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1 ÚVOD 

Lakovny mají obrovské využití v mnoha oborech průmyslu. V této bakalářské práci 

je popsána lakovna pro opravu laků hlavně u automobilů, ale také motorek a čtyřkolek. K 

poškození laků může dojít vlivem havárie, koroze či například vandalstvím. Odstínů barev 

je v současné době neuvěřitelné množství a taktéž je i velké množství technologií určených 

pro nanášení nátěrových hmot. V mé bakalářské práci popisuji technologii, kde nanášení 

nátěrových hmot probíhá pomocí pneumatického stříkání v lakovací kabině s obsluhou. 

Jelikož je lakýrník přítomen uvnitř lakovací kabiny v době, kdy probíhá proces 

lakování, je vystaven mnoha nebezpečím. Proto je třeba identifikovat nebezpečí a hodnotit 

rizika, následně navrhnout bezpečnostní opatření a vybrat vhodné OOPP a tohle je cílem 

mé bakalářské práce.   

Proces lakování není jen nanášení nátěrových hmot, ale do tohoto procesu se také 

zahrnuje úprava materiálů a míchání barev, při kterých je také zaměstnanec vystaven 

určitým nebezpečím, které jsem v práci identifikoval a vyhodnotil. Součástí práce jsou také 

k těmto rizikům navržená bezpečnostní opatření a přiděleny příslušné OOPP. 
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2 ROZBOR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍ SE BOZP 

2.1 Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů 

Zákoník práce je rozdělen do čtrnácti částí, z nichž každá část je rozdělena 

do několika hlav. Pro potřeby této bakalářské práce byla nejvíce využita část pátá. V této 

části se řeší bezpečnost a ochrana zdraví při práci a je rozdělena do tří hlav a to: 

 Hlava I - Předcházení ohrožení života při práci  

 Hlava II - Povinnost zaměstnavatele, práva a povinnosti 

zaměstnance  

 Hlava III - Společná ustanovení [1] 

- V §101 je dáno, že zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví 

zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, 

která se týká výkonu práce, přičemž péče o BOZP je nedílnou a rovnocennou součástí 

pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení. [1]  

Tento paragraf dále řeší, jestliže na jednom pracovišti vykonávají práci zaměstnanci 

dvou a více zaměstnavatelů, tak jsou tito zaměstnavatelé povinni se navzájem informovat 

o rizicích, které mohou vzniknout na daném pracovišti, a navzájem se informovat 

o přijatých opatřeních k zajištění bezpečnosti. Ke koordinaci provádění opatření k ochraně 

bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a k zajištění postupů je pověřený jeden zaměstnavatel, 

který byl na základě písemné dohody určen všemi zúčastněnými zaměstnavateli. [1] 

Činnosti a práce zaměstnanců jednoho zaměstnavatele musí být prováděny tak, 

aby současně neohrožovaly zaměstnance druhého zaměstnavatele. [1] 

Zaměstnavatel má povinnost na vlastní náklady zajistit bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci všem fyzickým osobám, které se s jeho vědomím vyskytují na jeho pracovištích. 

[1]  

- V § 102 je dáno, že zaměstnavatel musí přijmou vhodnou organizaci bezpečnosti 

a ochranu zdraví při práci a dále musí přijmout opatření k předcházení rizikům za účelem 

vytvoření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a pracovních 

podmínek. [1] 
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Zaměstnavatel na základě kontroly stavu výrobních a pracovních prostředků, 

vybavení pracovišť a úrovně rizikových faktorů pracovních podmínek má povinnost 

neustále vyhledávat nebezpečné činitele. Při zjištění nebezpečného činitele musí vyhledat 

a zhodnotit rizika. Dále musí přijmout opatření k odstranění těchto rizik. [1] 

Není-li možné riziko odstranit, má zaměstnavatel povinnost přijmout takové 

opatření, které riziko minimalizuje na co nejmenší míru. [1] 

- V §103 jsou dány  povinnosti zaměstnavatele vůči zaměstnancům. Například 

informovat zaměstnance o kategorii práce, kterou vykonávají, umožnit nahlížení 

do evidence nebo poskytnutí první pomoci. [1] 

Zaměstnavatel má povinnost poskytnout zaměstnanci školení o určitém obsahu 

a s určitou četností. Obsah a četnost školení určí sám zaměstnavatel. [1] 

Zaměstnavatel je dále povinen přizpůsobit pracovní podmínky a pracovní prostředí 

pro těhotné zaměstnankyně a zdravotně postižené zaměstnance na vlastní náklady. [1] 

- V §104 jsou dány podmínky, kdy je zaměstnavatel povinen přidělit zaměstnanci 

osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, mycí, čistící a desinfekční 

prostředky a ochranné nápoje. [1] 

- V §105 se řeší povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech 

z povolání. [1] 

- §106 obsahuje práva a povinnosti zaměstnance. [1] 

2.2 Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci 

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

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

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). [2] 

- Zákon je rozdělen do čtyř částí.  

- První část s názvem Další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích obsahuje: 
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 požadavky na pracoviště a pracovní prostředí 

 požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení 

 požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

 bezpečnostní značky, značení a signály  

 rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma 

 odbornou způsobilost [2] 

- V části druhé se řeší zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztah. [2] 

- Část třetí obsahuje další úkoly zadavatele stavby, jejího zhotovitele, popřípadě 

 fyzické osoby, která se podílí na zhotovení stavby, a koordinátora bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci na staveništi. [2] 

- Ve čtvrté části jsou zahrnuta společná, přechodná a závěrečná ustanovení. [2] 

2.3 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší 

podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, 

mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 

- Ochranné prostředky musí být účinné po dobu používání a pro zaměstnance nesmí 

představovat žádné další riziko spojené s použitím. Musí odpovídat podmínkám 

na pracovišti a respektovat zdravotní stav a ergonomické požadavky zaměstnanců. 

Zaměstnanci musí být seznámeni se způsobem, podmínkami a dobou požívání ochranných 

prostředků. Ochranné prostředky musí být slučitelné, jestliže okolnosti vyžadují současné 

použití více ochranných prostředků naráz. Při používání jednoho ochranného prostředku 

více zaměstnanci, musí být přijata opatření k zamezení přenosu chorob. [3] 

- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. obsahuje čtyři přílohy. V příloze č. 2 jsou 

vymezeny ochranné prostředky pro ochranu hlavy, sluchu, očí, obličeje, dýchacích orgánů, 

rukou, paží, nohou a ochranu celého těla. Příloha č. 3 specifikuje, které ochranné 

prostředky používat při dané práci a činnosti. V příloze č. 4 jsou práce rozdělené podle 

čistoty pracoviště a dále jsou dána doporučená množství mycích a čistících prostředků.  
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2.4 ČSN EN 12215+A1  

- Lakovny, stříkací kabiny pro nanášení organických tekutých nátěrových hmot, 

bezpečnostní požadavky. 

- Tato norma platí pro stříkací kabiny, pro nanášení organických kapalných 

nátěrových hmot, jako jsou barvy či laky. Norma obsahuje seznam významných nebezpečí 

a v další části řeší bezpečnostní požadavky a opatření na tyto nebezpečí. V normě je dále 

uvedeno, z jakých částí se stříkací kabina skládá, a popisuje metody k ověření 

bezpečnostních opatření. [4] 
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3 LAKOVNA 

Lakovna Strnadel auto - moto - lakýrnictví je umístěna v Opavě a činnost provozuje 

od roku 2000. Hala, ve které se lakovna nachází, je rozdělena do tří částí. První část je 

určena pro úpravu materiálu k lakování, v druhé části dochází k míchání barev pomocí 

zařízení Standox a v poslední části je umístěn starší model kombinované lakovací 

a vysoušecí kabiny Prestige firmy Nova Verta, ve které probíhá samotný proces nanášení 

nátěrových hmot. V lakovně pracují tři zaměstnanci a majitel pan Jan Strnadel.  

3.1 Technologické parametry a popis kombinované lakovací 

a vysoušecí kabiny Prestige 

Lakovací kabina Prestige od firmy Nova Verta má vnější délku 8120 mm, vnější 

šířku 4080 mm a vnější výšku 3650 mm. Vnitřní rozměry jsou 7920 x 3960 x 2640 mm 

(d x š x v). [5] 

 

Obrázek 1 pohled dovnitř stříkací kabiny Nova Verta 

Základní deskou je vyvýšený kovový podstavec s celoroštovou podlahou a vnitřním 

nájezdem o výšce 400 mm. Podstavec je spodní část lakovny určená k uložení roštů, 

přes které dochází k odvodu vzduchu, a také slouží k volnému pohybu v lakovací kabině. 

