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Anotace: 

VRUBEL, V. Svařování v ochranné atmosféře oxidu uhličitého. Diplomová práce. Ostrava: 

VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inţenýrství, 2013, 55 s. 

Klíčová slova: svařování, analýza rizik, bezpečnostní opatření 

Diplomová práce popisuje provoz svářecího pracoviště drobné zámečnické organizace. 

Pojednává o bezpečnostních opatřeních při svařování kovů v ochranné atmosféře oxidu 

uhličitého tavící se elektrodou a svařování v atmosféře inertního plynu, netavící se elektrodou. 

Na základě analýzy rizik svářečského pracoviště, stanovuje přijatelná opatření k zajištění 

minimálních bezpečnostních poţadavků. Zároveň pojednává o celkovém ekonomickém 

hodnocení a finančním zatíţení, spojeným se zajištěním vhodných bezpečnostních opatřeních. 

Práce zahrnuje rovněţ projekt s rozmístěním technických zařízení a úpravami zámečnické 

dílny s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.   

 

Anotace: 

VRUBEL, V. Carbon Dioxide-Shielden Welding. Graduation thesis. Ostrava: VŠB – TU 

Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2013, 55 s.  

Keywords: welding, analyse risk, safety precaution 

This thesis describes running of welding workplace of small locksmith organization. It 

discusses safety measures when welding metals in a protective atmosphere of carbon dioxide 

by a consumable electrode and welding in an inert gas atmosphere by a non-consumable 

electrode. It sets reasonable measures based on the risk analysis of welding workplace in 

order to ensure that minimum safety requirements are met. At the same time, it deals with the 

overall economic evaluation and financial burden that are associated with employing 

appropriate safety measures. The thesis also includes a project that designs the adequate 

distribution of technical equipment and adaptations of locksmith workshop considering safety 

and health at work. 
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1 Úvod 

Je aţ s podivem kam dospěla společnost za pouhé jedno století, jakým způsobem se 

průmysl vyvinul za jeden lidský ţivot, či pár desítek let nebo snad dokonce několik ročních 

období, kam a jakým směrem se ubírá a kolik odvětví má ještě před sebou to nikdo neví. S 

tímto rozvojem zároveň postupuje i bezpečnost práce, ta je eliminována vyspělostí společnosti 

a především pak samotných podniků. Otázka bezpečnosti práce je pevně spjata teprve s érou 

průmyslového rozvoje z období dvacátého století, i kdyţ z minulosti se nám dochovali mnohé 

události příkladů zajišťující bezpečnost v souvislosti s náplní pracovní činnosti, uplynula 

relativně dlouhá doba, neţ byly nastoleny první všeobecně-bezpečnostní předpisy. Dnešní 

přetechnizovaná doba je zaměřená na maximalizaci, v našich končinách relativně napomáhá 

drobným ţivnostníkům a malým organizacím, ty mnohdy za vidinou velkého nebo rychlého 

nabytí zisku berou zakázky a úkoly, které překračují jejich kapacitu nebo technické moţnosti 

a tyto úkoly v nemalé míře často řeší především na úkor vlastní bezpečnosti a ochrany zdraví. 

Malé organizace a obzvláště pak samostatní drobní ţivnostníci nevynakládají dostatečné a 

přiměřené finanční prostředky na zastřešení všeobecných bezpečnostních zásad, dodrţování 

školení, zabezpečení pracoviště s vyuţitím bezpečnějších technologií a prostředků. Popravdě 

je to celkem paradox, jak kdysi řekl Dalajláma „člověk kvůli penězům obětuje zdraví – pak 

obětuje peníze proto, aby své zdraví získal zpět“.  

Cílem mojí práce je vypracovat doporučení pro zlepšení bezpečnosti zámečnického 

pracoviště, jejichţ převládající náplní je svářečská činnost neboli svařování kovů tavící se 

elektrodou v ochranné atmosféře oxidu uhličitém a svařování kovů netavící se elektrodou. Ve 

své práci bych chtěl především zohlednit moţná rizika spojená s procesem svařování, hlavně 

u takto malých organizací to bývá v častých případech dost zásadní problém, jehoţ příčiny 

pramení především z ekonomických důvodů, to jest technického či materiálního vybavení 

organizace, obzvláště u začínajících subjektů pak nevhodným uspořádáním pracoviště nebo 

nedostatečnými pracovními prostory. Dále bych ve své práci chtěl posoudit bezpečnost při 

procesu svařování na zámečnické dílně s důrazem především na finanční moţnosti 

organizace, navrhnout vhodná opatření a zároveň vypracovat doporučení za účelem zlepšení 

bezpečnosti na pracovišti. Organizace, kterou jsem si pro svou práci vybral, se zaměřuje 

především na zámečnickou činnost téměř jakéhokoliv druhu. Náplní jejich práce je z převáţné 

části návrh, výroba a montáţ plotových dílců, bran, zábradlí a branek, či jiných kovových 

konstrukcí podle přání, představ a poţadavků klienta. 
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2 Literární rešerše 

Ke své práci jsem pouţil krom níţe uvedené literatury, legislativních a normativních 

předpisů, rovněţ i návody k pouţívání a obsluze jednotlivých technických zařízení, ze kterých 

jsem čerpal.  

HOWARD, B. C., SCOTT, C. H., Modern welding technology.   

Tato kniha poskytuje rozsáhlé informace o systémech a způsobech svařování. Popisuje 

vlastnosti jednotlivých svářecích metod od základních systémů svařování aţ po nejnovější 

způsoby svařování kovů. Z této knihy jsem čerpal především informace týkající se proců 

obloukového svařování tavící a netavící se elektrodou.  

BARTLOVÁ, I., BALOG, K. Analýza nebezpečí a prevence průmyslových havárií I.  

Publikace pojednává o moţnostech prevence a rizicích různých technologických a 

průmyslových zařízení, poruchách systému, odchylkám od procesu, nebo selhání lidského 

faktoru. Rozebírá důsledky a příčiny závaţných průmyslových havárií a popisuje jednotlivé 

metody určené pro identifikaci a hodnocení zdrojů rizika a stanovuje jejich vhodnost 

v jednotlivých stádiích technologického procesu. 

HLÁVKOVÁ, J., VALEČKOVÁ, A., Ergonomické checklisty a nové metody práce 

při hodnocení ergonomických rizik. 

Publikace slouţí jako prvek, s jehoţ pomocí lze vytipovat, odhalit a předcházet 

moţným zdravotním rizikům, působících na zaměstnance. Tato rizika souvisí především 

s onemocněním pohybového aparátu a svalové zátěţe. Pomocí kontrolních seznamů 

popsaných v této publikaci, můţeme analyzovat moţná rizika působící na daného svářecího 

pracovníka a pomocí nich pak stanovit vhodná opatření.  

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 

Toto nařízení vlády upravuje poţadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví na 

pracovišti a v pracovním prostředí. Přílohou tohoto nařízení jsou podrobnější poţadavky na 

jednotlivé prvky pracovního prostředí, jako např. technická zařízení, či poţadavky zaměřené 

na velikost únikových cest, dveří, vrat, průlezných otvorů nebo dopravních komunikací, které 

jsem při řešení dané problematiky pouţil. 
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Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanový podmínky ochrany zdraví při 

práci. 

Nařízení vlády stanovuje opatření k zajištění minimálních bezpečnostních poţadavků 

z hlediska ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Z této legislativy jsem čerpal veškeré 

informace, potřebné k procesu posouzení daného pracoviště, abych na jejich základě stanovil 

vhodná řešení. 

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

(Změna 1, Změna 2, Změna 3) 

Tato norma určuje bezpečnostní poţadavky na svařování, navařování, tepelné dělení a 

další způsoby zpracování kovů, při kterých je pouţíváno svařovací zařízení nezávisle od 

stupňů automatizace. Norma zároveň pojednává o nebezpečích spojených s procesem 

svařování, o poţadavcích na svařovací pracoviště, opravách a údrţbě zařízení a osobních 

ochranných pracovních prostředcích určených ke svařování. 

ČSN 05 0630 – Svařování. Bezpečnostní ustanovení pro obloukové svařování 

kovů. + (Změna 1) 

Norma stanovuje bezpečnostní pokyny při procesu svařování elektrickým obloukem. 

Popisuje všeobecná nebezpečí vyplývající pro práci se svařovacím zařízením, dále rizika 

spojená s úrazem elektrickým proudem nebo pokyny k údrţbě a opravám obloukového 

svařovacího zařízení.  
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3 Popis organizace 

Náplní práce zámečnické organizace je návrh, výroba a montáţ plotů, pevných 

plotových dílců, zábradlí, posuvných (otáčivých) vjezdových bran a vchodových branek, 

mříţí, zahradních altánků, kovaného nábytku, krbových doplňků popř. jiných kovových 

konstrukcí podle přání, představ a poţadavků klienta. Historie podnikání subjektu se datuje jiţ 

od roku 1995. Organizaci tvoří dva pracovníci podnikající, jako osoby samostatně výdělečně 

činné s předmětem podnikání umělecké kovářství a zámečnická činnost. Podle harmonogramu 

a plánu pracovní náplně mají svou činnost rozdělenou podle potřeby, tak aby nedocházelo 

k vzájemnému omezování a nevznikaly neţádoucí prostoje, které by mohli mít vliv na 

výslednou efektivitu práce. Převládající činností pracovní náplně je především výroba 

pevných plotových dílců, bran a branek. Výroba těchto konstrukcí se skládá z několika částí, 

pracovních postupů na sebe navazujících, jedná se:  

a) Návrh výrobku, 

b) Přípravu materiálu, 

c) Úpravu pracoviště, 

d) Rozvrţení výrobku, 

e) Svaření (kompletace) výrobku. 

Pracovní doba organizace je od 6:30 do 15:00, neboli 8 hod. pracovní doba s 0,5 hod. 

přestávkou a bezpečnostními přestávkami ve 2 hod. intervalech po 10 min. Určitou část 

pracovní náplně tvoří rovněţ montáţ kovových konstrukcí, zámečnických nebo kovaných 

výrobků. Budova se zámečnickou dílnou a svářečským pracovištěm, se nachází v objektu 

areálu bývalého kovodělného druţstva v Rychlově, coţ je místní část obce Bystřice pod 

Hostýnem. Budova i s přilehlým pozemkem se rozkládá na ploše přibliţně 500 m
2
, 

příjezdovou komunikací se lze dostat jednak na pozemek za objektem, ale rovněţ i do budovy 

objektu, přímo na svářečské pracoviště, coţ je důleţité z hlediska dopravy materiálu, ale 

rovněţ i z důvodů expedice jiţ hotových výrobků. Samotná budova, ve které se nachází 

zámečnická dílna má rozměry 15 x 12 x 6 m. K této budově krom zámečnické dílny ještě 

přiléhá převlékárna s odpočinkovou místností a sanitární zařízení, neboli WC s umyvadlem a 

sprchovým koutem. V zámečnické dílně se nachází elektrická zařízení k obrábění a tváření 

kovových dílců, jsou jimi např.: sloupová vrtačka, kovoobráběcí stroje, brusky, pásová pila, 

svářecí zařízení apod.  
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4 Ochranná a bezpečnostní opatření při svařování kovů 

Svařování kovů je činnost, která obsahuje celou řadu rizikových faktorů, tyto faktory 

mají nebo mohou mít vliv na zdraví pracovníka, tím pádem jsou s nimi spojené i nebezpečí 

způsobené jejich expozicí, které mohou mimo jiné zapříčinit i nemoci z povolání. Nebezpečí 

spjaté s procesem svařování musí být odstraněny nebo eliminováno v takovém rozsahu a tak, 

aby nedošlo k druhotnému ohroţení pracovníků. 

4.1 Rizika spojená s provozem svářecích zařízení 

Pracovníci jsou vystaveni expozici rizikových faktorů hluku, vibracím, neionizujícímu 

záření, zrakové a prachové zátěţi. Zaměstnavatel neboli jak je tomu v našem případě fyzické 

osoby, jsou podle zákona č. 262/2006 Sb., povinni vytvářet bezpečné a zdraví neohroţující 

pracovní podmínky a prostředí, přijímat opatření k předcházení rizikům, odstraňovat je nebo 

minimalizovat působení neodstranitelných rizik. Zároveň je zaměstnavatel povinen soustavně 

vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, 

zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a 

přijímat opatření k jejich odstranění a provádět taková opatření, aby v důsledku příznivějších 

pracovních podmínek a úrovně rozhodujících faktorů práce dosud zařazené podle zvláštního 

právního předpisu jako rizikové mohly být zařazeny do kategorie niţší [9].  

K tomu, aby mohli pracovníci svářecí činnost vykonávat, musí splňovat základní 

poţadavky, coţ je především odborná způsobilost daná platným svářečským průkazem, 

s uvedením příslušného druhu a rozsahu oprávnění podle ČSN 050705 a splněním poţadavku 

odborné kvalifikace pro manipulaci, údrţbu a obsluhu svářecího zařízení. Tavné svařování 

probíhá za vysokých teplot, při něm vznikají toxické dýmové zplodiny v důsledku 

metalurgických a fyzikálně chemických reakcích. Jako základní nebezpečí spojená 

s procesem svařování, zde můţeme zahrnout působení: 

- Vysokých teplot (popálení, vznik poţáru vlivem rozstřikujících kousků roztaveného 

kovu nebo strusky). 

- Elektrického proudu (moţnosti dotyku ţivých částí, popř. nebezpečného dotyku 

neţivých částí). 

- Pohyblivých částí zařízení. 

- Mikroklimatických podmínek. 
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- Zdraví škodlivých kovových par, aerosolů, plynů a prachových částic. 

