle nátěry 
uvnitř konstrukcí 
nahradit tmavými 

matnými nátěry, tak 
aby byly 

minimalizovány 
odrazy a 

maximalizována 
absorpce záření, 

průhledné barevné 
výplně nahradit 

výplněmi 
poskytujícími 
dostatečnou 
ochranu proti 

rizikovým faktorům  
a v případě 

pochybnosti ověřit 
účinnost přijatých 

opatření 
provedením měření 

akreditovanou 
laboratoří, 

poskytnou OOPP 
ochranu zraku 
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s dostatečným 
ochranným filtrem 

nejlépe dle ČSN EN 
169. 

Svařování 

Ohrožení osob 
ultrafialovým  

a infračerveným 
zářením, oslněním 

 
- zařízení vybaveno 

plechovými 
přepážkami 
oddělujícími 

jednotlivé svařovací 
pozice 

nedostatečně 
doléhajícími ke 

dveřím 
s nevhodnými 

rozměry 

Poškození 
zdraví osob 

Nedostatečná 
opatření 

6 10 9 540 

Změnit rozměry 
přepážek tak, aby 

řádně doléhaly 
k povrchu 

posuvných dveří  
a měly dostatečné 

rozměry 
k poskytnutí ochrany 

před vystavením 
osob účinkům 

rizikových faktorů. 

Provoz 
zařízení 

Ohrožení osob 
ostatními 

rizikovými faktory 
 

- střídání režimu 
práce, 

bezpečnostní 
přestávky, další 

specifická opatření 

Poškození 
zdraví osob 

Povaha 
pracovního 

procesu 
4 8 5 160 Bez dalších opatření 

Manipulace 
s materiálem 

Kontakt s ostrou 
hranou materiálu  

a horkými povrchy 
 

- vybavení 
zaměstnanců 
pracovními 

rukavicemi bez 
odolnosti proti 

působícím faktorům 

zranění osob 
 Nedostatečné 
osobní zajištění 

OOPP 
7 10 8 560 

Vybavit 
zaměstnance OOPP 

– pracovními 
rukavicemi 

s odolností proti 
mechanickému 
riziku a teplu, 

seznámit 
zaměstnance 
s povinností 

používat OOPP 
včetně provádění 
kontrol používání 

OOPP. 

Manipulace 
na stanovišti 

obsluhy 
během 

svařování 

Kontakt s okujemi 
ze svařování 

 
- vybavení 

zaměstnanců 
ochranným 

pracovním oděvem, 
svářecí obuvi – 
pérka, uzavřená 
ochrana zraku   

zranění osob  
Svařovací 

proces 
6 7 3 126 

Bez dalších opatření 
(po přijetí ostatních 

opatření 
doporučeno provést 
opětovné hodnocení 

stanovených 
OOPP). 

Skladování 
materiálu 

Zasažení osob 
padajícími 
předměty 

 
- bez opatření 

zranění osob  
 Technický stav 
zařízení, selhání 
lidského faktoru 

6 9 8 432 

Skladovací 
prostředky udržovat 
v použitelném stavu, 

min. 1x ročně 
kontrolovat, řádně 
označit nosnosti 
buněk a počtem 

buněk ve sloupci, 
materiály skladovat 
tak, aby nemohlo 

dojít k jejich 
vypadnutí, 

nepřekračovat 
dovolené zatížení 

skladovacích 
prostředků. 

Pohyb na 
pracovišti 

Zakopnutí  
a následný pád 

 
- Komunikace  

a přístupy  
na pracoviště 

zranění osob  

 Technický stav 
komunikací, 

selhání lidského 
faktoru 

6 3 8 144 Bez dalších opatření 
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udržovány 
v rovném, suchém 

stavu a trvalé volné, 
materiály na 

pracovišti 
skladovány jen  

na místech k tomu 
určených. 

Obsluha 
zařízení 

Vznik dalších 
nebezpečí 
z důvodu 

nežádoucích 
činností obsluhy 

Zranění osob 
Selhání lidského 

faktoru 
7 8 8 448 

Zákaz všech 
neoprávněných 

zásahu do zařízení 
vyjma běžné 

obsluhy. 