Při lakování materiálu dochází ke vzniku tzv. přestřiku, který je unášen vnitřním proudem 

vzduchu ze stříkací kabiny. Přestřik je směs laků a barev, která se nezachytí na lakovaném 
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materiálu. Aby se zabránilo úniku této směsi, jsou pod roštem nainstalovány suché 

podlahové filtry, které většinu přestřiku zachytí. [5] [6] 

Vstup do lakovací kabiny zajišťují čtyřdílná vstupní vrata (obr. 2) o rozměrech 

3160 x 2580 mm. V každé části vrat je jedno prosklené okno. Pro vstup pracovníka 

do lakovací kabiny slouží servisní dveře. Tyto dveře jsou středním dílem vrat. [5] [7] 

 

Obrázek 2 vrata stříkací kabiny Nova Verta 

Stěny lakovací kabiny jsou typu Sandwich. Sandwich se skládá z dvojitého pláště 

z pozinkovaného plechu a z izolace z minerálního vlákna v meziprostoru o tloušťce 60 

mm. Plastový nástřik modré barvy tvoří vnější obal lakovací kabiny a rámy dveří jsou bílé. 

Vnitřní stěny lakovací kabiny jsou nalakovány bílou barvou. Vnitřní prostor lakovací 

kabiny dále tvoří izolovaný mezistrop o rozměrech 7920 x 3200 mm a stropní a podlahová 

filtrace. Stropní filtry slouží k zachycení nečistot přiváděného vzduchu z venčí. [5] 

Osvětlení stříkací kabiny je zajištěno dvěma řadami světel v horní a boční části, 

které nám zajišťují dostatečné osvětlení lakovaného předmětu. Každou část tvoří dvě 

zářivky o výkonu 36 W. Teplota při lakování se pohybuje v rozmezí 18 - 23 °C a při sušení 

40 - 80 °C. K ohřevu nasávaného vzduchu se používá tepelný výměník. Zahřátí vzduchu 

z 18 °C na 65 °C trvá asi 6 - 8 minut. [5] 

K zajištění dodávky a ohřevu vstupního vzduchu v potřebném množství slouží 

vstupní agregát. Agregátů ve stříkací kabině může být více. Podle množství požadovaného 

vzduchového výkonu se určí množství agregátů. Vstupní agregát jednotky typu SM2/LM2 

tvoří: 

 elektromotor  
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 ventilátor 

 suchá filtrace - slouží k filtraci znečištěného vzduchu přiváděného 

z venkovního prostředí 

 nerezový výměník 

 automatika 

 recirkulační systém - zajišťuje recirkulaci vzduchu tzn., že ve fázi sušení 

vrací zpět do lakovací kabiny již ohřátý vzduch 

 bezpečnostní systém 

 hořák [5] [6] 

K zadržení prachových částic z lakovací kabiny slouží výstupní agregát se suchou 

filtrací. K zadržení těkavých organických látek rozptýlených ve vzduchu je ve vstupním 

agregátu umístěn válec s aktivním uhlím. Výstupní agregát jednotky typu EE2, kterým je 

vybavena lakovací kabina modelu Prestige tvoří: 

 elektromotor 

 ventilátor 

 dvoustupňová suchá filtrace - zajišťuje vyčištění vzduchu odsávaného 

z vnitřního prostoru, který je znečištěn přestřikem 

 regulační klapka - slouží k seřizování tlaku v lakovací kabině 

 filtrace aktivním uhlím [5] [6] 

Stříkací kabina je vybavena plně automatickou ovládací klapkou, která při fázi 

sušení umožňuje recirkulaci 90 % horkého vzduchu. Pro využití odsávaného ohřátého 

vzduchu z lakovací kabiny pro předehřev nasávaného vzduchu z venkovního prostoru je 

stříkací kabina vybavena tzv. rekuperací. Lakovací kabina Prestige je vhodná pro nanášení 

vodou ředitelných barev a hlučnost při provozu dosahuje 72 dB. [5] 

Elektronický systém, jimž je lakovací kabina vybavena, zajišťuje v různých fázích 

pracovního procesu fungování stříkací kabiny jako celku. Všechny fáze pracovního 

procesu se nazývají lakovací cyklus. Ten tvoří fáze lakování, odvětrávání, vysoušení 

a ochlazování. Při fázi lakování dochází k nanášení barvy nebo laku na lakovaný materiál. 

K vypuzení par rozpouštědel ze vzduchu lakovací kabiny následuje fáze odvětrávání. Dále 

následuje fáze vysoušení, která slouží k vysušení laku na lakovaném materiálu. Jako 
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poslední následuje fáze ochlazování, které ochladí materiál na takovou teplotu, aby se 

s ním dalo manipulovat. [6] 

Kombinovaná lakovací a vysoušecí kabina Prestige má vzduchový výkon 30.000 

m
3
/hod, je vybavena dvěma ventilátory a dvěma elektromotory o výkonu 5,5 kW. Výkon 

hořáku u této stříkací kabiny je 199 kW. [5] 

3.1.1 Schéma proudění vzduchu v lakovací kabině Nova Verta 

 

Obrázek 3 schéma proudění vzduchu ve stříkací kabině Nova Verta [6] 

Světle modrá barva na schématu značí přívod a odvod vzduchu. Oranžová barva 

představuje znečištěný vzduch v lakovací kabině. Filtrace jsou označeny zelenou barvou 

a ohřev vzduchu ve stříkací kabině je vyznačen červenou barvou.  

3.1.2 Bezpečnostní upozornění 

Lakovací kabina se musí ovládat jedině pomocí ovládacího panelu lakovací kabiny 

a je třeba plně respektovat výstražná upozornění. Bezpečnostní systémy musí být vždy 

v provozu. Odpojení bezpečnostních systémů je přísně zakázáno. Pro vozidla 

nebo výrobky vybavené plynovým systémem nebo obsahující spreje, zapalovače, alkohol 

nebo jiné hořlavé látky platí zákaz zavážení do stříkací kabiny. Dále platí zákaz: 

 oprav zařízení za provozu  
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 oddělávání ochranných prvků a krytů  

 chůze po střeše lakovací kabiny 

 kouření v prostoru lakovny 

 používání otevřeného ohně nebo jiných prostředků, které mohou vytvářet 

jiskry 

 používání elektrických zařízení, které nejsou používány pro provoz lakovací 

kabiny 

 používání většího množství laků a barev, než je povoleno  

 lakování, v případě že není lakovací kabina ve fázi lakování nebo v případě 

otevřených dveří či vrat lakovací kabiny 

 opomenutí fáze odvětrávání 

 práce při nečinnosti odvětrávání  

 konzumace potravin ve stříkací kabině 

Při práci v lakovně musí být obsluha vybavena OOPP, jako jsou respirační masky 

opatřené filtrem, kombinézy, blůzy, chrániče sluchu, bezpečnostní obuv. Po údržbě 

ventilace je třeba před započetím nového procesu provést kompletní výměnu 

vzduchu v lakovací kabině. [6] 

3.1.3 Údržba lakovací kabiny  

K zajištění bezpečnosti práce v lakovně je třeba dbát na pravidelnou údržbu 

a servis. Při nedodržení těchto pravidelných kontrol může dojít vlivem poruchy 

či opotřebení některých částí lakovacího zařízení k úrazu nebo poškození zdraví obsluhy. 

K úpravě počtu otáček ventilátoru slouží převodový systém, který je nainstalován 

do ventilačních jednotek. Převodový systém funguje na principu řemenového převodu. 

Aby nedocházelo k prokluzu řemenů a k následnému snížení účinnosti ventilátorů, 

rychlejšímu opotřebení řemenů a hlavně k vzniku nepříjemné hlučnosti, musí se provádět 

pravidelná kontrola napnutí a pružnosti řemenů. [6] 

Kontrola napnutí převodových řemenů ve vstupním a výstupním agregátu se 

provádí stlačením řemenů rukou v polovině vzdálenosti mezi dvěma řemenicemi. 