- Ultrafialového, infračerveného, viditelného, ionizujícího a vysokofrekvenčního záření 

(vedlejší efekt poškození oka, tepelné rovnováhy lidského těla). Při svařování 

v netečném plynu, vzniká vlivem působení UV záření na kyslík plynný ozón. 

- Vysoké hladiny hluku např. při svařování tavící se elektrodou v ochranných 

atmosférách 85 – 90 dB. 

- Nebezpečné koncentrace hořlavého plynu, např. acetylén, propan, vodík, metan 

mohou ve směsi se vzduchem nebo kyslíkem tvořit výbušnou směs [7]. 

4.2 Zabezpečení pracoviště 

Svářečským pracovištěm se rozumí pracovní prostor vymezený pro svařování, včetně 

technologických zařízení pouţívaných pro svařování, zároveň zde patří i technologická 

stanoviště a manipulační plochy, na kterých se provádí operace související se svařováním. 

Před zahájením svařování se: 

- Stanoví a vyhodnotí moţné poţární nebezpečí ve vztahu k druhu svařování, stavu 

svářečského pracoviště a přilehlých prostorů, pouţitých zařízení a materiálů a reaguje 

se na ně v poţárně bezpečnostních opatřeních. Zároveň se vymezí oprávnění a 

povinnosti osob k zajištění poţární bezpečnosti při zahájení svařování, v jeho průběhu, 

při přerušení svařování a po jeho skončení. 

- Stanoví poţadavky pro bezpečný pobyt a pohyb osob včetně zákazů. 

- Zabezpečí volné únikové cesty včetně přístupu k nim. 

- Určí provozní podmínky technických zařízení a technologického procesu, včetně 

podmínek případných odstávek zařízení nebo omezení provozu, 

- Stanoví další opatření s ohledem na druh činnosti, případně specifické riziko 

svářečského pracoviště. 

- Rozmístí technické vybavení proti rozstřiku ţhavých částic tak, aby spolehlivě 

zabraňovala působení jisker, částic kovu i strusky. 

Na svářečském pracovišti určeném ke stálé práci musí být zřetelným způsobem 

vyznačeny poţárně – bezpečné vzdálenosti, popřípadě ochranná pásma. Svařovaný materiál 

musí být na pracovišti uloţen tak, aby nemohlo dojít k jeho pohybu, nebo pohybu jeho částí, 
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zároveň musí být rozmístěn tak, aby byla zachována moţnost volného průchodu. Také zde 

nesmí být skladovány a uchovávány hořlavé a hoření podporující látky, pokud nejsou součástí 

technologie.  

- Svářečské pracoviště musí být zabezpečeno tak, aby se předešlo zejména: 

a) Vzniku poţáru nebo výbuchu s následným poţárem a šíření poţáru, 

b) Vytvoření překáţek, které ztěţují nebo znemoţňují únik osob, 

c) Ohroţení ţivotů a zdraví osob základními a specifickými riziky [14]. 

- Na vstupu do objektu musí být umístěny výstraţné a informační tabulky s uvedením 

druhu plynu a mnoţstvím tlakových láhví. Příkazy a zákazy, případně další důleţité 

informace se na svářečském pracovišti a zařízeních vyznačují bezpečnostním 

značením.  

- Vodiče elektrického proudu a hadice rozvádějící plyn k svařovacímu zařízení se vedou 

a ukládají tak, aby se vyloučilo jejich poškození ostrými ohyby, materiálem, 

mastnotami, chemikáliemi, účinky svařovacího procesu apod.  

- Dílce připravené na svaření musí být v okolí svařovaných spojů suché a čisté, zbavené 

látek, ze kterých se při svařování vyvíjejí škodliviny anebo hořlavé látky [6]. 

- Svářečské pracoviště musí být vybavena vhodnými hasičskými přístroji, musí splňovat 

poţadavky pro osvětlení svářečských pracovišť, které odpovídá příslušným právním 

předpisům (ČSN 36 0008). Na pracovní ploše svářeče je doporučeno osvětlení 

minimálně 300 lux.  

- Pokud to charakter výroby dovoluje, doporučuje se umístit pracoviště svářeče do 

kabiny, kde stěny kabiny jsou z nehořlavého materiálu vysoké nejméně 2 m a pro 

zabezpečení proudění vzduchu do kabiny musí být mezi podlahou a stěnou kabiny 

mezera 150 aţ 200 mm. Stěny a stropy svářečských pracovišť musí být zhotoveny z 

nehořlavých materiálů vhodných tepelných a izolačních vlastností odolných proti 

fyzikálním, chemickým a jiným vlivům, zároveň svým tvarem, povrchovou a 

barevnou úpravou musí, co nejvíce sniţovat odraz záření.  

- Povrch podlahy svářečského pracoviště musí být rovný a neklouzavý, z nehořlavého 

materiálu odolný mechanickým vlivům. Případná změna úrovně podlahy musí být pod 

úhlem 15°. Pracoviště se musí udrţovat v pořádku, aby svářecí zařízení a příslušenství 
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nemohlo být příčinou úrazu (např. zakopnutí, uklouznutí, pádu, poranění nástroji 

apod.). 

- Svářečské pracoviště musí umoţňovat bezpečné svařovaní, sestavování a odkládání 

svarků, provádět bezpečnou údrţbu svařovacích zařízení, bezpečnou manipulaci s 

tlakovými lahvemi a zdroji svařovacího proudu.  

- Při práci na trvalém pracovišti musí, na jednoho svářeče připadnou minimálně 15 m
3 

volného nezastavěného prostoru a 2 m
2
 volné podlahové plochy s 3 m výškou stropu.  

- Musí být dodrţeny hygienické směrnice o mikroklimatických podmínkách na 

pracovišti.  

- Větrání svářečských pracovišť musí zabezpečit, ţe v dýchací zóně svářeče není 

překročena nejvyšší přípustná koncentrace škodlivin. 

a) Přirozené větrání lze pouţít v případě, ţe na jednoho svářeče připadá minimálně 

100 m
3
 prostoru a při svařování nevznikají toxické plyny a páry, 

b) Kombinované větrání (přirozené + nucené) se předpokládá u stálých pracovišť 

(přirozené větrání s místním odsáváním zplodin), 

c) Náhrada přívodu čerstvého vzduchu přívodem kyslíku je nepřípustná, 

d) Nucené větrání musí být na pracovištích, kde se svařují materiály s obsahem Pb 

(olova), Be (berylia), Cd (kadmia), Hg (rtuti), Mn (vysokým obsahem manganu), 

Cr (vysokým obsahem chrómu), Zn (zinku) a jejich sloučeniny. Při nuceném 

větrání musí být zabezpečeno aby: 

- odsávané zplodiny nebyly vedeny přes dýchací zónu svářeče; 

- na jednoho svářeče připadalo nejméně 50 m
3
 čistého vzduchu za hodinu; 

- z celkového mnoţství vzduchu přiváděného na svářečské pracoviště bylo min. 

10 % vnějšího čistého vzduchu [5]. 

Při svářečské činnosti je důleţité dodrţování prvků preventivní poţární bezpečnosti, 

mezi základní a zvláštní poţárně bezpečnostní opatření patří: 

- Odstranění hořlavých nebo hoření podporujících nebo výbušných látek. 

- Překrytí nebo utěsnění hořlavých látek nehořlavým nebo nesnadno hořlavým 

materiálem (stupeň hořlavosti A nebo B podle ČSN 73 0862) izolujícím hořlavou 

látku od zdroje zapálení tak, aby nedošlo k vznícení. Při obloukovém svařování lze pro 



14 

 

závěsy, pásy nebo zástěny pouţít materiál odpovídající poţadavkům normových 

hodnot, a to způsobem a ve vzdálenosti, která bezpečně chrání proti ţhavým částicím 

ze svářečských prací dle určení výrobce nebo dovozce; překrytí se provede tak, aby 

nedocházelo k nasáknutí hořlavé látky do krycího materiálu. 

- Úpravě dopadové plochy nebo krytí dráhy vedení přímého i odraţeného laserového 

záření z laserů III. b) a IV. Třídy. 

- Vybavení hasebními prostředky podle charakteru pracoviště a pouţité technologie 

svařování. 

- Měření koncentrace hořlavých plynů, par hořlavých kapalin a prachů ve směsi se 

vzduchem nebo jiným oxidovadlem a udrţování koncentrace pod hranicí nebezpečné 

koncentrace. 

- Ochlazování konstrukce. 

- Provětrávání pracoviště pro odstranění nebezpečné koncentrace hořlavých plynů, par, 

prachů [14]. 

4.3 Vybavení pracovníků OOPP 

Pracovníci při své činnosti přicházejí do styku s celou řadou nebezpečných prvků. 

Jsou tak vystaveni expozici rizikových faktorů, jako jsou hluk, prach, vibrace, zraková zátěţ 

(účinků škodlivého záření), fyzická zátěţ, pracovní poloha nebo zátěţ teplem. Z důvodů 

omezení působení rizikových faktorů, by měli mít pracovníci zařazené bezpečnostní 

přestávky min. ve 2 hod. intervalech, popřípadě moţnost výměny pracoviště za jiné. Zároveň 

by měli být vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky podle platných právních 

předpisů o poskytování OOPP, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků a seznámeni 

s moţnostmi jejich uţívání. Pracovníci by měli být prokazatelně seznámeni s poskytováním 

první pomoci při úrazu elektrickým proudem v souvislosti s absolvováním pravidelných 

školení BOZP a PO, dále musí být seznámeni s pracovními postupy, návody k pouţití nářadí, 

nástrojů apod. 

Způsob, podmínky a dobu pouţívání ochranných prostředků stanoví zaměstnavatel, 

v našem případě osoba samostatně výdělečně činná, na základě četnosti a závaţnosti 

vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce a pracoviště a s přihlédnutím k vlastnostem 

těchto ochranných prostředků. Pro hodnocení rizik, výběr a pouţití ochranných prostředků se 
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postupuje zejména podle příloh nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterou se stanoví rozsah a 

bliţší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a 

dezinfekčních prostředků [11]. 

S ohledem na mnoţství rizikových faktorů by měli být osoby pracující s obloukovým 

svářecím a řezacím zařízením vybaveny (podle ČSN 050601) těmito základními a podle 

druhu pracovního prostředí doplňkovými (alternativními) OOPP:  

a) Ochrana očí (ČSN EN 175 – Prostředky pro ochranu očí a obličeje při svařování a 

podobných postupech) 

- ochranné brýle (ČSN EN 379 + A1 – Prostředky k ochraně očí) 

- ochranná kukla nebo štít (ČSN EN 169 – Osobní prostředky k ochraně očí – 

Filtry pro svařování a podobné technologie – Poţadavky na činitel prostupu a 

doporučené pouţití) 

- ochranný tvarový štít z drátěné tkaniny 

b) Ochrana dýchacích orgánů (ČSN EN 133 – Ochranné prostředky dýchacích orgánů – 

Rozdělení) 

- respirátor 

- tvarová maska 

- dýchací přístroj 

c) Ochrana sluchu (ČSN EN 458 – Chrániče sluchu – Doporučení pro výběr, pouţívání, 

ošetřování a údrţbu – Návod) 

- zátkové chrániče  

- sluchadlové chrániče 

- protihluková přilba 

d) Ochrana hlavy (ČSN EN 812 – Průmyslové přilby chránící při nárazu hlavou) 

- ochranná přilba  

- ochranná čepka 

e) Ochrana rukou (ČSN EN 420 + A1 – Ochranné rukavice – Všeobecné poţadavky a 

metody zkoušení) 

- ochranné pracovní rukavice s manžetou – svářečské (ČSN EN 12477 – Ochranné 

rukavice pro svářeče) 

- ochranný pracovní rukáv – svářečský 
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- ochranné pracovní rukavice bez manžety 

f) Ochrana těla (ČSN EN 340 – Ochranné oděvy – Všeobecné poţadavky) 

- impregnovaný svářečský oblek (ČSN EN ISO 11611 – Ochranné oděvy pro 

pouţití při svařování a příbuzných postupech) 

- kožená svářečská zástěra 

- oteplovací vložka 

- prošívaná vesta 

- podložka pro svářeče 

g) Ochrana nohou (ČSN EN ISO 20347 – Osobní ochranné prostředky – Pracovní obuv) 

- kožená pracovní obuv 

- prošívaná pracovní obuv (kanady) 

- ochranné kožené kamaše [6]. 
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5 Popis provozu technických svářecích zařízení 

Technická zařízení, která má organizace k dispozici pracují na principu tavného, 

obloukového svařování a to tavící se (systém MIG/MAG) a netavící se „wolframovou“ 

elektrodou (systém TIG/WIG) v ochranné atmosféře CO2, směsi CO2 + Argon a ochranné 

atmosféře Argonu, či v případě TIG jiného inertního plynu. Organizace má k dispozici tyto 

druhy svářecích zařízení: s tavící se elektrodou typ WLSP 315 a zařízení BEKOP 250 

COMBI a zařízení pracující na principu netavící se wolframové elektrody typ ALFAIN 220 

AC/DC. 

5.1 Požadavky na obloukové svařovací zařízení 

Z poţadavků platných právních předpisů a norem vyplývá, ţe pro svařování se můţe 

pouţít pouze takové svařovací zařízení a příslušenství, které výrobce určil a vyhotovil na 

poţadovaný způsob pouţití, které vyhovuje bezpečnostním ustanovením, bylo schválené a je 

udrţované podle příslušných předpisů. Při přerušení práce a odchodu pracovníků z pracoviště 

se musí svařovací zařízení vypnout anebo se musí učinit opatření proti neoprávněnému 

pouţití svařovacího zařízení. V případě nebezpečí mechanického poškození se zařízení chrání 

pevnými kryty. Tlakové láhve musí být zajištěny proti převrhnutí nebo odvalení. Zařízení 

nesmí být znečištěné prachem a nesmí na něm být uloţený hořlavý a výbušný materiál. Pokud 

zjistíme, ţe zařízení ohroţuje zdraví nebo ţivot pracovníka, musí se ihned odpojit a zajistit 

proti pouţití, pokud tak nelze učinit musíme jej označit nápisem „PORUCHA“.  