Provoz 
zařízení 

Vznik požáru 
 

- dokumentace a 
pravidla o PO, 

skladování 
materiálu 

v plastových 
bednách 

z nesnadno 
hořlavých materiálů, 

které však bývají 
občas nahrazeny 

při nedostatku 
bednami 

papírovými 

Zranění 
osob, 

materiální 
škody 

Nevhodný 
materiál 

skladovacích 
prostředků, 

selhání lidského 
faktoru 

9 7 8 504 

Materiály skladovat 
jen v prostředcích  

z nesnadno 
hořlavých materiálů, 

hořlavé materiály 
skladovat pouze 

mimo nebezpečné 
prostory  

v dostatečné 
vzdálenosti od 

iniciačních zdrojů, 
dále dodržovat 

pravidla stanovená 
dokumentaci o PO. 

 

Význam 
(závažnost) 

  
Pravděpodobnost 
výskytu problému 

  
Pravděpodobnost 

odhalení 
  

 
RPN Míra Rizika Opatření 

Sotva 
postřehnutelný 

1 Nepravděpodobné 1 Velmi vysoká 1 
 

1-250 Bezvýznamné Ne 

Bezvýznamný 2-3 Velmi malá 2-3 Vysoká 2-5 
 

251-500 Významné 
Ano,  

jakmile to 
okolností dovolí 

Středně 
významný 

4-6 Malá 4-6 Malá 6-8 
 

501-750 Závažné 
Ano,  

bezpodmínečně, 
neprodleně 

Závažný 7-8 Vysoká 7-8 Velmi malá 9 
 

751-1000 
Mimořádně 

závažné 

Ano,  
bezpodmínečně, 

ihned 

Mimořádně 
závažný 

9-10 Velmi vysoká 9-10 Nepravděpodobné 10 
  

  

 

FMECA 

Objekt: Pracoviště odporového bodového svařování Vypracoval: Bc. David Navrátil 

Revize: 0 Datum: 21. 2. 2012 

Scénář 
projev poruchy 

/ 
stávající opatření 

následek 
 poruchy 

příčina poruchy význam výskyt odhalení RPN doporuč. opatření 

Vstup osoby 
do 

pracovního 
prostoru 

stroje mimo 
stanoviště 
obsluhy 

Zasažení osoby 
pohybujícím se 
ramenem stroje  
či jeho součásti 

 
- obvodové 

konstrukce některé 
však s otvory 

umožňující vstup 
osob 

 

zranění osob, 
přerušení 

výroby 

nedostatečná 
ochrana 

zařízení, selhání 
lidského faktoru  

10 9 9 810 

Provedení 
obvodových 

konstrukcí včetně 
otvorů (jejich zakryt 
a zajištění) tak, aby 

bylo zamezeno 
vstupu osob do 
nebezpečného 

pracovního prostoru 
stroje, provádět 

pravidelné a 
důsledné kontroly 
techn. stavu stroje 

včetně kontrol 
instalovaných 
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obvodových 
konstrukcí, 

současně do doby 
přijetí opatření 

odstavit zdroj rizika 
z provozu. 

 

Manipulace 
osoby ze 
stanoviště 
obsluhy 

Zasažení osoby 
pohybujícím se 
ramenem stroje  
či jeho součásti 

 
- obvodové 
konstrukce 
vybaveny 

bezpečnostními 
světelnými 
závorami, u 
některých 

konstrukcí tyto 
závory nahrazeny 

nášlapnými koberci 
nedostatečné šíře 

zranění osob, 
přerušení 

výroby 

nedostatečná 
ochrana zařízení 

10 9 9 810 

Všechna zařízení 
vybavit světelnými 

závorami 
s dostatečnou 
hustotou sítě 
s umístěním 
v bezpečné 

vzdálenosti od 
pohybujícího se 

ramene stroje tak, 
aby bylo zamezeno 
manipulaci osob v 

nebezpečném 
pracovním prostoru 

stroje za jeho 
provozu, provádět 

pravidelné a 
důsledné kontroly 
techn. stavu stroje 

včetně kontrol 
instalovaných 

ochranných zařízení 
a ověření jejich 

funkčnosti, 
současně do doby 

přijetí opatření 
odstavit zdroj rizika 

z provozu. 

Manipulace 
osoby ze 
stanoviště 
obsluhy 

Zachycení osoby 
pohybující se 

součásti zařízení 
 

- bez opatření 

zranění osob, 
přerušení 

výroby 

Nedostatečná 
opatření  

7 7 8 392 

Zákaz nosit volné 
oděvy a doplňky, 
vlasy mít sepnuté  

a umístěné tak, aby 
nemohlo dojít 

k jejich zachycení. 