Jestliže průhyb není větší než 20 - 30 mm, je napnutí řemenů správné. Kontrola se provádí 

po 500 hodinách a po 1000 hodinách provozu lakovací kabiny se vymění řemeny. [6]  
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Seřízení tlaku v lakovací kabině se provádí při každé lakovací fázi. Přetlak je 

znázorněn na kapilárním tlakoměru. Správný přetlak je znázorněný na stupnici v rozmezí 

0 - 0,2 bar. Pokud přetlak nelze seřídit do tohoto rozmezí, je třeba vyměnit podlahové 

filtry. [6] 

Jelikož při lakovacím cyklu jsou vrata, těsnění vrat, recirkulační klapky 

v neustálém styku s vysokými teplotami, dochází k opotřebení těchto částí a ztrátě 

elasticity a účinnosti. Proto je zapotřebí kontrolovat funkci vrat a těsnění vrat po každých 

100 hodinách provozu. Pokud se zjistí netěsnost vrat, je třeba vyměnit těsnění. V případě, 

že by se těsnění nevyměnilo, došlo by k úniku vzduchu s příměsí přestřiku do prostoru 

lakovny. [6]  

K zajištění čistoty a splnění minimálních podmínek na osvětlení (600 lux) je třeba 

udržovat boční stěny a osvětlení lakovací kabiny v čistotě. K tomu se používá ochranný 

vodou omývatelný nástřik Anditus, který se nanese na stěny lakovací kabiny. Tento nástřik 

se po 200 hodinách práce doporučuje smýt a následně nanést novou vrstvu. V případě 

výměny zářivek, které jsou umístěny v horní a boční části lakovací kabiny v kovových 

rámech, je třeba dbát na to, aby lakovací kabina byla mimo provoz. [6]  

Kontrola sací klapky s protizávažím se provádí po 100 hodinách provozu. Tato 

klapka je zapotřebí při fázi vysoušení, nebo pokud lakovací kabina není v provozu k tomu, 

aby zabránila průchodu studeného vzduchu zvenčí. Klapka se otevře proudem vzduchu 

nasávaného zvenčí, který zdvihne protizávaží vždy, když se uvede zařízení do provozu. [6]  

Hořák umístěný v tepelném výměníku slouží k ohřátí studeného nasávaného 

vzduchu z venčí na požadovanou teplotu. Je zapotřebí ho po každých 500 hodinách práce 

vyčistit a každý rok provádět jeho seřízení. [6] 

Při provozu lakovací kabiny dochází k zanášení filtrů a k následnému zanesení 

vzduchotechnických agregátů. To má za následek zvýšení přetlaku v lakovací kabině. 

Proto je nezbytné stanovit v provozním řádu pravidelnou výměnu filtrů. Znečištěné filtry 

a zbytky laků se musí likvidovat jako nebezpečný odpad. [6]  

K zachycení nečistot obsažených v nasávaném vzduchu slouží předfiltr umístěný 

ve vstupním agregátu. Znečištěný předfiltr má za následek snížení objemu dodávaného 

vzduchu. Při lakovací fázi má takto snížená dodávka vzduchu vliv na snížený odvod 

přestřiku z lakovací kabiny. Proto je nezbytné přibližně po 100 hodinách provozu provádět 
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vizuální kontrolu předfiltrů a asi po 200 hodinách vyměnit staré filtry za nové. Čistota, 

dobrý stav a účinnost předfiltrů vede k dlouhodobé životnosti a účinnosti lakovací kabiny 

a k prodloužení životnosti stropních filtrů. [6] 

Stropní filtry, jejichž filtrační tkanina dokáže zachytit nečistoty až do hodnoty 

10 mikronů a na nichž je závislý celý výsledek lakování, jsou umístěny v horní vnitřní části 

lakovací kabiny. Jelikož v lakovacím prostoru dochází k silným teplotním a tlakovým 

výkyvům, je třeba asi po 500 hodinách práce zkontrolovat, zda nedochází k třepení a trhání 

filtrační tkaniny, a přibližně každý rok provést výměnu. K výměně stropních filtrů se 

používá lešení či zdvižné zařízení. [6] 

Ke zvýšení přetlaku v lakovací kabině a následnému turbulentnímu proudění 

vzduchu dochází při znečištění podlahových filtrů. Ty jsou umístěny pod rošty 

v odsávacích kanálech a slouží k odvodu vzduchu znečištěného přestřikem, který se 

neuchytil na lakovacím materiálu. Proto je nezbytné filtry kontrolovat po každých 

75 hodinách provozu a po 150 hodinách provádět výměnu. [6]  

 K zachycení malých částí laku obsažených ve vzduchu na výstupu z lakovací 

kabiny, které nepohltily podlahové filtry, jsou ve výstupním agregátu instalovány kromě 

kazetových filtrů i filtrační válce s aktivním uhlím. Doporučená vizuální kontrola 

kazetových filtrů by měla probíhat každý týden a dle potřeby by se měla provádět výměna 

kazet. Většinou se výměna provádí po 150 provozních hodinách. Filtrační válec se skládá 

ze dvou kovových síťovaných válců s otvorem, ve kterém je stlačené aktivní uhlí. 

K zajištění rovnoměrné vrstvy aktivního uhlí se používá víko, které zajistí vystředěnou 

pozici vložky uvnitř válce. Rychlost proudění vzduchu a množství absorbovaných 

těkavých látek má vliv na dobu účinnosti aktivního uhlí. Před instalací válců s novým 

aktivním uhlím se musí válec zvážit a jeho hmotnost musí být zapsána do provozního 

deníku. Pravidelnou kontrolou vážením válců zjistíme, zda je třeba aktivní uhlí vyměnit. 

Tato povinnost nastává ve chvíli, kdy váha válců stoupne o 25 % původní váhy. Celková 

výměna výstupních filtrů by se měla provádět po každých 150 hodinách provozu. Kontrola 

se provádí po každých 75 pracovních hodinách. Pokud se výstupní filtry nevymění včas, 

dochází průniku přestřiku do výstupních ventilátorů, což má za následek zanášení lopatek 

a narušení vyvážeností systému. Následkem jsou silné vibrace přenášené na celou soustavu 

zařízení. [6]  
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3.2 Úprava materiálu před lakováním 

Ve firmě Strnadel auto - moto - lakýrnictví se k úpravě materiálů používají nástroje, 

brusné materiály a přípravky firmy Standox. K dosažení dokonalého výsledku lakování je 

třeba zjistit, z jakého materiálu je předmět vyroben, zda se jedná o ocel, pozinkovaný 

materiál, plast či třeba hliník. Toto zjištění umožňuje naplánovaní dalších pracovních 

postupů a slouží k určení nástrojů a materiálů, které budou dále použity. Například 

při úpravě hliníkových dílů musí obsluha použít výhradně nářadí a brusné materiály 

k úpravě hliníkových dílů, jinak může dojít k vznícení ocelového a hliníkového prachu, 

což může zapříčinit požár. V případě špatného vyhodnocení materiálu dochází 

k následným neodstranitelným vadám jakou jsou staženiny, stopy po broušení, mapy 

na okrajích, puchýře, zvlnění, zmatnění, atd. [8]  

Úprava dílů probíhá pomocí broušení. K broušení silných vrstev polyesterového 

vyrovnávacího tmelu se používají planetové a obdélníkové brusky. Naopak pro všeobecné 

broušení se využívají brusky excentrické (obr. 4). K menším opravám či úpravám hran 

a profilů slouží brusné bloky. Velikost a tvar brusných bloků zaručují při broušení 

rovnoměrné rozdělení tlaku a dokonalou a přesnou práci. Při nedokonalém rozdělení tlaku 

dochází k vadám, jako jsou prohlubně a díry. Brusky musí být vybaveny odsáváním 

nebo například od brusných bloků se odsávání musí zajistit. V případě broušení za mokra 

se musí použít čistá voda, aby nedocházelo vlivem nečistot ke škrábancům. Při broušení 

za mokra se nesmí používat elektrické brusky. Při používání brusných nástrojů je základní 

povinností používání OOPP jako jsou ochranné rukavice, ochranná maska a ochrana zraku. 