Svářeč musí zařízení a příslušenství obsluhovat podle návodu na obsluhu. Při sváření 

si nesmí ovinout svářecí vodiče okolo těla. Před započetím práce na svařovacím zařízení 

svářeč musí: 

a) Zkontrolovat čistotu, těsnost a neporušenost připojení přívodu elektrické energie, 

b) Zkontrolovat bezchybnost funkce zařízení, nástrojů a manipulačních prostředků, 

c) Zkontrolovat, zda se na pracovišti nenachází předměty ohroţující bezpečnost, 

d) Zjištěné nedostatky podle moţnosti odstranit, popřípadě učinit opatření k zajištění 

bezpečnosti práce. 

Svařovací kabel musí být spojen se svařovaným předmětem nebo s podloţkou 

svařovací svorkou. Poškozené vodiče se nesmí při svařování pouţívat. Drţáky elektrod se 

smějí odkládat pouze na izolační podloţku nebo na odizolovaný stojan a musí být zajištěny 
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proti náhodnému dotyku vodivých předmětů. Drţáky elektrod nesmějí být ochlazovány 

ponořením do vody. Oblouková svářečka se musí při přemísťování odpojit od napájecího 

napětí odpojením přívodního kabelu. Pokud se vyměňuje wolframová elektroda v drţáku 

anebo se vkládá svařovací drát v kotoučích do zařízení na svařování tavící se elektrodou, 

nesmí být na výstupních svorkách svařovacího zařízení napětí. Elektrody se smí vyměňovat 

pouze v neporušených rukavicích [6; 7; 15]. 

5.2 Obloukové svařování tavící se elektrodou v ochranné atmosféře 

Svařování tavící se elektrodou, je jedním ze dvou základních typů obloukového 

svařování. Princip spočívá v tom, ţe je udrţována stálá velikost elektrického oblouku mezi 

tavícím se koncem elektrody a svárovou lázní, kdy se elektroda přidává do oblouku stejnou 

rychlostí, jakou se taví. Roztavený kov elektrody je přenášen přes oblouk na obrobek, kde se z 

něj po zatuhnutí stává svárový kov. Procesy obloukového svařování vyuţívají ochranné 

atmosféry v podobě ochranných plynů. Hlavní funkcí elektrického oblouku je vytvořit 

dostatečné mnoţství tepla, které je schopné tavit kovový materiál [1]. Přehled značení metod 

podle jednotlivých předpisů popisuje tabulka 1. 

Tab. 1 – Přehled metod značení podle jednotlivých předpisů [17]  

Přehled metod značení dle jednotlivých předpisů 

ČSN EN 

ISO 4063 

Evropské značení 

(EZ) 

Americké značení 

(AZ) 

Kompletní název Český překlad 

111 
EZ 

AZ 

MMA 

SMAW 

Manual Metal Arc Welding 

Shielded Metal Arc Welding 
Svařování obalenou elektrodu 

114 
EZ 
AZ 

FCAW 
FCAW 

Flux - Cored wire Metal Arc 

Welding 

Flux - Cored Arc Welding 

Obloukové svařování plněnou elektrodou bez ochranného 
plynu 

12 
EZ 
AZ 

SAW 
SAW 

Submerged Arc Welding 
Submerged Arc Welding 

Svařování pod tavidlem 

13 
EZ 

AZ 

MIG/MAG 

GMAW 

Gas Shield Metal Arc Welding 

Gas Metal Arc Welding 
Obloukové svařování tavící se elektrodou v ochranném plynu 

131 
EZ 

AZ 

MAG 

GMAW 

Metal -arc Inert Gas welding 

Gas Metal Arc Welding 

Obloukové svařování tavící se elektrodou v ochranném 

inertním plynu 

135 
EZ 

AZ 

MAG 

GMAW 

Metal -arc Active Gas welding 

Gas Metal Arc Welding 

Obloukové svařování tavící se elektrodou v ochranném 

aktivním plynu 

136 
EZ 

AZ 

FCAW 

FCAW 

Flux -Cored wire metal - Arc 

Welding 
Flux- Cored Arc Welding 

Obloukové svařování plněnou elektrodou v aktivním plynu 

(trubičkový drát) 

137 
EZ 

AZ 

FCAW 

FCAW-S 

Flux -Cored wire metal - Arc 

Welding 

Flux- Cored Arc Welding 

Obloukové svařování plněnou elektrodou v inertním plynu 

(trubičkový drát) 

141 
EZ 

AZ 

TIG/WIG 

GTAW 

Tungsten Inert Gas Welding 

Gas Tungsten Arc Welding 
Obloukové svařování netavící se wolframovou elektrodou 

Metoda obloukového svařování s ochranným plynem (GMAW/MIG/MAG) byla 

vyvinuta v letech 1940 pro svařování hliníku a stala se velmi populární. Tento proces je také 

nazýván jako MIG svařování. Pro svařování ocelí, byly inertní plyny příliš drahé a tak byl 
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vybrán aktivní plyn CO2 neboli MAG svařování, podle některých obchodních názvů také 

nazývané jako svařování CO2, svařování jemným drátem, stříkací obloukové svařování, 

pulzní obloukové svařování, ponorné přenosové svařování atd. Úsilí vylepšit tuto metodu 

vedlo ke zrodu techniky, kdy se stále pouţívá k ochranně aktivní plyn CO2, ale s niţšími 

proudy a menšími průměry elektrod 0,9 mm nebo 1,1 mm, oproti původním 1,6 mm. 

Obloukové svařování tavící se elektrodou s ochranným plynem, je znázorněno na obr. 1. 

Metoda poskytuje mnoho variant a moţností pouţití, které závisí na druhu ochranného plynu, 

typu přenášeného kovu, typu svařovaného kovu, apod. Hloubka průniku svařovaného kovu je 

ovlivněna mnoha faktory, primárně pak velikostí svařovacího proudu, rovněţ i šířka svárové 

lázně je ovlivněna, především pak rychlostí posuvu. Plyn, který je přiváděn přes trysku, 

poskytuje ochranu svarové lázni, oblouku a okolní oblasti před přístupem vzduchu. Tento 

ochranný plyn můţe být inertní, aktivní, popřípadě tvořen směsí. Elektroda je přiváděna do 

oblouku automaticky, obvykle z cívky drátu. Hlavní výhody obloukového svařování tavící se 

elektrodou v ochranné atmosféře jsou: 

- Vysoká rychlost, odstranění strusky a tavidla. 

- Vysoké vyuţití přídavného svárového kovu. 

- Omezení kouře a zplodin. 

- Niţší potřeba dovedností v poloautomatickém způsobu pouţití, neţ při ručním obloukovém 

svařování s ochranným plynem. 

- Moţná automatizace. 

 

Obr. 1 – Svařování tavící se elektrodou v ochranné atmosféře [17]  
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Poloautomatické svařovací zařízení WLSP 315 (obr. 2) je určeno ke svařování 

uhlíkových ocelí tavnou elektrodou v ochranné atmosféře oxidu uhličitého nebo ve směsném 

plynu plným drátem tzv. MAG svařování. Vzhledem k rozsahu výkonu, je zařízení vhodné i 

pro svařování lehkých a barevných kovů nebo legovaných ocelí MIG. Velikost svařovacího 

napětí a proudu lze volit ve 2 x 16 stupních v rozsahu 20 A/12 V aţ 275 A/36 V. Průměr 

svařovacího drátu lze pouţít od velikosti 0,8 mm aţ 1,6 mm. Svařovací poloautomat BEKOP 

250 COMBI (obr. 3), je rovněţ vhodný jak pro MIG, tak i pro MAG svařování. Rozsah 

svařovacího proudu a napějí je podobný jako u zařízení WLSP 315; 35 A/15,5 V aţ 250 

A/26,5 V. Průměr Cu drátu lze pouţít od velikosti 0,6 mm do 1,2 mm. Tlaková láhev 

s oxidem uhličitým má rozměry průměr/výška – 203/1670 mm, obsah plynu láhve je 30,7 kg a 

hmotnost láhve cca 50 kg. Tato láhev je umístěna a upevněna na vozíku svářecího zařízení. 

Přísun drátu a plynu je ovládán svařovacím hořákem na třímetrové přívodní hadici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 2 – Svařovací zařízení WLSP 315 Obr. 3 – Svařovací zařízení BEKOP 250 

5.3 Obloukové svařování netavící se elektrodou v atmosféře 

inertního plynu 

Wolframové svařování (GTAW/WIG/TIG) je proces, který vyuţívá ochranné 

atmosféry inertního plynu. Tento proces byl vyvinut koncem roku 1930 jako TIG svařování a 

byl pouţíván převáţně ke svařování barevných kovů, zejména pak hořčíku, hliníku, popř. 



21 

 

spojování nesnadno svařovatelných kovů. TIG je zkratka pro wolframový (tungsten) inertní 

plyn, v Evropě nazýván jako WIG svařování. Výhodou TIG svařování je: 

- Výroba vysoce kvalitních svarů s téměř všemi kovy a slitinami. 

- Po svařování není potřeba téměř ţádné čištění. Oblouk a svařovací bod jsou pro svářeče 

jasně viditelné. 

- Svařování lze provádět ve všech polohách. 

- Neprodukuje strusky, které by mohly zůstávat ve sváru. 

Wolframové obloukové svařování (obr. 4) vyuţívá teplo oblouku mezi netavící se 

wolframovou elektrodou a kovem. Tento proces umoţňuje svářeči dělat velice přesnou práci. 

Teplo můţe být pečlivě kontrolováno, a oblouk lze přesně nasměrovat. GTAW se pouţívá v 

mnoha výrobních svařovacích procesech, především na tenkostěnné materiály. Vhodné je také 

v údrţbě, na opravářské práce a pro svařování neobvyklých kovů. Oblouk vytváří intenzivní 

teplotu přibliţně 6100 °C, která nataví povrch materiálu na svarovou lázeň. Pro svařování 

silnějších materiálů se přikládá přídavný materiál tzv. svařovací drát. Okolí oblouku je 

chráněné před přístupem vzduchu inertním plynem, který je na místo dopravován z trysky 

hořáku. Ochranný plyn zároveň usnadňuje zapalování oblouku. Jak se roztavený kov 

ochlazuje, dochází ke splynutí a spojení kovových dílů. Výsledný svár je hladký a nevyţaduje 

jiţ ţádné velké úpravy [1]. 

 

Obr. 4 – Svařování netavící se wolframovou elektrodou [17]  
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Obloukové svařovací zařízení ALFAIN 220 AC/DC (obr. 5) je určeno ke svařování 

převáţně hliníku a hořčíku, popřípadě jiných antikorozních ocelí, jako třeba mědi, niklu, 

bronzu apod. Svařovací zařízení je rovněţ určené i pro svařování metodou MMA, coţ 

znamená ruční svařování obalenou elektrodou. Svařovat materiál tímto zařízením je moţné 

dvojím způsobem, pomocí stejnosměrného DC proudu, který se vyuţívá při svařování kovů, 

jako jsou měď, titan, nikl nebo svařování střídavým proudem AC, jenţ se pouţívá hlavně pro 

svařování hliníku a jeho slitin. Organizace pro svařování metodou TIG pouţívá inertního 

plynu argonu a to převáţně pro svařování hliníkových konstrukcí a hliníkových materiálů. 

Kabel se zemnící svorkou (kleštěmi) a kabel s přiváděným plynem mají délku tři metry. 

Rozsah svařovacího proudu a napětí pro svařování je v rozmezí 7 A/10,3 V aţ 200 A/18 V. 

Tlaková láhev s inertním plynem (Ar) je umístěna a upevněna na vozíku svařovacího zařízení 

a její rozměry průměr/výška jsou 227/1680 mm. Objem plynu v tlakové láhvi je 10 m
3
, 

hmotnost tlakové láhve je zhruba kolem 55 kg.  

 

Obr. 5 – Svařovací zařízení ALFAIN 220 AC/DC 
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6 Posouzení pracoviště a pracovního procesu na základě platné 

legislativy 

Prostory zámečnického pracoviště mají rozměry 12 x 10 x 6 m. V této dílně se krom 

svářecího pracoviště (obr. 6) nachází rovněţ i technická, elektrická zařízení, která slouţí k 

úpravě a přípravě materiálu určeného ke svařování, jsou jimi:  

- Pojízdná svářecí zařízení MIG/MAG typ WLSP 315 a BEKOP 250 

- Pojízdné svářecí zařízení TIG/MMA typ ALFAIN 220 AC/DC  

- Pásová pila BOMAR ERGONOMIC 275.230 DG 

- Sloupová vrtačka VS 32A 

- Výstředníkový lis LEN 63  

- Kovoobráběcí stroje (frézka FA2H, soustruh SN 281)  

- Bruska stojanová BL3; stolní bruska GÜDE GDS 200 

- Ostatní elektrická ruční nářadí (vrtačky, brusky, apod.) 

Pracoviště zámečnické dílny není zrovna dvakrát vhodně řešené. Uspořádání 

jednotlivých zařízení nepříliš odpovídá bezpečnému rozmístění, dodrţování minimálních 

vzdáleností a odstupů mezi jednotlivými pracovními místy. Na pracovišti je zároveň mnoho 

překáţek, které omezují pracovníky jak v pohybu, tak i při samotné pracovní činnosti.  