Manipulace 
ze stanoviště 

obsluhy 
v pracovním 

prostoru 
upínacího 

mechanismu 
materiálu 

Sevření zejména 
horních končetin 
osoby upínacím 
mechanismem 

materiálu 
 

- bez opatření 

zranění osob, 
přerušení 

výroby  

nedostatečná 
ochrana 
zařízení, 
technická 

závada, selhání 
lidského faktoru 

10 10 8 800 

Umístění ovládacích 
mechanismů mimo 

nebezpečné 
pracovní prostory  
a pokud to bude 
technicky možné 
mimo ochranné 
boxy, případně 

instalovat obouruční 
ovládání (vzájemně 

dostatečně 
vzdálená), které 
bude provádět 

aktivaci upínacího 
mechanismu jen při 
současné aktivaci 
ovládacích prvků 
oběma rukama, 
snížit působící 

upínací síly 
mechanismu, tak 

aby nedocházelo k 
deformaci tkání, 
zavést důsledné 

kontroly technického 
stavu stroje včetně 

kontrol 
instalovaných 

ovládacích prvků  
a jejich řádně 

značení, pro případy 
závad  

a nestandardních 
chování zařízení 
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povinnost přerušení 
práce a neprodlené 

nahlášení těchto 
skutečnostní 

odpovědné osobě, 
současně do doby 

přijetí opatření 
odstavit zdroj rizika 

z provozu.  

Nouzová 
situace 

Zařízení nelze 
bezpečným 
způsobem 

odstavit z provozu 
 

- zařízení vybaveno 
ovladači pro 

nouzové zastavení, 
které však neblokují 
spouštěcí ovladače, 
nevypnou přívody 

energií k jeho 
pohonům a 
v některých 

případech jsou 
umístěny jen 

v nebezpečném 
pracovním prostoru 
stroje, pro případ 

nouzové situace se 
tak mohou stát 
nedostupnými  

zranění osob, 
materiální 

škody 

nedostatečná 
ochrana zařízení 

9 8 7 504 

Zařízení vybavit 
ovladači pro 

nouzové zastavení, 
které zablokují 

spouštěcí ovladače, 
vypnou přívody 
energií k jeho 

pohonům, budou 
trvale přístupné 

mimo nebezpečné 
pracovní prostory 

stroje a řádně 
značeny v jazyce 

českém ve smyslu 
jejich použití. 

Servis a 
údržba 
zařízení 

Neočekávané 
spuštění zařízení 

 
- bez opatření 

zranění osob, 
přerušení 

výroby  

nedostatečná 
ochrana 
zařízení, 
technická 

závada, selhání 
lidského faktoru 

9 10 6 540 

Vybavení zařízení 
uzamykatelnými 
vypínači přívodu 

energií, provedení 
kontroly 

nebezpečného 
prostoru před 

spuštěním zařízení. 

Pohyb osob 
v okolí 

zařízení 

Zasažení osob 
jiskrami ze 
svařování 

 
- pracoviště jsou 

vybaveny 
síťovanými 

konstrukcemi bez 
ochrany proti úniku 
jisker ze svařování 

zranění osob  
selhání lidského 

faktoru 
7 7 9 441 

Obvodové 
konstrukce vybavit 
clonami z materiálu 

odolných proti 
zapálení běžným 

provozem a 
zabezpečit tak, aby 
nemohlo docházet 

k úletu žhavých 
jisker do okolí, 

svařovací odporové 
hlavice vybavit kryty 

minimalizujícími 
odlety částic.  

Dotyk osob 
vodivé části 

zařízení 

Zasažení el. 
proudem 

 
- zemnění, 

pospojování 
vodivých části, na 

některých 
zařízeních chybějící 
provádění kontrol  
a revizí zařízení 

zranění osob, 
materiální 

škody  

 Nedostatečná 
ochrana 

zařízení, selhání 
lidského faktoru 

8 9 9 648 

Opětovné provedení 
revizí zařízení 

zejména s ohledem 
na dodržení 

požadavku na 
ochranu před 

úrazem elektrickým 
proudem, zemnění  

a pospojování 
vodivých části 
zařízení a další 

skutečnosti 
stanovené právními 
a ostatními předpisy 

s následným 
odstraněním 

zjištěných 
nedostatků, výkon 

servisních prací jen 
odborně způsobilými 

osobami. 