[8] 

 

Obrázek 4 ruční bruska s odsáváním 
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Pro kvalitně vybroušený předmět je třeba správně zvolit brusný materiál. Ten se 

dělí podle formy a typu brusného materiálu a  podle zrnitosti. [8] 

Forma a typ brusného materiálu se liší podle brusné hlavy brusky. Jsou buď 

obdélníkové, nebo kulaté. Pro větší plochy a hrubší práce se používají brusky pásové 

s obdélníkovým brusným materiálem. Naopak k broušení menších ploch se používají 

brusky rotační s kulatým brusným materiálem. [8]   

Zrnitost brusného materiálu se odvíjí od velikosti množství a rozložení jednotlivých 

zrn. Jednotlivá zrna jsou nejčastěji v podobě korundu nebo karbidu křemíku. Na zadní 

straně papíru je pomocí písmene „P“, které je doplněno číslem, označena velikost zrn 

a jejich rozložení. Brusné papíry označené nižším číslem např. P40 mají hrubší zrnitost 

a jsou určené pro hrubší úpravu. Naopak brusné papíry označené na zadní části číslem 

např. P600 mají jemnější zrnitost a využívají se pro jemnější úpravu. Brusné materiály se 

musí pravidelně měnit, aby nedocházelo  k poškození povrchu. [8] 

Brusný materiál P40 - P80 se značí jako hrubý. Tento brusný materiál se používá 

k odstranění laku a broušení povrchu kovu. Materiál se střední zrnitostí označený čísly 

P120 - P180 se v praxi využívá ke zdrsnění plochy před vyrovnáním polyesterovým 

tmelem a k broušení tmelu. K napojení okolní plochy se používají materiály označené 

číslem P200 - P320 značené jako jemné. Další brusné materiály P400 - P600 jsou vedeny 

jako vysoce jemné a k broušení do ztracena se používají brusné materiály ultra jemné P800 

- P4000. S využitím všech brusných materiálů od těch s hrubou zrnitostí po ty s jemnou 

zrnitostí se dosáhne dokonalého výsledku úpravy materiálu bez jakýkoliv povrchových 

vad. [8] 

Při odstraňování rzi je broušení naprosto nedostačující. K odstranění rzi se používá 

brusný granulovaný materiál na bázi písku, korundu či skla, který je vrhán proti povrchu. 

Tento proces se nazývá otryskávání. Je podstatné, aby rez byla zcela odstraněna. Pokud se 

tak nestane, hrozí riziko, že rez se bude dostávat hlouběji do materiálu. Dalším způsobem, 

jak rez odstranit, je broušení materiálu drátěnými kartáči. Po vybroušení rzi je třeba místo 

zasažené korozí ošetřit neutralizující kyselinou. Při činnostech spojených s odstraňováním 

rzi je namístě použití ochranné masky, aby nedošlo k poranění očí a plic. [8]  
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3.2.1 Technologický postup při úpravě materiálů 

Samotný technologický postup při úpravě materiálů začíná předúpravou 

neboli čištěním poškozené části materiálu. K čištění se používá odstraňovač silikonu 

Standox. Pomocí brusného materiálu P80 nebo P120 se obrousí poškozený materiál 

nejprve nahrubo, poté s použitím brusného materiálu P150 nebo P180 se broušení dokončí. 

Po skončení broušení se odstraní z broušeného materiálu prach a použije se odstraňovač 

silikonu. Na vybroušenou část se nanese polyesterový vyrovnávací tmel Standox a nechá 

se schnout. Jakmile je tmel zaschlý, tak pomocí brusného bloku či brusky s brusným 

materiálem s označení P80 - P150 se poškozená část obrousí až na čistý kov. Poté se 

úprava dokončí broušením s brusným materiálem P180 - P240. V případě potřeby se 

nanese další vyrovnávací tmel. [8] 

Broušený materiál se očistí od prachu a následně se očistí pomocí odstraňovače 

silikonu. Poté se zamaskuje plocha okolo broušené části. Jestliže byl materiál broušený 

až na čistý kov, musí se tato část ošetřit antikorozním základním nátěrem. Základní nátěr 

zajišťuje přilnutí podkladu k plniči a poskytuje ochranu proti korozi. Po skončení odvětrání 

se nanese na materiál 2K plnič. Plniče vyplňují povrchové nerovnosti, zajišťují odolnost 

proti odprýskávání, izolují PE produktu, zaplňují póry a stopy po broušení a slouží 

jako základ pro systém vrchního laku. V posledním kroku se obrousí materiál pomocí 

brusného materiálu P400 - P500 a nakonec se opracovaná plocha lehce dobrousí vysoce 

jemným brusným papírem např. P600. [8]  

3.3 Míchání a nanášení barev Standox 

K zjištění správné receptury barvy se ve firmě Strnadel auto - moto - lakýrnictví 

využívá programu Standowin a měřícího zařízení Genius (obr. 5). 

 

Obrázek 5 měřící přístroj Genius 
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3.3.1 Technologický postup při míchání barev 

Ke zjištění o jakou barvu se jedná, slouží kódování umístěné na typovém štítku, 

který je přidělaný na některé části automobilu. Ze vzorkovnice barev (obr. 6) se vybere ta 

barva, která odpovídá kódu z typového štítku. Vzorek se porovná s barvou v těsné blízkosti 

poškozeného místa. Jestliže barva souhlasí, může se kód zadat do softwaru Standowin, 

který určí správnou recepturu barev a laků, a množství látek zobrazí na připojených 

elektrických váhách. Namíchanou barvou se pak naplní plniče. [9] 

 

Obrázek 6 vzorkovnice barev 

V případě, že barva na automobilu neodpovídá barvě ze vzorkovnice, je třeba barvu 

určit pomocí měřícího přístroje Genius. Jedná se o rychlé, spolehlivé, jednoduché 

a efektivní určení dílčích informací o barvách. Měření je zaručené pomocí tří kontaktních 

bodů. Měření se provádí na vyleštěné, rovné ploše co nejblíže poškozenému místu. 

Naměřené hodnoty, které jsou díky 3úhlovému měření spolehlivě přesné, se pomocí 

programu Standowin převádějí do hotových receptur, které se v potřebném množství 

zobrazí na připojených elektrických váhách. Následně se namíchanou barvou naplní plniče. 

[9]  

 

Obrázek 7 zařízení pro míchání barev Standox 



17 

 

3.3.2 Technologický postup při nanášení barev Standoblue 

Na okolní oblasti rozstřiku a přilehlé díly se nanese tenkými celistvými nástřiky 

Standoblue Color Blend. Do mokrého Standoblue Color Blend se nastříká první vrstva 

efektového laku Standoblue Basecoat. Lak se nastříká až k okraji naneseného Standoblue 

Color Blend a pokračuje se až k přilehlým opravovaným plochám. Pomocí plniče se 

Standoblue Basecoat nanese na opravovanou plochu. Nanášení probíhá při tlaku 1,5 - 2,0 

bar. Po odvětrání lakovací kabiny se na stříkanou plochu nanese čirý lak Standox VOC. [9]  

3.4 Sušení 

Sušení nastříkaného materiálu se provádí buď v sušící kabině, nebo za využití 

infračerveného a UV záření. Sušení IR zářením je velice výhodné. Doba sušení oproti 

sušení v sušící kabině je zkrácena až 4krát a spotřeba energie je také nižší. Požadované 

teplo vyzařuje okamžitě. Zařízení pro UV sušení je vhodné pro menší opravy. Doba 

pro sušení je minimální, okolo 30 sekund. Další výhoda UV sušení je, že povrch materiálu 

se nezahřívá, a tedy většinou není třeba žádný čas na odvětrávání. [8] 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

4 IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ V LAKOVNÁCH 

4.1 Identifikace nebezpečí ve stříkacích kabinách 

4.1.1 Mechanické nebezpečí  

Toto nebezpečí může vznikat při údržbě ventilátorů. Při této činnosti může dojít 

k nebezpečí střihu, rozdrcení a také vtažení. Nebezpečí střihu a rozdrcení může také nastat 

při pohybu částí stříkací kabiny, jako jsou dveře nebo vrata. [4]   

Jestliže dojde k vytvoření překážky, která brání přívodu vzduchu do stříkací kabiny, 

dochází ke snížení tlaku ve stříkací kabině. To má za následek zachycení dveří 

mechanickými deformacemi konstrukce stříkací kabiny, nebo také k zvýšení síly 

pro otevření dveří nad lidské možnosti. Při vzniku těchto situací nastává nebezpečí 

uzavření obsluhy ve stříkací kabině. Nebezpečí uzavření obsluhy může také vznikat 

při požáru nebo mechanické poruše zařízení, pokud překážky nebo zábrany brání 

pracovníkovi k rychlému odchodu ze stříkací kabiny. [4]  

Ve stříkacích kabinách, na chodbách, schodištích, plošinách, žebřících a na roštech 

v úrovni podlahy může vznikat riziko uklouznutí, zakopnutí a pádu pracovníků. Toto 

nebezpečí je nejčastěji způsobeno přítomností usazených barev či jiných látek na podlaze. 