 

Obr. 6 – Svářečské pracoviště 
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6.1 Pracovní prostředí 

Pojmem pracovní prostředí, se podle ČSN ISO 6385 rozumí fyzikální, chemické, 

biologické, sociální a kulturní činitele, působící na osoby v pracovním procesu. Je tvořené 

podmínkami ovlivňující pracovníka na konkrétním pracovišti, patří sem především zátěţ 

hlukem, vibracemi, mikroklimatické podmínky, fyzická zátěţ, osvětlení, pracovní poloha atd.  

6.1.1 Světlá výška a objemový prostor 

Velikost podlahové plochy zámečnické dílny je 12 x 10 m (120 m
2
) a světlá výška 

dílny je 6 m. Podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., §46 odstavce 1, písmene d), musí být 

minimální světlá výška prostoru určeného pro trvalou práci 3 m. Jelikoţ se zámečnická 

činnost zařazuje podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., přílohy 1 do kategorie IIIa, musí být 

podle §47 odstavce 1, písmene b) minimální objemový prostor pro práci jednoho zaměstnance 

15 m
3
, vzhledem k velikosti a rozměrům pracoviště odpovídá poţadavkům nařízení vlády. 

6.1.2 Mikroklimatické podmínky 

Mikroklimatické podmínky označované téţ jako tepelně vlhkostní podmínky jsou 

určeny teplotou, relativní vlhkostí a rychlostí proudění vzduchu, tyto podmínky jsou na sobě 

vzájemně závislé. Mnoţství vyměňovaného vzduchu pro jednoho zaměstnance 

vykonávajícího práci zařazenou do třídy IIIa musí být podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., 

§41 odstavce 2, písmene c) a odstavce 3 minimálně 70 m
3
/h, zvýšeného o 10 m

3
/h, čehoţ je 

docíleno přirozeným způsobem větrání skrz dveřní, okenní nebo vratové otvory. Rychlost 

proudění vzduchu se doporučuje 0,2 – 0,3 m/s. Přípustná operativní teplota pro zámečnickou 

činnost je min 10 C
º
, optimální 12 ± 2 

º
C a maximální 26 

º
C [10]. 

6.1.3 Bezpečnostní značení a požární ochrana 

Kaţdé pracoviště musí být označeno bezpečnostními značkami podle nařízení vlády 

č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek. U vstupu do 

objektu musí být uvedeny příkazové a zákazové značky, mnoţství a obsah tlakových nádob 

s uvedením plynu, zároveň zde chybí vyznačení únikových východů s označením lékárničky. 

Pracoviště by mělo být vybaveno přenosným hasicím zařízením odpovídajícího druhu. 

Minimální mnoţství přenosných hasicích zařízení podle vyhlášky 246/2001 Sb., o poţární 

prevenci se v prostorách fyzických osob, kde nebylo stanoveno mnoţství, druh a způsob 
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vybavení věcnými prostředky poţární ochrany a poţárně bezpečnostními zařízeními instalují 

alespoň na kaţdých započatých 200 m
2
 půdorysné plochy podlaţí objektu přenosné hasicí 

přístroje [16]. Mnoţství náplně přenosného hasicího zařízení by mělo odpovídat minimálně 6 

kg práškové hasicí přístroje, popřípadě 5 kg hasicí přístroje s obsahem CO2. Pro přesnější 

výpočet minimálního mnoţství přenosných hasicích zařízení vycházíme z rovnice (1), podle 

ČSN 730804 – Poţární bezpečnost staveb – Výrobní objekty [8].  

 𝑛𝑟 = 0,2 𝑆 ∙ 𝑃1 
1
2 ≥ 1,0 (1) 

Kde  S  půdorysná plocha v m
2
  

 P1 odpovídá pravděpodobnosti vzniku a rozšíření poţáru  

Po dosazení do rovnice nám vychází, ţe minimální počet přenosných hasicích zařízení 

nr = 2,19 = 3 ks. Hasicí zařízení by mělo být umístěno na snadno dostupném a viditelném 

místě, mělo by odpovídat pravděpodobnosti vzniku poţáru a zároveň být i příslušně 

označeno. To znamená, ţe jedno hasicí zařízení musí být umístěné v místě svářecího 

pracoviště a další dvě mohou být umístěny u vstupů do místnosti. 

6.2 Pracovní místo 

Pracovní místo je tvořeno svářečským pracovištěm, to je vymezené prostorem o 

velikosti přibliţně 30 m
2
. Na svářečském pracovišti se nachází pojízdná svářecí zařízení, 

ocelové podpěrné stojky, slouţící k podloţení svařované konstrukce a pracovní stůl. 

V místnosti se nachází pracovní místa rozdělená podle jednotlivých technických zařízení. 

Prostor svářečského pracoviště ovšem není od pracoviště určeného k přípravě materiálu nijak 

a ničím oddělen. Nepříznivé účinky záření tudíţ ohroţují i pracovníka na jiném pracovišti, 

zároveň je zde nevhodně řešeno rovněţ rozmístění jednotlivých technických zařízení. 

6.2.1 Podlahová plocha a pracovní výška 

Podlaha je tvořená litým betonem, povrch podlahové plochy je rovný, s místy se 

vyskytujícími prasklinami, je moţné jej opravovat, čistit a udrţovat. Poţadavky podlahové 

plochy by měly odpovídat ČSN 744505 – Podlahy – Společná ustanovení. Rozměry 

podlahové plochy určené pro trvalou práci pro jednoho zaměstnance by měly odpovídat §48 z 

nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Volná podlahová plocha musí být nejméně 2 m
2
, mimo 

stabilního provozního zařízení a spojovací cesty. Šíře volné plochy pro pohyb nesmí být 
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stabilním zařízením v ţádném místě zúţen pod 1 m. Povrch podlahy pracoviště včetně 

komunikací musí být rovný, pevný, upravený proti skluzu a nesmí mít nebezpečné prohlubně 

nebo nebezpečný sklon [10; 12].  

Jelikoţ se jedná o kusovou výrobu, rozměry pracovního prostoru nejsou vţdy stejné a 

upravují se podle potřeby, nicméně i ty největší rozměry plotových dílců, bran a branek 

nepřesahují rozměry pracoviště a nesniţují velikost minimální volné podlahové plochy, tzn., 

ţe plocha odpovídá poţadavkům legislativy. Indispozicí je pouze neoznačení průchodových 

uliček. Podle §49 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., musí optimální výška pracovní roviny, pro 

práce určené ve stoje být 800 aţ 1000 mm. Podpěrné ocelové stojky mají velikost 900 mm a 

svářečský stůl o velikosti 2 m
2
 má výšku 830 mm. Velikost pracovní roviny odpovídá 

antropometrickým rozměrům pracovníků. V některých případech jako např. sériová výroba 

drobných kovových konstrukcí, dochází k časté manipulaci s materiálem při jeho rozvrhování, 

popř. vzhledem k ergonomickým poţadavkům pracovníka k úpravě pracovní roviny. 

Vhodným řešením je pouţití polohovacích svářečských stolů s moţností snadného upnutí a 

rozvrţení výrobku. 

6.2.2 Osvětlení 

Na pracovišti se vyuţívá sdruţené osvětlení, pracovní prostor osvětlují krom denního 

světla, které do místnosti proniká třemi okny s tabulovými, čirými skly o rozměrech 2 x 2,5 

m, také 4 svítidla značky MAYBE, typ UX – BELL AL1 s metalhalogenidovými výbojky o 

výkonu 250 W (obr. 7). 

 

Obr. 7 – Svítidlo MAYBE; typ UX – BELL AL1 [20] 
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Z nařízení vlády č. 361/2007 Sb., §45 odstavce 4 vyplývá, ţe pro pracoviště, na němţ 

je vykonávána trvalá práce, osvětlovaném sdruţeným osvětlením, musí být dodrţeny tyto 

hodnoty:  

a) Denní sloţka sdruţeného osvětlení vyjádřená činitelem denní osvětlenosti D, 

minimální Dmin 0,5 % a při horním a kombinovaném denním osvětlení i průměrný 

Dm 1 %, 

b) Celkové umělé osvětlení vyjádřené udrţovanou osvětleností Em = 200 lx.  

Pro svářečské pracoviště je minimální hodnota osvětlení v nejméně osvětleném místě 

Em = 300 lx, coţ je plnohodnotně dosaţeno umělým osvětlením, zavěšeným 3,5 m nad 

pracovní rovinou. Osvětlení pracoviště tak splňuje poţadavky nařízení vlády č. 361/2007 Sb. 

a ČSN EN 12464 – 1 – Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní 

pracovní prostory. 

6.2.3 Fyzická zátěž a ruční manipulace s břemeny 

Práce je spojená s ruční manipulací s břemeny, při které se hmotnost ručně 

přenášených břemen při časté manipulaci pohybuje od 15 do 30 kg, celková kumulativní 

hmotnost nepřesahuje 3000 kg/směna. Přípustný a průměrný hygienický limit energetického 

výdeje pro práci s celkovou fyzickou zátěţí u muţů (tab. 2) a přípustné hygienické limity pro 

hodnoty srdeční frekvence při práci s celkovou fyzickou zátěţí (tab. 3), vychází z nařízení 

vlády č. 361/2007 Sb., Přílohy č. 5. 

Tab. 2 – Hygienický limit energetického výdeje s celkovou fyzickou zátěţí u muţů [10] 

 

 

 

 

 

 

ENERGETICKÝ 

VÝDEJ 
JEDNOTKY MUŽI 

Směnový průměrný MJ 6,8 

Směnový přípustný MJ 8 

Roční průměrný MJ 1600 

Minutový přípustný 
KJ/min 

W 

34,5 

575 
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V souvislosti s občasnou ruční manipulací s břemenem (přenášení, zvedání, otáčení 

apod.), by nemělo dojít k překročení hygienického limitu převyšující hmotnost 50 kg/osobu. 

Některé druhy bran mohou mít hmotnost přesahující i 100 kg, tato hmotnost ovšem v 

organizaci se dvěma pracovníky porušuje poţadavky §29 nařízení vlády č. 361/2007 Sb. 

Tab. 3 – Přípustné hygienické limity pro hodnoty srdeční frekvence při práci s celkovou 

fyzickou zátěţí [10] 

Průměrná 102 

Nejvyšší přípustná 110 

Zvýšená nad výchozí 

hodnotu 
28 

6.2.4 Pracovní poloha 

Základní pracovní poloha je vstoje, kdy v průběhu práce se vyskytují i podmíněně 

přijatelné pracovní polohy (předklon trupu, hlavy a vzpaţení rukou) v rozmezí od 100 do 

160 min/směna. Průměrné dosahy horních končetin se u svářečských prací vyskytují do 40 

cm, maximální dosahy jsou pak do 60 cm. U rozměrnějších konstrukcí dochází k výskytu 

nepřijatelných poloh, ovšem doba setrvání v této poloze nepřesahuje 8 min.. Jelikoţ princip 

svařování netavící elektrodou je z důvodu přesnosti při práci časově náročnější, musí 

pracovník k udrţení koncentrace vynaloţit značné úsilí. Při svařování metodou TIG 

pracovníci pouţívají vyvýšeného sedadla, které napomáhá k lepší soustředěnosti a tedy i 

k přesnější práci.  

6.2.5 Zrakové podmínky 

Jelikoţ se jedná o práci vykonávanou za zvláštních světelných podmínek a činnost 

spojenou s neodstranitelným oslňováním jsou, tudíţ zařazené bezpečnostní přestávky 

v osmihodinové směně ve dvouhodinových intervalech v trvání 10 min. Pracovníci jsou 

vybaveni osobními ochrannými prostředky k ochraně očí, rukou a těla. Nevhodně řešené je 

pracovní místo určené pro svařování, které není odděleno způsobem tak, aby se 

zamezilo oslnění pracovníka vykonávající činnost na jiném pracovišti. 
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6.2.6 Pracovní zařízení 

Pracovní zařízení zahrnuje veškeré nástroje a přístroje, poţadované k provádění úkolů 

v pracovní situaci [18]. Zařízení pro obloukové svařování musí odpovídat poţadavkům normy 

ČSN EN 60974 část 1 – 13. Se zřetelem k ergonomickému posouzení pracovního (svářecího) 

zařízení se jednotlivé ovládací prvky nachází ve výšce od 50 do 90 cm. Jejich regulace ovšem 

vzhledem k výkonu práce není příliš podstatná a dochází k ní max. 15 krát za osmihodinovou 

pracovní směnu, jedná se tedy o tzv. zřídka pouţívané ovladače. Náplní obsluhy svařovacího 

zařízení je rovněţ výměna a údrţba svařovacího drátu (cívky) a tlakové láhve. Výměna těchto 

prvků se provádí průměrně 1x do měsíce a zabere přibliţně 15 min. času. Tlačítko, kterým se 

svařovací hořák ovládá, musí mít podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., přílohy č. 9 minimální 

přípustnou sílu 2,5 N a maximální 8 N. Tlakové láhve, které jsou umístěné na vozících 

svářecího zařízení, jsou vzhledem ke své hmotnosti a výšce nepříliš stabilní, tudíţ můţe 

snadno dojít k jejich převrţení a úniku obsahu láhve na pracoviště.  

Při svařování dochází k úniku nebezpečných svářecích dýmů, které ohroţují 

pracovníky. Z nařízení vlády č. 361/2007 Sb., §42 odstavce 3 vyplývá, ţe chemické látky a 

prach musí být podle technických moţností zachyceny přímo u zdroje. Zachycení se provede 

zakrytím zdroje nebo jeho vybavením místním odsáváním [10].  
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7 Checklist 

Checklisty neboli kontrolní seznamy slouţí v pracovním prostředí k identifikaci 

moţných rizik působících na pracovníka. Pomocí těchto kontrolních seznamů můţeme učinit 

vhodná opatření k zamezení působení rizikových faktorů nebo prvků na pracovníka. Je 

důleţité zvolit a vybrat odpovídající checklist s ohledem na pracovní podmínky, prostředí a 

druh práce. Kontrolní seznam obsahuje údaje „ano“, „ne“, „není vhodné“ a „není třeba více 

informací“. Tato metoda je důleţitá jako způsob, kterým lze analyzovat sloţité a obtíţné 

problémy a srovnávat je s předem připraveným seznamem [3]. 