Svařování Ohrožení osob poškození Technologicky 6 5 5 150 Bez dalších opatření 
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svářecími 
aerosoly 

 
- ověření 

nepřekročení PEL a 
NPK látek v ovzduší 

měřením 
akreditavonou 

laboratoří 

zdraví osob  proces 

Provoz 
zařízení 

Ohrožení osob 
hlukem 

 
- ověření 

nepřekročení limitů 
měřením 

akreditovanou 
laboratoří 

Poškození 
zdraví osob  

Provoz 
technologie, 

nedostatečná 
ochrana 

zařízení, selhání 
lidského činitele 

6 5 8 240 Bez dalších opatření 

Provoz 
zařízení 

Ohrožení osob 
ostatními 

rizikovými faktory 
 

- střídání režimu 
práce, 

bezpečnostní 
přestávky, další 

specifická opatření 

Poškození 
zdraví osob 

Povaha 
pracovního 

procesu 
4 7 5 140 Bez dalších opatření 

Manipulace 
s materiálem 

Kontakt s ostrou 
hranou materiálu  
a teplými povrchy 

 
- vybavení 

zaměstnanců 
pracovními 

rukavicemi bez 
odolnosti proti 

působícím faktorům 

zranění osob 
 Nedostatečné 
osobní zajištění 

OOPP 
6 10 9 540 

Vybavit 
zaměstnance OOPP 

– pracovními 
rukavicemi 

s odolností proti 
mechanickému 
riziku a teplu, 

seznámit 
zaměstnance 
s povinností 

používat OOPP 
včetně provádění 
kontrol používání 

OOPP. 

Manipulace 
na stanovišti 

obsluhy 
během 

svařování 

Kontakt obsluhy s 
jiskrami ze 
svařování 

 
- vybavení 

zaměstnanců 
ochranným 

pracovním oděvem, 
ochrannou obuvi, 
uzavřená ochrana 

zraku   

zranění osob  
Svařovací 

proces 
6 7 3 126 

Bez dalších opatření 
(po přijetí ostatních 

opatření 
doporučeno provést 
opětovné hodnocení 

stanovených 
OOPP). 

Skladování 
materiálu 

Zasažení osob 
padajícími 
předměty 

 
- bez opatření 

zranění osob  
 Technický stav 
zařízení, selhání 
lidského faktoru 

6 8 8 384 

Skladovací 
prostředky udržovat 
v použitelném stavu, 

min. 1x ročně 
kontrolovat, řádně 
označit nosnosti 
buněk a počtem 

buněk ve sloupci, 
materiály skladovat 
tak, aby nemohlo 

dojít k jejich 
vypadnutí, 

nepřekračovat 
dovolené zatížení 

skladovacích 
prostředků. 

Pohyb na 
pracovišti 

Zakopnutí  
a následný pád 

 
- bez opatření 

zranění osob  

 Technický stav 
komunikací, 

selhání lidského 
faktoru 

6 7 8 336 

Komunikace  
a přístupy na 

pracoviště udržovat 
v rovném, suchém 

stavu a trvalé volné, 
materiály na 

pracovišti skladovat 
jen na místech 
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k tomu určených. 

Obsluha 
zařízení 

Vznik dalších 
nebezpečí 
z důvodu 

neoprávněných 
činností obsluhy 
(opravy apod.) 

Zranění osob 
Selhání lidského 

faktoru 
7 8 8 448 

Zákaz všech 
neoprávněných 

zásahu do zařízení 
vyjma běžné 

obsluhy. 

Provoz 
zařízení 

Vznik požáru 
 

- dokumentace  
a pravidla o PO, 

skladování 
materiálu 

v plastových 
bednách 

z nesnadno 
hořlavých materiálů, 

které však bývají 
občas nahrazeny 

při nedostatku 
bednami 

papírovými 

Zranění 
osob, 

materiální 
škody 

Nevhodný 
materiál 

skladovacích 
prostředků, 

selhání lidského 
faktoru 

8 8 8 512 

Materiály skladovat 
jen v prostředcích  

z nesnadno 
hořlavých materiálů, 

hořlavé materiály 
skladovat pouze 

mimo nebezpečné 
prostory  

v dostatečné 
vzdálenosti  

od iniciačních 
zdrojů, dále 

dodržovat pravidla 
stanovená 

dokumentaci o PO. 
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Příloha č. 3 – Analýza metodou FTA 

Analýza metodou FTA pro pracoviště svařování metodou MAG. 

 

 