Takto znečistěná podlaha je kluzká a nebezpečná. Jestliže pracoviště není dostatečně 

osvětleno podle daných předpisů, může dojít ke zvýšení nebezpečí. [4]  

V případě poruchy vysokotlakového zařízení může vzniknout nebezpečí vystříknutí 

vysokotlaké kapaliny. [4]                          

4.1.2 Elektrická nebezpečí  

Při dotyku elektricky živých částí, kdy jejich izolace je poškozena vlivem 

mechanických částí, v jiném případě došlo k poškození izolace stykem s rozpouštědly 

nebo elektricky živé části z provozních důvodů nejsou vůbec izolovány, může vzniknout 

nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Při poruše zařízení nebo systému může dojít 

k úrazu elektrickým proudem při doteku vodivých částí, které nejsou za normálního 

provozu nebezpečné. [4] 
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Například při ovlivnění konstrukčních prvků řídícího a bezpečnostního systému 

elektrostatickým vysokonapěťovým zařízením může vznikat nebezpečí vnějších vlivů 

na elektrická zařízení. [4]  

4.1.3 Tepelná nebezpečí  

Toto nebezpečí může vznikat při dotyku s horkými povrchy, při požáru 

nebo výbuchu. [4] 

4.1.4 Nebezpečí vytvářená hlukem 

Hluk vytvořený od čerpadel, ventilů, trysek rozprašovacího a stříkajícího zařízení, 

ventilátorů, ale také od vysoké rychlosti vzduchu v potrubí a příslušenství nebo systému 

mokrého čištění vzduchu může mít za následek vznik nebezpečí hlukem. [4]  

4.1.5 Nebezpečí od nebezpečných látek 

Při styku nebo vstřebání organických tekutých nátěrových hmot, čistících látek 

nebo rozpouštědel může dojít k riziku poškození kůže, očí, zánětu kůže nebo alergii. Toto 

nebezpečí se nazývá nebezpečí při styku nebo vstřebání organických tekutých nátěrových 

hmot. [4]  

Další nebezpečí můžou vznikat při inhalaci nebezpečných látek jako jsou aerosoly, 

páry rozpouštědel, toxické plyny unikající z topných zařízení nebo nebezpečné plyny 

a páry vznikající automatickým požárním hasícím zařízením. [4]  

4.1.6 Nebezpečí požáru 

Horké povrchy, jiskry vytvářené mechanickou energií, elektrické výboje, elektrické 

jiskry nebo svařování, broušení a jiné zdroje tepelné energie používané při údržbě a čištění 

mají za následek vznícení rozpouštědel, hadrů napitých těmito rozpouštědly nebo například 

vznícení hořlavých barev a laků, usazených uvnitř stříkacích kabin, ve výfukovém potrubí 

a filtračních jednotkách. Nebezpečí požáru může být také způsobeno samovznícením 

vznikající chemickou reakcí nátěrových hmot nebo od elektrostatického zařízení, špatného 

ovládaní prvků či selhání řídícího systému, způsobující vznik elektrických oblouků. [4] 
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4.1.7 Nebezpečí výbuchu 

Jestliže se v lakovně vyskytují zdroje iniciace například horké povrchy, jiskry 

vytvářené mechanickou energií, atd. a zároveň je přítomna hořlavá látka, přičemž její 

koncentrace ve vzduchu překročí dolní mez výbušnosti (LEL), může vzniknout nebezpečí 

výbuchu. [4] 

4.1.8 Nebezpečí způsobená poruchou dodávky energie 

Nebezpečí může vznikat při poruše nouzového osvětlení, bezpečnostního řídícího 

zařízení a také při poruše větracího zařízení. Při této závadě musí být zajištěna okamžitá 

evakuace pracovníků, jelikož dochází k rychlému nárůstu koncentrace par hořlavých látek. 

[4] 

4.2 Identifikace nebezpečí při broušení materiálu 

Při práci s bruskou může docházet k odletu úlomků materiálu a následnému zranění 

očí, obličeje nebo rukou. K těmto zraněním může také dojít při odletu úlomků nebo částic 

brusného kotouče. Pokud se jedná o malý broušený materiál, musí se dbát na to, aby byl 

řádně upevněn. Jestliže broušený materiál bude špatně upevněný, může dojít k jeho 

vymrštění a následnému zasažení zaměstnance. Při neopatrném zacházením s ruční 

bruskou může také dojít k pořezání některé části těla nebo k namotání rukávů, vlasů, 

rukavic nebo obvazů na rotující nástroj. V případě pádu upravovaného materiálu či brusky 

ze stolu může dojít k poranění nohou.  
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5 BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY NEBO OPATŘENÍ V 

LAKOVNÁCH  

5.1 Bezpečnostní požadavky nebo opatření ve stříkacích kabinách 

5.1.1 Mechanické bezpečnostní požadavky 

Aby nevznikalo nebezpečí střihu, rozdrcení a vtažení obsluhy zařízení, musí být 

přijaty bezpečnostní požadavky na jejich konstrukci. Nebezpečí střihu, rozdrcení a vtažení 

představují hlavně nebezpečně pohybující se části zařízení nebo stroje. Pomocí ochranných 

krytů, bezpečnostních přístrojů, hydraulického, pneumatického nebo elektrického 

blokování zabráníme přístupu k nebezpečným pohybujícím se částem. [4] 

Aby se předcházelo uzavření obsluhy ve stříkací kabině a nedošlo k následnému 

úrazu, musí být stříkací kabina zkonstruována tak, že pracovník při havárii či poruše najde 

cestu ze stříkací kabiny snadno a rychle a v cestě nebudou žádné překážky a zábrany 

bránící k rychlému opuštění kabiny. Dveře stříkací kabiny musí být z bezpečnostních 

důvodů otevíratelné zevnitř i zvenku, přičemž nehledě na zvýšený či snížený tlak uvnitř 

stříkací kabiny, musí být zevnitř otevíratelné pouhým tlakem. Další požadavky jsou, 

že musí být samouzavírací a nesmí být uzavřeny šrouby nebo zámky. Dveře se však 

mohou uzamykat zvenčí. Minimální šířka dveří musí být 800 mm a výška 2000 mm. 

Stříkací kabina musí být navržena tak, aby při úniku osoby neurazily ke dveřím větší 

vzdálenost než 10 m. [4] 

Spoje podlahových roštů, jimiž je podlaha vybavena, nesmí mít žádné prohlubně 

ani výstupky. Ve stříkací kabině a ve všech chodbičkách musí být protiskluzová podlaha 

a pracovní kanál musí být osvětlen. Stříkací kabina musí být osvětlena. Nejmenší 

požadavek na osvětlení je 600 lux. [4]   

5.1.2 Požadavky na elektrickou bezpečnost  

Aby nedocházelo k úrazu elektrickým proudem, musí být elektrická zařízení 

chráněná proti vnějším mechanickým vlivům a jejich izolace musí být odolná proti 

rozpouštědlům a jiným kapalinám. Všechny mechanicky vodivé části musí být uzemněny. 

[4]  
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5.1.3 Bezpečnostní požadavky na opatření proti hluku  

Omezením hluku na co nejmenší míru dosáhneme například pomocí pružných 

spojek mezi potrubními spoji a především mezi ventilátorem a potrubím, volbou otáček 

ventilátoru v nejvhodnějším bodě křivky hlučnosti nebo omezením rychlosti vzduchu 

v potrubí. Další opatřením k minimalizaci rizika od emisí hluku je, že při montáži zařízení 

se použijí antivibrační úchyty. [4]  

5.1.4 Bezpečnostní požadavky a opatření proti tepelným nebezpečím 

Horký povrch, který je snadno přístupný a hrozí riziko dotyku, musí mít teplotu 

menší než 60 °C. Povrchy s teplotou vyšší, u niž hrozí nebezpečí popálení, musí být 

opatřeny ochrannými kryty nebo izolací. [4] 

5.1.5 Bezpečnostní opatření proti nebezpečným látkám  

Aby se co nejvíce zabránilo styku nebo vstřebání organických tekutých nátěrových 

hmot, rozpouštědel či čistících kapalin, musí být v lakovně nainstalováno nucené větrání. 