7.1 Manipulace s břemeny 

Tab. 4 – NIOSH Checklist manipulace s břemeny (odpověď NE indikuje problém, 

který je třeba řešit) [2] 

1) Je akceptovatelná hmotnost ručně 

manipulovaných břemen? 
ANO NE 

2) Je materiál manipulován na 

minimální vzdálenost? 
ANO NE 

3) Je vzdálenost mezi břemenem a 

tělem minimalizována? 
ANO NE 

4) Je podlaha pro chůzi rovná a 

nekluzká? 
ANO NE 

5) Jsou manipulovaná břemena snadno 

uchopitelná? 
ANO NE 

6) Obsahují břemena záchytná místa 

(drţadla, výstupky apod.)? 
ANO NE 

7) Je li třeba manipulovat v rukavicích, 

jsou tyto rukavice vhodné? 
ANO NE 

8) Je pouţívána vhodná obuv? ANO NE 
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9) Je dostatek místa pro manipulaci? ANO NE 

10) Jsou k dispozici mechanické 

pomůcky, je li potřeba?  
ANO NE 

 

11) Je výška pracovní roviny 

přizpůsobená snadnější manipulaci? 

 

ANO NE 

12) Je manipulace přizpůsobena tak, 

aby se vyvarovala: 
 

pohybům pod kotníky a nad výškou 

ramen 
ANO NE 

statické svalové zátěţi ANO NE 

nečekaných pohybů při manipulaci ANO NE 

rotaci trupu ANO NE 

natahování ANO NE 

 

13) Je moţná pomoc při nepříznivé 

manipulaci nebo manipulaci s těţkými 

břemeny (druhá osoba)? 

 

ANO NE 

14) Je vysoká míra manipulace ošetřena 

pomocí: 
 

rotace pracovníků ANO NE 

reţimu práce a odpočinku ANO NE 
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automatizace ANO NE 

15) Jsou tlačné a taţné síly 

redukovány nebo eliminovány? 
ANO NE 

16) Mají pracovníci dostatečný rozhled 

při manipulaci s velkými břemeny? 
ANO NE 

17) Jsou aplikována preventivní 

opatření? 
ANO NE 

18) Jsou pracovníci správně zaškoleni a 

zacvičováni 
ANO NE 

7.2 Pracovní poloha 

(Odpověď ano znamená problém, který je třeba řešit) [2] 

1. Trup 

Je práce prováděna s trupem: 

 v předklonu        ANO   NE 

 v rotaci        ANO   NE 

 v kombinaci předklonu a rotace     ANO   NE 

2. Hlava a krk 

Je práce prováděna s hlavou a krkem: 

 v předklonu        ANO   NE 

 v záklonu        ANO   NE 

 v úklonu        ANO   NE 

 v rotaci        ANO   NE 

 v předklonu a rotaci       ANO   NE 

3. Paže a ramena 

Je práce prováděna: 

 bez podpory paţí       ANO   NE 
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 s paţemi nad výškou ramen      ANO   NE 

 s vybočením lokte       ANO   NE 

 v zapaţení        ANO   NE 

4. Lokty a ramena 

Jsou při práci vykonávány: 

 rotační pohyby v lokti      ANO   NE 

 rotační pohyby s ohnutým zápěstím     ANO   NE 

5. Zápěstí a ruka 

Je práce spojena s: 

 flexí a extenzí zápěstí      ANO   NE 

 ulnární nebo radiální dukcí      ANO   NE 

 nataţenými prsty spojenými s flexí nebo extenzí zápěstí  ANO   NE 

 otočením dlaně dolů při manipulaci s těţkými břemeny  ANO   NE 

6. Ruka a prsty 

Je při práci potřebné používat 

 špetku         ANO   NE 

 velké rozevření dlaně      ANO   NE 

7. Dolní končetiny a nohy 

Jsou tyto polohy opakovaně zaujímány: 

 trvalý klek nebo dřep       ANO   NE 

 skákání        ANO   NE 

 pěchování (silové sešlapávání)    ANO   NE 

 pouţívání noţního pedálu při poloze vstoje    ANO   NE 

8. Ostatní polohy 

Je při práci dlouhodobě aplikován: 

 dlouhodobý statický stoj     ANO  NE 

 statická poloha vsedě      ANO  NE 

 statická poloha vsedě bez opěry zad a noţní opěry  ANO  NE 

 

 



34 

 

8 Posouzení rizika při svařování 

Pro analýzu rizik při procesu svařování na zámečnickém pracovišti (dílně) je pouţita 

bodová metoda, která stanovuje míru rizika poškození zdraví podle závaţnosti a 

pravděpodobnosti moţného poranění. Těmto poraněním přiřazuje hodnoty podle velikosti a 

míry působení (tab. 5; 6), pomocí nich lze potom velikost rizika poškození zdraví vypočítat. 

Tab. 5 – Hodnocení stupně závaţnosti moţného úrazu nebo škody [25] 

Počet 

bodů 
Z – Závažnost možného důsledku nebo škody 

1 
Poranění zanedbatelné, lehké – nevyţadující ošetření mimo pracoviště, bez 

pracovní neschopnosti. 

2 
Poranění lehké – vyţadující ošetření mimo pracoviště, případně kratší pracovní 

neschopnost bez následků. 

3 Poranění těžké – delší pracovní neschopnost bez trvalých následků. 

4 Poranění těžké s trvalými následky. 

5 Poranění kritické – invalidita, smrt jako důsledek poranění. 

Tab. 6 - Stanovení pravděpodobnosti vzniku nebezpečné události [25] 

Počet 

bodů 
P - Pravděpodobnost poranění nebo vzniku nebezpečné události 

1 Velmi nízká – vznik události je takřka nemoţný. 

2 
Nízká – málo pravděpodobný výskyt události – velmi zřídkavé ohroţení, jev 

vznikne někdy během ţivota systému. 

3 
Střední – nepravděpodobný, ale moţný výskyt (událost vznikne jen ojediněle 

při výkonu činnosti/během ţivota zařízení, zřídkavé ohroţení). 

4 
Vysoká – událost vzniká při výkonu činnosti/během ţivota zařízení několikrát, 

vysoká pravděpodobnost vzniku. 

5 
Velmi vysoká – velmi častý výskyt události (opakovaný výskyt událostí, 

nepřetrţité ohroţení). 

Výsledná hodnota rizika poškození zdraví (označováno písmenem „R“), která 

představuje nebezpečné situace, je dána součinem příslušné hodnoty závaţnosti a 

pravděpodobnosti.  

R = Z x P (riziko = závaţnost x pravděpodobnost) 
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Pro větší názornost a přehlednost je vhodné si výsledná rizika zakreslit do tzv. matice 

rizik (tab. 7). 

Tab. 7 – Matice rizik [25] 

 

 

 

 

 

Hodnocení rizik spočívá v rozhodnutí, zda riziko můţeme přijmout a pokud ne, jaká 

opatření musíme realizovat k odstranění rizik nebo alespoň k jejich omezení na přijatelnou 

míru. Míra rizika se podle počtu dosaţených bodů zařadí do jedné z následujících čtyř skupin:  

1. Přijatelné riziko (1 – 4 body) – bez zvláštních opatření/nevýznamné  riziko. 

2. Zvýšené riziko (5 – 9 bodů) – je zpravidla nutno přijmout opatření ve stanoveném termínu 

podle stanoveného plánu, tak aby riziko bylo sniţováno nebo alespoň pod kontrolou. 

3. Vysoké riziko (10 – 16 bodů) – vyţaduje urychlené provedení bezpečnostních opatření. 

Činnost je moţná jen za učinění a dodrţování příslušných bezpečnostních opatření. 

4. Velmi vysoké riziko (20 – 25 bodů) – nepřijatelné riziko, činnost nesmí být započata nebo v 

ní pokračováno do té doby, neţ riziko bude redukováno [25]. 

 

 

 

Pravděpodobnost vzniku 

rizika 

Závažnost následků 

1 2 3 4 5 

Velmi nízká 1 2 3 4 5 

Nízká 2 4 6 8 10 

Střední 3 6 9 12 15 

Vysoká 4 8 12 16 20 

Velmi vysoká 5 10 15 20 25 

 Přijatelné riziko 

 Zvýšené riziko – zvýšená pozornost 

 Vysoké riziko – odstranění v termínu 

 Velmi vysoké riziko – okamţité odstranění 



36 

 

Pro vyhodnocení rizik byla identifikována a zvolena tato nebezpečí: 

1. Působení toxických výparů, aerosolů, plynů, dýmů, prachů, poškození 

dýchacích cest. 

2. Působení infračerveného a ultrafialového záření. 

3. Popálení různých částí těla ţhavým rozstřikem, přímým dotykem částí těla. 

Popálení jiných osob. 

4. Ohroţení očí odlétnutými částicemi při oklepávání okují a výronků v místě 

řezu, odlétnutými při řezání. 

5. Nepříznivé zatíţení svalových skupin, nepřirozené pracovní polohy. 

6. Zasaţení svářeče elektrickým proudem při obloukovém svařování. 

Hodnocení míry rizika je znázorněno v tabulce 8. 
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Tab. 8 – Hodnocení rizik při svářečské činnosti na zámečnickém pracovišti 

 

Svářecí činnost na zámečnickém pracovišti 

Nebezpečí nebo 

nebezpečná situace 
Možné poranění 

Vyhodnocení 

rizika Bezpečnostní opatření 
Vybavení OOPP podle ČSN 

05 0601 
Z P R 

Působení toxických výparů, 

aerosolů, plynů, dýmů, 

prachů, poškození 

dýchacích cest. 

Poškození dýchacích cest, vznik 

plicních chorob (chronické 

bronchitidy), otravy olovem, 

zinkem, aj. 

3 4 12 

Zajištění přirozeného větrání a dostatečné výměny vzduchu; 

Vzduchotechnické opatření – omezení přístupu škodlivin k dýchací 

zóně, pouţití místních odsávacích jednotek s umístěním sacích 

nástavců do vhodných poloh a vzdálenosti od hořícího oblouku. 

Měření koncentrace škodlivin v ovzduší. 

Pouţití dýchací masky, nebo 

respirátoru (při svařování těţkých 

nebo lehkých kovů (kadmium, 
zinek, mangan, chrom). 

Působení infračerveného a 

ultrafialového záření. 

Zánět spojivek s řezavými 

bolestmi, zarudnutí pokoţky není-li 

zajištěna ochrana svářeče i osob 

v okolí. 

4 4 16 

Ochrana zraku i pokoţky svářeče, pomocníka a podle potřeby i 

pracovníků v okolí proti ultrafialovému záření. Rozmístění a 

pouţívání závěsů, zástěn ochranných štítů apod., úprava povrchů 

pracoviště a všech předmětů tak, aby byl sníţen průnik a odraz 

záření na pracovišti. 

Pouţití ochranných svářečských 

filtrů – nutno volit dle způsobu 

svařování a intenzity záření. 

Popálení různých částí těla 

ţhavým rozstřikem, 

přímým dotykem částí těla. 

Popálení jiných osob. 

Popálení pokoţky, zapadnutí ţhavé 

částice do pracovní obuvi, zasaţení 

očí, aj. 

3 4 12 

Pouţití krytů, závěsů, zástěn z nehořlavého materiálu k ochraně 

ostatních pracovníků. 

Vyloučení přístupu osob do ohroţeného prostoru. 

 

Pouţití rukavic, svářečských 

obleků, vest, obuvi a jiných 

ochranných pracovních pomůcek. 

Ohroţení očí odlétnutými 

částicemi při oklepávání 

okují a výronků v místě 

řezu, odlétnutými při 
řezání. 

Částečné nebo trvalé poškození očí. 4 3 12 Odstraňování výronků provádět aţ po sníţení řezací teploty. Pouţití ochranných krytů a brýlí. 

Nepříznivé zatíţení 

svalových skupin, 

nepřirozené pracovní 

polohy. 

Syndrom svalových dysbalancí, 

otoky, bolest zad, skolióza páteře, 

deformace kloubů, poruchy 

pohybového aparátů, aj. 

2 5 10 
Pouţití vhodných ergonomických sedadel, nastavitelných 

pracovních stolů, zvedacích nebo přepravních zařízení. 
 

Zasaţení svářeče 

elektrickým proudem při 

obloukovém svařování. 

Nepříznivé účinky elektrického 

proudu na lidský organismus, 

popálení, úraz elektrickým 

proudem, smrt. 

3 4 12 

Pravidelná údrţba svařovacích zdrojů podle návodu k obsluze a 

přísl. ČSN, zejména ČSN 05 0630 a ČSN 05 0601; Vyloučit dotyk 

svářeče s elektricky vodivými předměty v okolí svařování. 

Neopravovat zařízení pod napětím. Seznámení zaměstnanců s 

poskytováním první pomoci při úrazu elektrickým proudem, aj. 
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9 Výsledky vyplývající z posouzení pracoviště, ergonomických 

checklistů a analýzy rizik při procesu svařování 

Posouzení pracoviště je prováděno v souladu s platnými právními předpisy, převáţně 

však vychází z nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o 

podrobnějších poţadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, dále nařízení vlády č. 11/2002 

Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek, ve znění pozdějších předpisů 

a vyhlášky 246/2001 Sb., o stanovení podmínek poţární bezpečnosti a výkonu státního 

poţárního dozoru. Nedostatky zjištěné na pracoviště souvisejí především se zajištěním:  

- Informačních předpokladů (vyznačení únikových východů, příkazových a zákazových 

tabulek). 

- Ochranou před nepříznivými účinky záření a svářecích plynů.  

- Úpravy pracoviště s vyznačení průchodových uliček min. šířky 1000 mm a vhodným 

rozmístěním strojů a technických zařízení. 

- Zajištění stability tlakových lahví. 

Rozmístění technických zařízení na zámečnické dílně by bylo vhodné upravit 

především tak, aby při výkonu práce, neohroţovalo zdraví a bezpečnost samotných 

pracovníků. Zároveň se na pracovišti nachází značné mnoţství překáţek, které pracovníkům 

rovněţ znesnadňují činnost. Vhodným řešením by bylo zavést systém 5S, odstranit 

nepotřebná zařízení, nářadí a materiál do skladu a tím zajistit volný a přehledný pracovní 

prostor. Ergonomické posouzení pracoviště je především zaměřeno na svářečskou činnost a to 

převládající pracovní náplně, coţ je výroba pevných plotových dílců, bran a vstupních branek. 

Nebere jiţ v potaz přípravu materiálu či úpravu pracoviště k výrobě kusového zboţí. 

Výsledky hodnocení vyplývající z checklistů poukazují převáţně na to, ţe svářečská činnost a 

práce spojená s výrobou kovových konstrukcí je náročná převáţně z hlediska fyzické zátěţe a 

to hlavně při manipulaci s kompletním výrobkem, kdy je výrobek potřeba přenést na 

odlehlejší místo, popřípadě jej otočit nebo přizvednout. Z polohy těla je to především dlouhý 

statický stoj a stoj v předklonu, který je dán především polohou a výškou pracovní roviny. 

Z matice rizik vyplývá, ţe nejzávaţnějším druhem nebezpečí je působení ultrafialového a 

infračerveného záření a to převáţně s ohledem na činnost druhého pracovníka, který při 

svařování vykonává jinou práci a není tak před tímto nebezpečným záření nijak chráněn. 

Vlivem působení záření dochází zároveň k nárůstu pravděpodobnosti vzniku úrazu. 
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10 Doporučení pro zlepšení bezpečnosti na pracovišti 

Návrhy na zlepšení vycházejí z rizikových faktorů zjištěných pomocí ergonomických 

checklistů, matice rizik a na základě posouzení pracoviště, jimiţ jsou fyzická zátěţ, ruční 

manipulaci s břemeny, pracovní poloha, škodlivé (zdraví nebezpečné) záření, svářečské plyny 

a ostatní prvky ovlivňující bezpečnost pracovníků při pracovní činnosti. 

10.1 Fyzická zátěž 

Vzhledem k tomu, ţe svářečskou organizaci tvoří dva pracovníci, pracující jako osoby 

samostatně výdělečně činné, lze fyzickou zátěţ hotového výrobku vzhledem k jeho váze (aţ 

100 kg) rozloţit a tak jí částečně i zkorigovat. To se týká především jeho zvedání, otáčení a 

částečnému posouvání, neplatí to ovšem o transportu (přenosu) a nakládání na vzdálenější 

místo např. na vozík. Zároveň musíme brát v úvahu i případnou indispozici jednoho 

pracovníka a tedy neschopnost manipulace s výrobkem. Pokud bychom brali v potaz i výrobu 

mnohem těţších konstrukcí, jako jsou například brány větších rozměrů, je nutné 

do manipulace s takovýmito výrobky zapojit mnohem větší počet lidí, popřípadě vyuţít 

jiných, např. technických zařízení.  

Nejlogičtějším řešením by se v našem případě zdálo vyuţití stabilního jeřábového 

zařízení, ať jiţ nástěnného nebo sloupového otočného jeřábu (obr. 8; 9). 

   

 Obr. 8 – Nástěnný otočný jeřáb AW 180 Obr. 9 – Sloupový jeřáb AS 270 [21] 

V prvé řadě si je potřeba uvědomit zdali je moţné daný systém do pracovní dílny 

vůbec nainstalovat a také co vše by mělo toto zařízení splňovat. Pro finanční vyčíslení 
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budeme brát v potaz otočný jeřáb s elektrickým kladkostrojem, vyloţením do 5 m a max. 

hmotností 250 kg. Přibliţné cenové varianty jednotlivých modelů, jsou následně znázorněny 

v tab. 9. Pro levnější variantu lze vyuţít otočných jeřábů bez elektrického kladkostroje 

vybavené pojezdovou kočkou s odpovídající zdvihovou hmotností a mechanickým 

kladkostrojem (tab. 10). Tyto ceny jsou pouze orientační a bez ceny za montáţ a dopravu. 

Tab. 9 – Cenové rozpětí otočných jeřábů s elektrickým kladkostrojem, vyloţením do 5 m a 

max. hmotností 250 kg 

Druhy jeřábů 
Cena / kus 

(bez DPH) v Kč 

Cena / kus 
(s DPH) v Kč 

Nástěnný otočný AW 180 od 74.784,- od 90.488,- 

Sloupový otočný AS 270 od 100.800,- od 121.968,- 

Tab. 10 – Cenové rozpětí otočných jeřábů vybavené mechanickým kladkostrojem a 

pojezdovou kočkou s vyloţením do 5 m a max. hmotností 250 kg 

Druhy jeřábů 
Cena / kus 

(bez DPH) v Kč 

Cena / kus 
(s DPH) v Kč 

Nástěnný otočný AW 180 od 37.344,- od 45.186,- 

Sloupový otočný AS 270 od 64.992,- od 78.640,- 

V neposlední řadě můţeme uvaţovat i o variantě bez vyuţití otočného jeřábu 

v provedení s nosnou ocelovou konstrukcí (traverzou tvaru „I“), mechanickým kladkostrojem 

a pojezdovou kočkou, která bude probíhat nad svařovacím pracovištěm přes celou jeho délku. 

Cena hutního materiálu (nosníku) se pohybuje okolo 550 Kč/m, vzhledem k délce místnosti 

vychází cena traverzy od 6.600 Kč s DPH. Cena pojezdové jeřábové kočky s kladkostrojem se 

pohybuje okolo 4.000 Kč, podle druhu a typu. Nevýhodou takovéhoto systému je především 

neschopnost rotace, výhodou je pak jeho cena, která by se bez montáţních a převozních 

nákladů pohybovala od 12.000 Kč nahoru, zároveň se tím, ale splňuje podmínka zajišťující 

poţadavky fyzické nenáročnosti při manipulace s hotovým výrobkem.  
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10.2 Pracovní poloha 

Z výsledků hodnocení checklistu zaměřeného na pracovní polohu lze povaţovat 

činnost prováděnou na plotových dílech za statickou v mírném předklonu trupu a hlavy. 

K odstranění ergonomických nedostatků týkající se této pracovní polohy je moţné docílit 

změnou velikosti pracovní roviny, vyuţitím polohovacího pracovního stolu, který by byl pro 

takovouto činnost ideální. Polohovací pracovní stůl (obr. 10) s nosností 160 kg a moţností 

nastavení libovolného úhlu a výšky, by byl vhodným řešením k výrobě konstrukcí s velkým 

mnoţstvím svárů, výrobků zaměřených na detail, popřípadě sériově vyráběných kovových 

částí, ale zároveň lze u něj provádět tuto činnost i v pozici sedě, coţ svářecímu pracovníkovi 

značně usnadní práci. Cena takovéhoto stolu se pohybuje od 3.500 Kč, včetně DPH. 

Výhodami jsou mimo jiţ zmíněných i jednoduchá manipulace a snadné sestavení. Nevýhodou 

je pak velikost pracovní desky, která má rozměry s ohledem na stabilitu pouze 760 x 510 mm, 

proto není vhodné jej pouţívat pro výrobu konstrukcí větších rozměrů a hmotností.   

   

 Obr. 10 – Svařovací stůl zn. NOMAD [23] Obr. 11 – 3D svařovací stůl zn. DEMMELER 

s upínacím systémem [24] 

K výrobě rozměrnějších konstrukcí by bylo vhodné pouţít systémů 3D svařovacích 

stolů zn. DEMMELER s upínacím systémem (obr. 11). Výhodami takovéhoto stolu je jeho 

nosnost, snadná přeprava a upravení pracovní roviny podle poţadavků pracovníka, stůl lze 

rozloţit do šířky, výšky i délky a to ve všech pěti směrech a lze na něm rychle a přesně 

rozvrhnout upínací prvky pro výrobu např. plotových dílců. Cena stolů DEMMELER o 

rozměrech 2000 x 1000 mm řady EXPERT LINE s pojezdovými nohy, vychází na 

103.100 Kč včetně DPH, u řady ECO LINE je to 126.800 Kč s DPH. Cena 3D upínacího 
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systému ECO LINE 210, vychází na 67.500 Kč s DPH. Jedná se sice o finančně nákladnější 

investici, ale s ohledem k moţnostem jeho dlouhodobého vyuţití a bezpečnosti zdraví při 

práci, by byly tyto finance vynaloţeny zcela oprávněně. 

10.3 Ochrana před nebezpečnými účinky svářečských dýmů 

Mezi prachy s moţným fibrogenním účinkem patří bezesporu i svářečské dýmy, 

jejichţ PELc je 5 mg/m
3
. Sloţení svářečských dýmů závisí na řadě činitelů zejména na 

svařovaném materiálu, materiálu, jímţ se svařuje, svařovacím proudu atd. Svářečské 

pracoviště by mělo být vybaveno zařízením pro odsávání svařovacích plynů. Pro obloukové 

svařování se, mezi doplňující nebo alternativní ochranu dýchacích cest pracovníka doporučuje 

podle prostředí: respirátor, tvarová maska, popřípadě dýchací přístroj. Ovšem jak je tomu 

v našem případě: pracovníci by měli sami osobně zváţit, zdali jsou ochotni v kaţdodenní 

činnosti vystavovat se moţnému nebezpečí, které vyplývá z expozice svářečských plynů. 

Vhodným řešením je pouţití svářečského stolu se spodním odsáváním (obr. 12), tím 

zamezíme průchodu nebezpečných zplodin přes obličej a horní cesty dýchací. Cena 

takovéhoto stolu se pohybuje zhruba od 60.000 Kč.  

 

Obr. 12 – Svařovací stůl s odsáváním KEMPER [22] 

Pro náš provoz, tzn. výrobu kusového zboţí, by ovšem bylo vhodnější a zároveň 

ekonomičtější vyuţití pojízdných odsávacích zařízení (obr. 13; 14), které nejsou závislé na 

velikosti pracovní plochy. Cena takovýchto zařízení se pak obvykle pohybuje od 32.000 Kč 

včetně DPH a víc. 
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 Obr. 13 – Pojízdné vysokotlaké odsávání Obr. 14 – Pojízdné filtrační zařízení [22] 

10.4 Ochrana před nebezpečnými účinky záření 

Pracovníci musí být na pracovišti chráněni osobními ochrannými pracovními 

prostředky, před škodlivými účinky záření (vysokofrekvenčním, infračerveným, viditelným, 

ultrafialovým, ionizujícím), vznikajícím při svařování a osoby v okolí pracoviště, musí být 

chráněni zástěnami (např. clonami, kryty, závěsy apod.). Zástěny chránící před zářením musí 

být z nehořlavého anebo nesnadno hořlavého materiálu. Za jejich rozmístění a tak i ochranu 

osob na pracovišti plně odpovídá svářecí pracovník.  

  

 Obr. 15 – Svářečská zástěna KEMPER Obr. 16 – 3 – dílná mobilní ochranná stěna [22] 
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Pro naše pracoviště, by bylo vhodné pouţít svářečské zástěny (obr. 15), která musí 

splňovat poţadavky ČSN EN 1598 – Ochrana zdraví a bezpečnost práce při svařování a 

příbuzných procesech – Průsvitné závěsy, pásy a zástěny pro obloukové svařování. Jejich 

cena se pohybuje přibliţně od 800 Kč za 2 m
2
. Svářečská zástěna by byla umístěna podél 

pracoviště po celé jeho délce, oddělovala by tak prostor svářečského místa a prostor 

s technickým zařízením. Vhodným řešením jsou také mobilní ochranné stěny (obr. 16), 

vyráběné v celé škále moţných provedení (pevná, mobilní, podle rozměrů, velikosti a 

propustnosti) u nich se cena pohybuje od 1.500 Kč/kus. Umístění jednotlivých ochranných 

stěn musí svářecí pracovník rozmístit podle potřeby tak, aby nemohlo dojít vlivem 

nebezpečného záření k ovlivnění pracovníka vykonávající činnost na jiném pracovišti. 

10.5 Zajištění stability tlakových lahví 

Při manipulaci a činnosti se svařovacím zařízením, kde jsou tlakové láhve umístěny na 

vozíku svařovacího zařízení, hrozí vzhledem k jejich velikosti a hmotnosti (tzn. nestabilitě) 

riziko snadného a nechtěného převrţení a úniku mnoţství plynu na pracoviště. V horších 

případech můţe mít pád tlakové láhve (o tlaku 200 bar) i destruktivní následky zapříčiněné 

porušením těsnosti láhve, tlakovým rázem a expanzí plynu na pracoviště, popřípadě druhotná 

nebezpečí ohroţující osoby na pracovišti. Zamezení převrţení tlakových lahví, můţeme 

uskutečnit dvěma způsoby. Zaprvé umístěním tlakových láhví na stálé místo, jejich řádné 

ukotvení a zajištění proti převrhnutí, kde ovšem takovéto řešení je v našich podmínkách 

z hlediska imobility nepříliš praktické. Druhým a také vhodnějším řešením je pouţití 

tlakových lahví Integra® N 30/300 bar (obr. 17) se zabudovaným lahvovým a redukčním 

ventilem, plněným plyny ochranných atmosfér řady MAXX (tab. 11)  

 

Obr. 17 – Tlaková láhev Integra® N 30/300 bar [19]  
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Tab. 11 – Sloţení a vlastnosti plynů ochranných atmosfér řady MAXX [19] 

Materiál 
Druh 

plynu 
Složení Vlastnosti 

Uhlíkové 

konstrukční 

oceli 

Ferromaxx

® 7 

Ar 

CO2 

O2 

90,5% 

  7,0% 

  2,5% 

Tří-sloţková směs argonu CO2 a kyslíku. 