[4] 

5.1.6 Opatření proti inhalaci aerosolů a par rozpouštědel 

Podle typu aplikace, velikosti a rozměrů natíraných výrobků, množství stříkané 

nebezpečné látky a jejich nejvyšších přípustných koncentracích musí být stříkací kabina 

s ruční obsluhou vybavena nuceným větráním, jelikož takové větrání sníží koncentraci 

aerosolů a par rozpouštědel pod nejvyšší přípustnou koncentraci a tím zabrání inhalaci 

těchto látek. V celém prostoru určeném pro práci by měl být proud vzduchu pokud možno 

homogenní. [4]  

Ve stříkací kabině musí být průměrná naměřená rychlost proudění vzduchu 

minimálně 0,30 m/s. Pokud se jedná o jednotlivé naměřené hodnoty rychlosti proudění 

vzduchu, musí mít hodnotu minimálně 0,25 m/s. Tyto hodnoty jsou stanovené 

pro prázdnou stříkací kabinu. [4] 

Jelikož jsou výrobky ve stříkací kabině situovaný na jednom místě a obsluha se 

pohybuje kolem něj, tak větrání musí být vertikální. V tomto případě musí proud vzduchu 

mířit směrem dolů. Výrobek, na který nanášíme nátěrovou hmotu, musí být o 1 m užší 

a kratší, než je stříkací kabina větraná vertikálně. Takto zabráníme vzniku turbulence. 
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Jestliže v lakovací kabině probíhá vertikální větrání a uvnitř je umístěn kontejner, vagon 

nebo jiný výrobek velkých rozměrů a tento výrobek stíní měřícím místům proudění 

vzduchu o více než 30 %, musí být rychlost proudění vzduchu ve stříkací kabině 

i s výrobkem situovaným uvnitř minimálně 30 m/s a jednotlivé naměřené hodnoty musí 

dosahovat alespoň 0,25 m/s. [4]  

V případech, kdy je zapotřebí snížit rychlost proudění vzduchu nebo organické 

nátěrové hmoty neobsahují žádné toxické látky, se nemusí hodnoty proudění vzduchu 

dodržovat a můžou být sníženy. [4]  

K omezení vzniku nebezpečných plynů a par a k zamezení vzniku výbušné 

atmosféry se používají bezpečnostní přístroje, jako jsou elektrické řídící, monitorovací 

a měřící systémy. Zjištění poruchy a následné vypnutí napájení je docíleno použitím 

počítače nebo PLC. [4]  

Ke hlídání výkonu větrání nám slouží zařízení pro detekci výkonu systému větrání, 

jako je například snímač rozdílu tlaku. Toto zařízením při ztrátě výkonu nad 10 % 

upozorní obsluhu o této skutečnosti zvukovou a vizuální výstražnou signalizací a dojde 

k následnému vypnutí. Dalším zařízením, které při výpadku nuceného větrání ihned zastaví 

provoz stříkacího zařízení, je blokovací zařízení. U blokovacího zařízení dojde k obnově 

provozu až po uvedení nuceného větrání do provozu. [4]  

5.1.7 Opatření proti inhalaci nebezpečných plynů unikajících z topného zařízení  

Aby se předcházelo inhalaci nebezpečných plynů z topných zařízení, musí být 

ve stříkací kabině zřízeno zařízení pro blokování větrání a přívod plynu do hořáku. Toto 

zařízení nemusí být zřízeno, pokud topení nepředstavují nebezpečí vznícení barev 

a rozpouštědel. Jde o topení horkovodním radiátorem, kapalinovým radiátorem pro 

výměnu tepla nebo katalytickým vodním systémem. [4] 

Z bezpečnostních důvodů musí být u systému pro přímý ohřev nebezpečná 

koncentrace plynných spalin pod hodnotami nejvyšších přípustných koncentrací. 

Abychom zabránili hromadění nebezpečných plynných spalin, tak musí být před hořákem 

nainstalováno potrubí pro cirkulaci. [4]  
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5.1.8 Opatření proti inhalaci nebezpečných plynů a par vytvářených automatickým 

požárním hasícím systémem  

Při zřízení automatického požárního hasícího zařízení musí být v lakovně 

nainstalováno výstražné zařízení, které před vypuštěním nebezpečných hasících látek 

upozorní obsluhu pomocí zvukové signalizace. [4] 

5.1.9 Bezpečnostní požadavky a opatření proti požáru 

U topných zařízení, které jsou nainstalované ve stříkací kabině, požadujeme, 

že nesmí vznítit aerosoly barev a páry rozpouštědel, které se v lakovně vyskytují. Potrubí 

pro odvod vzduchu s obsahem aerosolů barev a další části pro odvod vzduchu musí být 

zřízeny mimo prostor nanášení barvy na výrobek. [4]  

Instalace ručně spouštěných či automatických požárních hasících zařízení je 

povinná v každé stříkací kabině, ve které se vyskytují organické hořlavé látky. Povaha 

nátěrových hmot, způsob stříkání, velikost stříkací kabiny a přítomnost obsluhy jsou hlavní 

kritéria pro instalaci automatického požárního hasícího zařízení. Při vzniku požáru musí 

být automaticky přerušeno nucené větrání, přerušena dodávka tekuté nátěrové hmoty 

a v případě vhodnosti uzavřeny požární klapky. [4] 

Všechny podstatné části stříkací kabiny, jako jsou stěny, stropy, podlaha, rošty, 

dveře, vrata, apod. musí být vyrobeny z nehořlavého materiálu, přičemž potrubí pro větrání 

a komíny, které procházejí přes stěny, nesmí ovlivňovat požární odolnost těchto stěn. [4]  

5.1.10 Bezpečnostní požadavky a opatření proti výbuchu 

Při stabilizaci koncentrace hořlavých látek pod LEL pomocí nuceného větrání 

vyloučením, nebo omezením zdrojů iniciace a také vyloučením úniku hořlavých plynů se 

zamezí vzniku výbuchu. [4]  

Nejvyšší hodnota koncentrace hořlavých látek v lakovně je stanovena 25 % LEL.  

K zabránění vzniku výbušné koncentrace je třeba prostory zatřídit do nebezpečných zón. 

Stříkací boxy, potrubí pro recirkulaci a výfuk vzduchu a vnější prostory do vzdálenosti 1 m 

od trvale otevřených ploch se klasifikují do zóny 2, jestliže koncentrace hořlavých látek je 

pod 25 % dolní meze výbušnosti. Do zóny 2 se klasifikují také vnější prostory 

do vzdálenosti 1 m od trvale otevřených ploch, jestliže koncentrace hořlavých látek je 

v rozmezí 25 až 50 % dolní hranice výbušnosti. Ve stejném rozmezí koncentrací hořlavých 
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látek tedy 25 až 50 % LEL se do zóny 1 zařazují prostory lakovací kabiny či potrubí 

pro recirkulaci a výfuk vzduchu. Zařízení pro odlehčení výbuchu se instaluje do stříkací 

kabiny, pokud hrozí navýšení koncentrace rozpouštědel na 25 % a výš LEL. Jestliže je 

koncentrace rovna či vyšší 50 % dolní meze výbušnosti, musí být stříkací kabina vybavena 

zařízením pro měření koncentrace. Toto zařízení slouží k zastavení přívodu dodávky 

hořlavé kapaliny při koncentraci rovné nebo vyšší 50 % LEL. [4]  

V prostorech, kde hrozí nebezpečí výbuchu, se musí elektrická konstrukce, ale také 

i neelektrická zařízení zvolit tak, aby nepředstavovaly riziko iniciace. Kategorie ochrany 2 

náleží elektrickým zařízením, která jsou zřízena v zóně 1. Pro zónu 2 platí, že elektrická 

zařízení nainstalována v této zóně musí mít kategorii 3. [4]  

Aby se zabránilo iniciaci výbušné atmosféry, musí mít elektrická zařízení 

pospojována a uzemněna všechny vodivé části. Dále platí, že motory nesmí být 

nainstalovány uvnitř výfukového potrubí pro vzduch, a pokud se motory vyskytují mimo 

stříkací kabinu, musí být opatřeny krytím alespoň IP 44. Stupeň ochrany IP 44 znamená, 

že motory musí být chráněny před tělesy většími než 1mm a také chráněny proti stříkající 

vodě. K zamezení vniku par rozpouštědel ke svítidlům ve stříkací kabině nám slouží 

průsvitné panely odolné proti nárazu, které musí být řádně utěsněny do konstrukce kabiny, 

přičemž ochranné krytí musí být alespoň IP 54. Stupeň ochrany IP 54 znamená, že musí 

být chráněny před prachem a stříkající vodě. [4] 

Pro horké povrchy neelektrických zařízení vyskytující se uvnitř lakovací kabiny 

platí, že nesmí vznítit aerosoly barev a páry rozpouštědel. Dále musí být vyloučeno 

jakékoliv elektrostatické nabíjení. [4]  

5.1.11 Bezpečnostní požadavky a opatření proti výpadku zdroje napájení 

Pro případ výpadku zdroje napájení musí být stříkací kabina opatřena světelnou 

signalizací a nouzovým osvětlením a také automatickým požárním hasícím zařízením. [4] 

5.2 Bezpečnostní požadavky a opatření při broušení materiálu 

Při práci s ruční bruskou musí zaměstnanci používat příslušné osobní ochranné 

pracovní prostředky, jako jsou ochranné brýle, chrániče sluchu nebo ochranné rukavice. 

Před každým započetím práce musí zaměstnanec zkontrolovat stav brusného kotouče 



26 

 

a zkontrolovat jeho připevnění. Ruční brusku nesmíme odkládat z rukou na stůl či zem, 

pokud není ve vypnutém stavu. Při procesu broušení dochází ke vzniku jisker, proto je 

důležité, aby v blízkosti nebyly žádné hořlavé kapaliny ani hořlavý materiál. Z důvodu 

vzniku prachu při broušení musí být zajištěno odsávání.  
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6 OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY 

Osobní ochranné pracovní prostředky jsou ochranné prostředky, které musí chránit 

zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce 

a musí splňovat požadavky stanovené prováděcím právním předpisem. Zaměstnavatel je 

povinen vybavit pracoviště správnými osobními ochrannými pracovními prostředky, 

které musí být funkční a nepoškozené. Ke správně volbě OOPP se předchází posouzením 

a vyhodnocením rizik na pracovišti. Osoby pracující na pracovišti mají povinnost osobní 

ochranné pracovní prostředky používat. Zaměstnavatel je povinen proškolit zaměstnance 

o tom, jak OOPP používat. Zaměstnanci mají povinnost informovat zaměstnavatele 

o poškození OOPP, aby zaměstnavatel poškozené osobní ochranné pracovní prostředky 

mohl vyměnit za nové. 

6.1 Ochrana očí nebo obličeje 

Při broušení materiálu může dojít k odlétnutí drobných úlomků, které mohou 

způsobit poranění očí nebo popálení obličeje. Proto je zapotřebí při této činnosti používat 

ochranné brýle nebo ochranné obličejové štíty.  

Pokud úprava materiálů před lakováním vyžaduje svařování, je třeba, aby obsluha 

byla vybavena určitými ochrannými prostředky. Aby nedošlo k poškození zraku, 

způsobeném infračerveným, ultrafialovým nebo viditelným zářením, či nedošlo k popálení 

obličejové části, musí být zaměstnanci k dispozici svářečské kukly nebo štíty. Hledí štítů 

a kukel musí být z neprůhledného materiálu s otvorem pro ochranný filtr. 

Ochrannými brýlemi musí být vybavena také osoba provádějící míchání barev. 

Při této činnosti přichází obsluha do styku s nebezpečnými látkami, které při neopatrném 

zacházení mohou vystříknout do oblasti očí a způsobit poškození.  

Z důvodu bezpečnosti práce při nanášení nátěrových hmot musí být obsluha 

vybavena uzavřenými ochrannými brýlemi, ochrannými štíty nebo také maskou 

s filtračním zařízením. Ochranné štíty chránící proti postřiku kapalinou musí mít minimální 

hloubku 150 mm. Konstrukce těchto ochranných prostředků musí být přizpůsobena 

pracovníkům nosícím dioptrické brýle. Ochranná maska s filtrační zařízením se používá 
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v případech, kdy je zapotřebí zároveň chránit i dýchací orgány, například při nanášení 

organických nátěrových hmot pomocí pneumatického stříkání. [10] 

6.2 Ochrana dýchacích orgánů 

Laky, částice barvy, prach, organická rozpouštědla jsou nebezpečné prvky 

a při jejich vdechování může dojít k poškození zdraví. To se ale většinou projeví 

až po uplynutí 10 - 15 let. Proto je důležité dbát na správnou ochranu dýchacích orgánů. 

Při broušení materiálu je třeba dýchací orgány chránit proti vdechnutí jemného 

prachu. K tomu je zapotřebí, aby pracovník byl vybaven dýchací polomaskou 

nebo čtvrtmaskou. Rozdíl je v tom, že polomaska zakrývá nos, ústa, bradu a čtvrtmaska jen 

nos a ústa. Pracovník může být také vybaven ústenkou s nosní svorkou. 

Pokud pracovník v lakovací kabině provádí stříkání materiálu, musí být vybaven 

obličejovou maskou, polomaskou, polomaskou s přívodem čerstvého vzduchu nebo kuklou 

či přilbou s přívodem čerstvého vzduchu.  

6.2.1 Filtrační polomaska 

 

Obrázek 8 filtrační polomaska 

Při nanášení nátěrových hmot pracovník vybavený polomaskou (obr. 8) musí být 

také vybaven ochrannými brýlemi, aby nedošlo k poranění zraku. Filtrační polomaska se 

skládá z lícnice, upínacího systému, vydechovacího a vdechovacího ventilu, pouzdra filtru, 

filtru proti částicím, filtru proti plynům, předfiltru a nosní výztuhy. Části, jako je upínací 
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systém, přípojka, vdechovací a vydechovací ventil, musí být vyměnitelné. Polomaska 

nesmí snadno hořet a průnik lícní částí nesmí být vyšší jak 2 %. Polomasky jsou vybaveny 

filtrem proti zachycení pevných částic a nebezpečným výparům ředidel a barev. Hmotnost 

filtru nesmí být větší jak 300 g. [10] 

6.2.2 Obličejová maska s filtrem  

Obličejová maska nesmí mít průnik lícní částí vyšší jak 0,05 % a musí být 

samozhášecí, rychle nasazovací a snímatelná a musí pevně držet na obličeji. Obličejová 

maska je vybavena filtrem proti zachycení pevných částic a nebezpečným výparům ředidel 

a barev. Filtry musí být vyměnitelné bez speciálního nářadí a hmotnost nesmí být vyšší jak 

500 g. Obličejová maska se skládá z lícnice, těsnící linie masky, zorníku, vnitřní masky, 

upínacího systému, přípojky, vydechovacího a vdechovacího ventilu, řídícího ventilu, 

průzvučné membrány a nosného pásu. Většina částí musí být vyměnitelná. [10]  

6.2.3 Filtrační dýchací přístroje s nuceným přívodem vzduchu 

Jedná se o kukly, přilby, ale také polomasky, u kterých filtračně-ventilační jednotka 

zajišťuje přívod dostatečného množství čistého filtrovaného vzduchu do lícní části. 

Výhodou používání filtračních dýchacích přístrojů s nuceným přívodem čerstvého vzduchu 

je vyloučení odporu při vdechování, vysoký komfort a hygiena při nošení a je zcela 

vyloučeno usazování částic škodlivin v dosedací linii.  Další výhodou je, že při používání 

kukly i přilby lze použít další osobní ochranné pracovní prostředky, jako jsou ochranné 

brýle, mušlové chrániče sluchu, apod. [10]  

Údržba, úpravy nebo opravy se provádí dle pokynů výrobce a o těchto údržbách se 

vedou záznamy. Při údržbě se provádí čištění, dezinfekce, příprava k dalšímu použití 

a prověřování správné funkce v určitých intervalech. [10]  

V dané lakovně se při stříkání materiálů nejčastěji používají filtrační dýchací 

přístroje s nuceným přívodem vzduchu. Konkrétně se jedná o kukly s přívodem vzduchu. 

Při lakování malých materiálů používá obsluhu filtrační polomasky. [10]   

6.3 Ochrana sluchu 

U některých činností provozovaných v lakovnách jako např. broušení úhlovou 

bruskou, práce s kladivem, ofukování, apod. dochází k překročení nejvyšší dovolené 
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hladiny zvuku 85 dB. Jelikož při překročení této hodnoty a 8 hodinové expozici může dojít 

k trvalému poškození sluchu, musí obsluha používat chrániče sluchu. Při úpravě materiálu 

používá obsluha mušlové chrániče. Naopak při stříkání materiálů a ofukování používá 

obsluha zátkové chrániče sluchu. 

 
Obrázek 9 hladiny hluku v lakovně [11] 

Mušlové chrániče sluchu se skládají z mušlí kryjící uši, ve kterých je umístěn 

materiál, který je schopný pohlcovat zvuk. K utěsnění mušlí na hlavě se používají měkké 

dosedací polštářky, které jsou plněny pěnovým plastem nebo vhodnou kapalinou. Mušle 

jsou propojeny kovovým nebo plastovým hlavovým obloukem. Chrániče jsou vyráběny 

ve třech velikostech normální (N), malé (S) a velké (L), které se dají v určitém rozmezí 

dále nastavit. U mušlových chráničů nesmí být přítlačná síla větší jak 14 kN a přítlak 

nesmí být větší než 4500 Pa. [10]  

K zajištění funkčnosti zátkových chráničů sluchu se tyto chrániče vkládají 

do zvukovodu. Po dobu činnosti s vyšší hladinou zvuku jak 85 dB se chrániče nosí 

ve zvukovodu nebo v dutině boltce. Zátkové chrániče se dělají pro jednorázové 

a pro opakované použití. U chráničů pro opakované použití musí probíhat čištění. 