Specialista na tenké plechy s minimálním 

rozstřikem a nízkým vneseným teplem. 

Méně kouřových zplodin, snazší zapálení 

oblouku, vyšší rychlost svařování a kvalita 

sváru. Vhodné pro svařování metodou typu 

MAG. 

Ferromaxx

® 15 

Ar 

CO2 

O2 

82,5% 

15,0% 

2,5% 

Tří-sloţková směs argonu CO2 a kyslíku. 

Plyn určený pro všechny síly materiálu, 

vyznačující se zvýšenou rychlostí 

svařování, sníţeným rozstřikem, zvýšenou 

tepelnou energií a dokonalým průvarem. 

Zlepšuje pracovní prostředí omezenou 

tvorbou ozonu. Metoda svařování typu 

MAG. 

Ferromaxx

® Plus 

Ar 

CO2 

He 

68% 

12% 

20% 

Tří-sloţková směs argonu, helia a CO2. 

V porovnání s běţnou směsí, zvyšuje 

rychlost svařování aţ o 20%, ideální pro 

automatizované svařování, maximální 

vnesené teplo, sniţuje mnoţství vad svaru. 

Metoda svařování typu MAG. 

 

Korozivzdorné 

oceli 

Inomaxx® 

2 

Ar 

CO2 

98% 

2% 

Směs argonu a CO2. Pro svařování malých a 

středně silných materiálu, vhodný pro 

svařování pulzním obloukem, velmi dobrá 

kvalita sváru s minimálním rozstřikem. 

Metoda svařování typu MAG. 

Inomaxx® 

Plus 

Ar 

CO2 

He 

63% 

2% 

35% 

Tří-sloţková směs argonu, helia a CO2. 

Zvyšuje rychlost svařování aţ o 17%, 

zvláště vhodný pro materiály větší tloušťky. 

Pro svařování metodou typu MAG. 

Hliník a jeho 

slitiny 

Alumaxx

® Plus 

Ar 

He 

70% 

30% 

Dvousloţková směs argonu a helia. Výrazně 

sniţuje vady ve svarech, zrychluje proces 

svařování aţ o 24%, sniţuje rozstřik. Pro 

svařování metodou typu MIG a TIG. 
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Výhodou tlakových lahví Integra® je především moţnost je naplnit na objem řádově 

srovnatelný s objemem klasické tlakové láhve B50, plněné tlakem 200 bar a objemu vodního 

sloupce 50 litrů. Láhev Integra® je zároveň o 50 cm niţší a 24% lehčí a tedy díky niţšímu 

těţišti i stabilnější, tudíţ riziko spojené s jejich převrhnutím lze tímto sníţit na přijatelnou 

úroveň. Láhev Integra® B50 můţeme naplnit aţ o 41% větším mnoţstvím plynu jak láhev 

plněnou tlakem 200 bar tzn., je to dané tím, ţe tyto láhve jsou plněné tlakem 300 bar a tudíţ 

můţeme ušetřit na nákladech spojených s provozem většího mnoţství tlakových lahví. 

Tlakové láhve Integra® N 30 lze plnit argonem 4.8 a speciálními ochrannými plyny typu 

MAXX, které mají s ohledem na ekonomickou produktivitu a bezpečnost při svařování lepší 

vlastnosti jak klasické plyny tvořící ochranou atmosféru při svařování. Sloţení jednotlivých 

plynů typu MAXX uvádí tab. 6 [19].  

Cena plynu Ferromaxx® 7 plněná do tlakových lahví Integra® N 30/300 bar 

v průměrné spotřebě obsahu jedné láhve za dva měsíce, vyjde na 3.500 Kč, s plynem 

Alumaxx® Plus pak 5.632 Kč. U plynu Argon 4.8 plněné do láhve Integra® N 50/300 bar je 

tato cena 5.569 Kč. 

10.6 Využití přepravních vozíků 

Z hlediska uloţení materiálu jako např. drobných kovových částí, ale také i hotových 

výrobků (plotových dílců, branek a drobných konstrukcí) je vhodné na přepravu mezi 

jednotlivými pracovními zařízeními, popřípadě místem na uloţení pouţít přepravních vozíků. 

Jelikoţ povrch podlahy pracovní plochy je rovný, vylitý betonem bylo by snadné matriál takto 

přepravovat. Tyto vozíky se prodávají v celé řadě moţných druhů a variant, podle velikostí, 

nosnosti nebo systému uloţení materiálu. Nejjednodušším řešením je vozík koupit přímo ve 

specializované prodejně. Cena takovýchto vozíků s minimální hmotností 200 kg a přepravní 

plochou 0,6 m
2
 se obvykle pohybuje od 2.000 Kč nahoru. Další variantou je moţnost vozík si 

sám vyrobit, podle vlastních představ a potřeb, velikosti a nosnosti. Po sečtení jednotlivých 

komponentů: kolečka, hutní a spojovací materiál, barva a voděodolná deska, pokud 

nepočítáme práci a čas strávený jeho výrobou, vychází cena takovéhoto vozíku od 1.300 Kč 

výš. V našem případě by na pracovišti bylo zapotřebí minimálně tři přepravní vozíky. Jeden, 

popř. dva na převoz a přepravu drobného pracovního materiálu a další dva na převoz 

hotových výrobků. 
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11 Návrh na uspořádání a vybavení pracoviště 

Systém uspořádání pracoviště by měl odpovídat poţadavkům pracovní náplně, neměl 

by omezovat pracovníky v jiné činnosti a zároveň porušovat prvky právní legislativy. Návrh 

na uspořádání pracoviště se skládá ze dvou dílčích kroků. Jedná se především o samotné 

rozmístění technických zařízení, úpravu a vybavení pracoviště, ale také o implementaci 

systému 5S. Jako podklad pro moţnou vizualizaci jsem vytvořil projekt s vhodným 

uspořádáním pracoviště. 

11.1 Doporučení pro zavedení metody 5S 

Systém 5S pilířů zajišťuje přehledné a čisté uspořádání pracoviště. Ve skutečnosti jde 

o jednoduchou metodu úpravy pracoviště, která je základem pro sníţení nákladovosti na 

výrobu, zlepšení bezpečnosti a zabránění úrazů. Kterákoli firma by jej měla aplikovat jiţ 

proto, ţe: 

- Uklizený a čistý podnik má vyšší produktivitu. 

- Uklizený a čistý podnik produkuje méně defektů. 

- Uklizený a čistý podnik lépe plní termíny. 

- Uklizený a čistý podnik je mnohem bezpečnějším místem pro práci [4]. 

Metoda 5S vychází z 5 japonských slov: organizace, uspořádanost, čistota, 

standardizovaný úklid a disciplína. Zavedení tohoto systému je aplikováno v několika 

základních krocích, tj. zavedení jednotlivých pilířů, tyto kroky jsem pro zpřehlednění a 

zjednodušení zavedení do provozu zámečnické dílny upravil. Vycházel jsem z publikace 5S 

pro operátory, která poskytuje kompletní informace o systému a jeho aplikaci do podniku. 

Krok 1: Stanovení vizuální představy o pracovišti, o důleţitosti a uspořádání 

jednotlivých technických a technologických zařízeních. 

Krok 2: Organizace pracoviště. Označení červenými visačkami předměty a zařízení, 

které musí být vyhodnoceny jako potřebné nebo nepotřebné. Pokud předmět 

není zapotřebí, měl by být odstraněn, pokud není zapotřebí často nebo pokud 

je v omezeném mnoţství měl by být přemístěn nebo uskladněn mimo 

pracoviště.  
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Krok 3: Uspořádání pracovního zařízení. Nastavení pořádku na pracovišti, rozhodnutí 

o vhodném umístění zařízení, nástrojů a forem. Zařízení musí být rozmístěná 

tak, aby jednotlivé operace na sebe vzájemně navazovaly. Zároveň musí být 

barevně vyznačeny volné a manipulační plochy a místa vhodná pro uloţení 

nářadí a pracovních zařízení. 

Krok 4:  Zajištění čistoty. V tomto kroku bychom měli zajistit co moţná 

nejdokonalejší úklid pracoviště, jedná se především o odstranění prachu, 

špíny, špon na pracovišti, omytí oken, odstranění olejových skvrn a 

nepořádku na pracovišti. Musí se stanovit rozsah, cíle a standardy úklidu, 

jejich dodrţování a provádění kontrol. 

Krok 5: Udrţování standardizace. Znamená dodrţování předchozích kroků, vytvoření 

jejich standardů a zajištění formou vytvoření návyků, přiřazení odpovědností 

a povinností a kontrol jednotlivých pilířů.  

Krok 6:  Zachování vytvořeného návyku. Formou fotografií a příkladů před zavedením 

systému 5S a po jeho zavedení [4]. 

Poslední dva kroky, jsou pro náš podnik dost zásadní jiţ proto, ţe je tento systém 

vytvořen především pro organizace s větším počtem hierarchicky řazených pracovníků 

(systém podřízený, nadřízený) s nutnou odpovědností. V naší organizaci tvořené dvěma 

pracovníky samostatně výdělečně činnými musí být jasně stanovený a zavedený řád, který 

budou oba respektovat a dbát přitom na to, aby byl systém ve svých standardech udrţován. 

Náklady vynaloţené za účelem implementace systému 5S vychází v propočtu na 20.000 Kč, 

zde jsou započítány náklady spojené s externí konzultační, odbornou firmou a náklady 

spojené s úpravou pracoviště. V nich je započítáno: 10 kg barva na podlahu, samolepící 

pásky, pásky s označenými popisky jednotlivých zařízení, boxy, kufry a úloţné prostory pro 

nářadí. V našem případě nelze příliš přemýšlet a uvaţovat o nějaké finanční úspoře nebo 

návratnosti s ohledem za ušlý zisk, zařazením metody do procesu zajistíme přehledné 

pracovní místo se systematicky uloţeným nářadím a materiálu tak, ţe je kdykoliv k dispozici, 

ale hlavně vytvoříme bezpečnější a zdraví neohroţující pracoviště, čímţ do jisté míry 

zamezíme vzniku pracovního úrazu a z nich plynoucích finančních ztrát. Aplikace systému 

5S je vyznačena v projektové části. 
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11.2 Uspořádání a popis pracoviště 

V projektové části jsou zakreslené veškeré změny provedené na pracovišti za účelem 

jeho zabezpečení. Obsahuje jednak rozmístění stálých elektrotechnických strojů, ale i 

zavedení prvků systému 5S s rozmístěním jednotlivých pohyblivých svářecích, odsávacích 

zařízení a přepravních vozíků. 

11.2.1 Bezpečnostní opatření 

Základním prvkem bezpečného pracoviště musí být jeho vhodná informovanost, která 

by měla být zajištěna provozními a poţárními předpisy a bezpečnostním značení. Označeny 

musí být vstupní prostory do objektu a to bezpečnostními tabulkami s označením uţívání 

tlakových láhví s vyznačením jejich druhu a mnoţství. Dále by zde měly být uvedeny 

příkazové značky s předepsaným uţíváním osobních ochranných pracovních prostředků 

určených pro práci. Zámečnická dílna by měla mít zároveň označeno místo svářecího 

pracoviště s vyznačením místa určeného přímo pro svařování. Informační tabulky 

s označením únikových východů musí být na zámečnické dílně přidělány nad vraty a nad 

vstupními dveřmi dílny. Na dílně musí být rovněţ vyvěšeny bezpečnostní pokyny při 

svařování, viz příloha č. 1 a místní bezpečnostní provozní předpis, který obsahuje všeobecné 

bezpečnostní pokyny a technologické postupy při pouţívání strojních a technický zařízení, 

popřípadě jiných přístrojů.  

Na dobře viditelném a přístupném místě musí být také vyvěšena poţární poplachová 

směrnice, která vymezuje činnost osob v případě vzniku poţáru. Rozmístění přenosných 

hasicích zařízení odpovídá pravděpodobnosti moţného vzniku poţáru. Jedno práškové 

přenosné hasicí zařízení o obsahu 6 kg je umístěno v místě svářecího pracoviště, další dvě 

jsou pak umístěny u vstupu do objektu a chodby vedoucí do šatny. Zařízení musí být 

označeno informativní značkou hasicího přístroje. Periodické zkoušky práškových hasicích 

zařízení se provádí v rozsahu povrchové prohlídky, zkouškou těsnosti spouštěcí armatury a 

pojistného ventilu vţdy jednou za 5 let odborně způsobilou osobou. Ţivotnost nového 

práškového hasicího přístroje, na kterém jsou řádně prováděny periodické zkoušky, je 

maximálně 20 let, poté musí být vyřazen a nahrazeno novým.  

Se zřetelem k implementaci metody 5S jsou rovněţ vyznačené pozice umístění 

svářecích, odsávacího zařízení a manipulačních vozíků s plochou pro uloţení materiálu. Místa 
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se nachází v prostoru svářecího pracoviště, jednotlivé pozice jsou označeny názvy a typy 

zařízení. Na tato vyčleněná místa musí být vţdy po dokončení činnosti, svářecí a manipulační 

zařízení umístěno a to v takovém stavu, aby je pro další provoz bylo moţné ihned a bez 

nutnosti oprav, seřízení nebo zdlouhavé manipulace pouţít. Ulička je vyznačena stejně jako 

pozice umístění zařízení ţlutou barvou. Šířka uličky určené k pohybu mezi jednotlivými 

pracovními místy a přenosu břemen je 1000 mm a nesmí být v ţádném místě zúţená pod tuto 

velikost. Tyto místa by neměly být zbytečně zakrývány, ať uţ jiným zařízením nebo 

materiálem určeným k náplni práce, zároveň musí být společně s celým prostorem 

zámečnického pracoviště udrţovány podle míry stanovených standardů v pořádku a čistotě.  

Na svářečském pracovišti se nachází jednotlivá svářecí zařízení, je zde rovněţ uloţeno 

i zařízení pro odvod nebezpečných plynných látek vznikajících při svařování a pojízdné 

úloţné boxy pro nářadí. Pracoviště je vybaveno polohovacím svářečským stolem s upínacími 

prvky, dále také mechanickým kladkostrojem a pojezdovou kočkou pro manipulaci 

s hmotnostně těţšími konstrukcemi. Obvod svářečského pracoviště obepíná zástěna, určená 

k ochraně před nebezpečnými účinky záření.  

Nosná konstrukce určená k zavěšení mechanické kladky s pojezdovou kočkou je 

umístěna nad svářečským pracovištěm přes celou délku zámečnické dílny ve výšce 4 m od 

podlahy. Výhodou takto upevněné konstrukce je krom usnadnění fyzicky náročné práce v 

důsledku manipulaci s těţkými výrobky, rovněţ i moţnost naloţení větších konstrukcí na jiţ 

přistavený vozík. Předností je také moţnost uloţení hotového výrobku na předem připravené 

místo, čímţ je prostor pod okny určený k uloţení rozměrnějších konstrukcí jako např. brány, 

zábradlí apod. nebo prostor pro manipulační vozíky, vhodný pro méně objemné výrobky.  

Před škodlivými účinky záření, odděluje svářečské pracoviště od ostatních pracovních 

míst svářečská zástěna, která je zavěšená v pojízdné kolejnici ve výšce 2,5 m a tuto zástěnu 

lze roztáhnout v celé délce zámečnické dílny. Mobilní 3 – dílná ochranná stěna pak odděluje 

svářečské pracovní místo od ostatních z boční přilehlé strany.  

11.2.2 Rozmístění strojů  

Strojní zařízení je oproti původnímu rozmístěno s ohledem na dodrţení minimálních 

bezpečných vzdáleností od sebe a volné podlahové plochy pro práce vykonávané na trvalém 
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pracovišti. Velikost ploch, kterou jednotlivé stroje a součásti zabírají je v měřítku zakreslena 

v projektové části. Tento prostor je ohraničen plochou potřebnou k vykonávání činnosti, která 

činní min. 2 m
2
 a šířka této plochy nesmí být zúţena pod 1 m.  

Z hlediska implementace metody 5S musely být některé stroje z důvodů úspory místa 

a nadbytečnosti přesunuty do skladu. V upravujícím projektu je z hlediska bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci přesunut regál slouţící k uloţení hutního materiálu spolu s pásovou 

pilou a válečkovým dopravníkem, rovněţ rozmístění stálých strojů muselo být s přihlédnutím 

na pravděpodobnost ovlivnění zdraví ohroţujícím zářením patřičně upraveno. Díky těmto 

úpravám, musí být dodatečně tyto pracoviště osvětleny a to dvou-trubicovými zářivkovými 

svítidly 2 x 36 W, stroje musí být také připojeny na novou elektroinstalaci. Cena nově 

upravené elektroinstalace vychází přibliţně na 15.000 Kč.  

Podle nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bliţší poţadavky na bezpečný 

provoz a pouţívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí musí být zařízení vybaveno 

provozní dokumentací. Následná kontrola musí být prováděna nejméně jednou za 12 měsíců v 

rozsahu stanovené 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 uchovávána po celou dobu provozu zařízení 

[13]. 
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Obr. č. 19 – Návrh úpravy zámečnického pracoviště 
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12 Ekonomické hodnocení 

Za účelem návrhu pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsem uvaţoval o 

dvou variantách pořízení jednotlivých prvků s ohledem na finanční zatíţitelnost subjektu. 

První varianta „A“ a dalo by se říct základní, souvisí se zajištěním minimálních 

bezpečnostních poţadavků, to se týká především úpravy a vybavení pracoviště. Druhou 

variantou „B“ je tzv. doplňkové řešení, to spočívá ve vybavení pracovního místa polohovacím 

svařovacím stolem, stálým odsávacím zařízením a tlakovými láhvemi Integra® N 30/300 bar 

plněné plynem Ferromaxx® 7 a Integra®  N 50/300 bar plněné Argonem 4.8.  

12.1 Návrh A 

Jedná se o řešení, které zajišťuje minimální bezpečnostní poţadavky na pracovišti. 

V tomto finančním návrhu jsou uvaţovány poloţky popsané v tab. 12. Ceny jsou uvedené 

včetně DPH bez montáţních, přepravních nákladů a nákladů spojených s úpravou pracoviště.  

Tab. 12 – Náklady související se zajištěním min. bezpečnostních opatření na pracovišti 

Předpokládané náklady související se zajištěním bezpečnostních opatření na pracovišti 

Stálá jeřábová konstrukce s mechanickým kladkostrojem a pojezdovou kočkou 12.000 Kč 

Polohovací svařovací stůl  3.500 Kč 

Odsávací zařízení svářečských dýmů  32.000 Kč 

Svářečská zástěna (závěs) + upevňovací konstrukce 10.000 Kč 

3 – dílná mobilní ochranná stěna 11.400 Kč 

Přepravní vozík 3 ks 6.000 Kč 

Náklady spojené se zavedením metody 5S, včetně nové elektroinstalace 35.000 Kč 

Celkem 109.900 Kč 

12.2 Návrh B 

V tomto návrhu jsou vyčísleny poloţky související s doporučenými prvky výbavy 

pracoviště, za účelem zajištění jeho bezpečnosti. Tyto jsou vypsané v tab. 13, včetně 

uvedených pořizovacích cen. Ceny tlakových láhví Integra® plněné plyny jsou přepočítány a 

posouzeny vůči původním lahvím plněnými tlakem 200 bar. Jedná se ovšem o ceny 

katalogové, ve kterých nejsou zahrnuty moţné odběratelské slevy, které by mohli cenu sníţit 
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případně aţ o 10 %.  Jsou uvaţovány náklady spojené s provozem tlakových láhví N 30/300 

bar plněné plynem Ferromaxx® 7, kde roční nákladovost oproti tlakovým lahvím plněným 

CO2 na stejný objem je o 15.000 Kč vyšší. Nicméně oproti klasickým tlakovým lahvím B50 

jsou tyto stabilnější a tudíţ i bezpečnější pro provoz, zároveň láhve plněné tímto plynem mají 

daleko lepší vlastnosti jak klasický, čistý aktivní plyn CO2. Roční nákladovost spojená 

s provozem tlakové láhve N 50/300 bar plněná Argonem 4.8 je oproti tlakové láhvi plněné 

Argonem na objem 10 m
3
 menší a to o 2.400 Kč.  

Tab. 13 – Náklady na doporučená zařízení za účelem zajištění bezpečnosti na pracovišti 

Předpokládané náklady související se zajištěním doporučených bezpečnostních opatření 

na pracovišti 

Svařovací stůl se spodním odsáváním 62.000 Kč 

Polohovací 3D svařovací stůl s upínacími prvky 170.600 Kč 

Roční náklady spojené s provozem tlakových lahví Integra® plněné aktivními a 

inertními plyny 
12.600 Kč 

Celkem 245.200 Kč 
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13 Závěr 

Problematika zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u drobných firem a 

ţivnostníků je stálým hendikepem ve všech moţných pracovních odvětvích, počínaje subjekty 

vykonávající činnost na stálých pracovištích nebo osob působících na přechodných. Ve své 

práci jsem chtěl zohlednit právě takovou organizaci, která funguje ve zcela běţných 

podmínkách a způsobem, který při náplni pracovní činnosti nezajišťuje vhodnou a 

dostatečnou bezpečnost pracovníků. Chtěl jsem poukázat i na moţná rizika nacházející se na 

zámečnickém pracovišti s převládající svářečskou činností, která nejsou spojená pouze 

s neposkytováním nebo nepouţíváním osobních ochranných pracovních prostředků, ale i 

s nebezpečím vyplývajícím ze samotné pracovní činnosti.  

V úvodní části diplomové práce jsem charakterizoval pracoviště, náplň a převládající 

činnost zámečnické organizace, dále jsou popsány bezpečnostní a ochranná opatření pro 

provoz na svářečských pracovištích s ohledem na platné právní a technické předpisy. V další 

části práce jsou uvedeny jednotlivé metody svařování a druhy svářecích zařízení pouţívaných 

na pracovišti, jejich rozdělení a způsob vyuţití v organizaci. Na základě jejich pouţití je 

provedená analýza rizik formou posouzení pracoviště podle legislativy s vyuţitím 

ergonomických checklistů a matice rizik, jsou učiněná opatření k zajištění minimálních 

bezpečnostních opatření a navrhnuta vhodná řešení v podobě uspořádání a vybavení 

pracoviště. V závěrečné části práce je navrhnut projekt s rozmístěním strojů a zařízení a 

úpravou pracoviště s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Rovněţ jsou zde i 

finančně vyčísleny poloţky související s touto úpravou, které jsou rozděleny do dvou variant 

návrhů, podle nutnosti a závaţnosti dopadů na zdraví pracovníka. 

 Diplomová práce zpracovává doporučení pro zlepšení bezpečnosti na pracovišti 

zámečnické organizace při svařování kovů v ochranné atmosféře CO2 a netavící se 

elektrodou. Vhodným způsobem upravuje uspořádání technických a bezpečnostních zařízení a 

zároveň slouţí i jako projektový podklad, na něţ lze v případě úpravy nebo rozšíření 

stávajícího pracoviště, popř. technického zařízení navázat. Výsledky této práce mohou vyuţít 

i jiné drobné organizace, či podniky vykonávající stejnou nebo obdobnou činnost a tyto 

podklady tak mohou poslouţit i jako vhodný návod k úpravě a vybavení svářečského nebo 

zámečnického pracoviště. 
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Příloha č. 1 

Bezpečnostní pokyny při svařování 

a) Svařovat smí jen osoba s platným svářečským oprávněním, řádně zacvičená a určená k 

této práci vedoucím. 

b) Při svařování pouţij vţdy pracovní ochranné prostředky. 

c) Trvalá pracoviště musí být vybavena účinným místním odsáváním. 

d) Před spouštěním prohlédni svařovací agregát a přesvědčit se, zda je v pořádku, zda je 

řádně uzemněn, zda koncovky kabelů jsou řádně upevněny. 

e) Kabely nesmějí být poškozeny, odizolovány, konce kabelů se nesmějí dotýkat. 

f) Svařovací kabel musí být spojen se svařovaným předmětem nebo podloţkou svařovací 

svorkou. 

g) Drţáky elektrod se smějí odkládat pouze na izolační podloţku nebo na odizolovaný 

stojan a musí být zajištěny proti náhodnému dotyku vodivých předmětů. 

h) Drţáky elektrod nesmějí být ochlazovány ponořením do vody. 

i) Měnič svařovacího agregátu musí být ve vodorovné poloze. 

j) Nesvařuj materiál znečistěný olejem, olovnatými barvami, zbytky odmašťovacích 

prostředků nebo podobnými látkami vyvíjejícími škodliviny. 

k) Nesvařuj v blízkosti hořlavin a výbušnin. 

l) Nádrţe, ve kterých byly uskladněny pohonné látky a jiné hořlaviny, vţdy před 

svařováním dobře propláchni a během svařování nechej otevřeny. 

m) Při svařování pouţij zástěnu a chraň ostatní pracovníky před účinkem paprsků. 

n) Měj vţdy po ruce vhodný hasicí přístroj. 

o) Odcházíš-li od svářecího agregátu, vypni proud a zastav agregát. 

p) Netrp přítomnost jiných osob mimo své pomocníky, které při práci nezbytně potřebuješ. 

q) Zabezpeč stálý dozor v případě svařování v uzavřeném prostoru. 

r) Po ukončení sváření uveď agregát do náleţitého pořádku. 
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Příloha č. 2 

Zakázané činnosti při svařování 

a) Provádět svářečské práce zaměstnanci, kteří nemají platný průkaz, zdravotní způsobilost 

a nejsou mistrem, vedoucím zaměstnancem pro tuto činnost určeni. 

b) Přenášet lahve za ochranné kloboučky. 

c) Opustit pracoviště pokud není bezpečně zajištěno vypnutí svářecího zařízení. 

d) Zavěšovat hadice při svařování přes rameno. 

e) Pouţívat hadice na svařování kratší jak 5m. 

f) Vystavovat lahve slunečnímu záření, jakmile by teplota lahví dosáhla 50 C
º
, musí se začít 

ochlazovat. 

g) Zahájit práce bez zajištění vodní předlohy naplněné vodou. 

h) Vodní předloha se nesmí při zamrznutí ohřívat plamenem, pouze horkou vodou. 

i) Provádět svářečské práce bez pouţití předepsaných OOPP. 

j) Provádět svářečské práce se zvýšeným nebezpečím bez předchozího písemného souhlasu 

vedoucího zaměstnance. 

k) Mazání kyslíkových lahví a jejich příslušenství. 

Příloha č. 3 

Současný stav zámečnického pracoviště 
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