Po čištění nesmí obsluha zaznamenat žádné významné změny vzhledem k jejím obvyklým 

vlastnostem a žádné změny směřující ke způsobení významných změn útlumových 

charakteristik. [10]  

6.4 Ochrana rukou 

K ochraně horních končetin při míchání barev a nanášení nátěrových hmot musí 

pracovník používat ochranné rukavice. Ty musí být pětiprsté z důvodu dobré manipulace 

a vyrobeny z vhodného materiálu. Rukavice používané při míchání a práci ve stříkací 
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kabině jsou vyrobené z materiálů, jejichž základem je plast. Teto materiál nesmí 

akumulovat a vytvářet statickou elektřinu. Rukavice musí být bezešvé, nepropustné a musí 

zajišťovat dobrou těsnost. Hodnota pH musí být co nejblíže neutrální hodnotě. [10]  

Při broušení a svařování se používají k ochraně rukou rukavice vyrobené z usně. 

Rukavice vyrobené z tohoto materiálu jsou odolné vůči mechanickým rizikům, ale také 

proti účinkům tepla. [10]  

6.5 Ochrana nohou 

Pracovníci v lakovně musí být vybaveni ochranou obuví z nevodivého materiálu. 

Při práci v lakýrnictví je obsluha vybavena antistatickou uzavřenou obuví. Hodnota odporu 

u antistatické obuvi musí být v rozmezí od 100 kΩ do 1000 MΩ. Ochranná obuv musí být 

protiskluzová a odolná proti nárazu energií 100 J. [10] 

6.6 Ochrana těla  

Ochranné oděvy k zajištění bezpečnosti celého těla musí být z materiálu, 

který nebude vytvářet nebo akumulovat statickou energii, která by mohla způsobit vznik 

jiskry a mohlo dojít k následné iniciaci. Ochranný oděv se musí používat spolu 

s antistatickou ochranou obuví. Jestliže jsou antistatické vlastnosti docíleny pomocí 

povrchové úpravy, je třeba po každém čištěním povrch znovu upravit. Oděv nesmí být 

rozepnutý a velikost musí odpovídat zaměstnanci. Šířka všech zipů musí být menší než 

10 mm. Ochranný oděv musí být odolný také proti barvám a ředidlům, aby uchránil 

pokožku před jejich působením. [10]  
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7 VYHODNOCENÍ RIZIK V LAKOVNĚ 

Každý zaměstnavatel má povinnost vyhledávat a hodnotit rizika na pracovišti. 

Těmito úkoly může pověřit svého odborně způsobilého zaměstnance nebo je může 

provádět sám v případě, že je odborně způsobilý. Pokud není odborně způsobilý a nemá 

ani odborně způsobilého zaměstnance, musí prevenci rizik provést jiná odborně způsobilá 

osoba.  

Hodnocení rizik se může provádět různými metodami. K vyhodnocení rizik 

v lakovně Strnadel auto - moto - lakýrnictví jsem použil jednoduchou bodovou 

polokvantitativní metodu. Ta je založená na hodnocení určitého rizika pomocí třech složek, 

které jsou pravděpodobnost vzniku (P), pravděpodobnost následků (N) a názor hodnotitelů 

(H).  

Pravděpodobnost vzniku (P) se určí podle čísla od 1 do 5 ze stupnice odhadu 

pravděpodobnosti (tab. 1). Čísla označují ohodnocení vzniku a existence nebezpečí.  

Tabulka 1 P - pravděpodobnost vzniku a existence nebezpečí [12] 

Nahodilá 1 

Nepravděpodobná 2 

Pravděpodobná 3 

Velmi pravděpodobná 4 

Trvalá 5 

V tabulce možných následků ohrožení (tab. 2) jsou také čísla od 1 do 5, podle 

kterých se určí pravděpodobnost následků (N). 

Tabulka 2 N - možné následky ohrožení [12] 

Poškození zdraví bez pracovní neschopnosti 1 

Absenční úraz (s pracovní neschopností) 2 

Vážnější úraz vyžadující hospitalizaci  3 

Těžký úraz a úraz s trvalými následky 4 

Smrtelný úraz 5 

Názor hodnotitelů (H), který vychází ze závažnosti ohrožení, počtu ohrožených 

osob, času působení ohrožení, stáří a technického stavu technologických zařízení, úrovně 

údržby, možnosti zajištění první pomoci a dalších vlivů potencující riziko se určí podle 

čísla od 1 do 5 z tabulky názorů hodnotitelů (tab. 3). 
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Tabulka 3 H - názor hodnotitelů [12] 

Zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení 1 

Malý vliv na míru nebezpečí a ohrožení 2 

Větší, nezanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení 3 

Velký a významný vliv na míru nebezpečí a ohrožení 4 

Více významných a nepříznivých vlivů na závažnost a 

následky ohrožení a nebezpečí 

5 

K vyhodnocení rizik se používá tabulka, do které se zapíší jednotlivá rizika 

a přiřadí se k nim jednotlivá ohodnocení určitého rizika číslicí od 1 do 5. Celkové 

hodnocení rizika, jehož výsledek je ukazatel míry rizika R, se získá součinem jednotlivých 

činitelů P, N, H.  

R = P ∙ N ∙ H 

Pomocí celkového vyhodnocené míry rizika se z tabulky určí rizikový stupeň 

(tab. 4). Ten je rozdělen do pěti stupňů I. až V.  

Tabulka 4 R - celkové hodnocení rizika [12] 

Rizikový stupeň R Míra rizika 

I. > 100 Nepřijatelné riziko 

II. 51 ÷ 100 Nežádoucí riziko 

III. 11 ÷ 50 Mírné riziko 

IV. 3 ÷ 10 Akceptovatelné riziko 

V. < 3 Bezvýznamné riziko 

I. Nepřijatelné riziko s katastrofickými důsledky. Činnost s rizikovým stupněm I. 

vyžaduje bezodkladné odstavení, zastavení a vyřazení z provozu. Toto nařízení platí 

do doby, než budou provedena příslušná opatření a bude provedeno nové vyhodnocení 

rizik. [12] 

II. Bezodkladné provedení bezpečnostních opatření ke snížení rizika na přijatelnou 

míru vyžaduje nežádoucí riziko. [12] 

III. Mírné riziko nevyžaduje bezodkladné provedení bezpečnostních opatření, 

ale tato opatření musí být provedena podle zpracovaného plánu, který naplánovalo vedení 

podniku. [12] 

IV. Akceptovatelné riziko je přijato se souhlasem vedení. Ke snížení tohoto rizika 

je třeba provést technická bezpečnostní opatření nebo vhodná organizační opatření. [12]  

V. Bezvýznamné riziko nevyžaduje žádné zvláštní opatřené, ale je třeba na toto 

riziko pracovníky upozornit, jelikož nepředstavuje 100% bezpečnost. [12] 
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Podle výsledků jednoduché bodové polokvantitativní metody se jako největší rizika 

ukázala nebezpečí požáru a výbuchu ve stříkací kabině. Ukazatel míry rizika R v těchto 

případech vyšel 60. Podle tabulky se tedy jedná o nežádoucí rizika vyžadující urychlené 

provedení odpovídajících bezpečnostních opatření. 

Mezi mírná rizika vyžadující provedení bezpečnostních opatření dle zpracovaného 

plánu byla v lakovně vyhodnocena rizika: 

 uzavření obsluhy ve stříkací kabině vlivem snížení tlaku ve stříkací kabině 

(R = 24) 

 nebezpečí poškození kůže při styku s nebezpečnou látkou ve stříkací kabině 

(R = 27) 

 nebezpečí poškození dýchacích orgánů vlivem inhalace nebezpečných látek 

ve stříkací kabině (R = 27) 

 nebezpečí poškození očí vlivem vystříknutí nebezpečné látky ve stříkací 

kabině (R = 27) 

 nebezpečí odletů úlomků broušeného materiálu (R = 36) 

 nebezpečí pořezání o rotující brusný nástroj (R = 27) 

 nebezpečí vzniku požáru vlivem vzniku jisker při broušení (R = 45) 

 nebezpečí vzniku požáru v prostoru určeném pro míchání barev (R = 40) 

a další obsažená v příloze č. 1. 

Jako akceptovatelná rizika rizikového stupně IV. byla vyhodnocena rizika: 

 nebezpečí uklouznutí, zakopnutí a pádu ve stříkací kabině (R = 8) 

 nebezpečí vystříknutí vysokotlaké kapaliny ve stříkací kabině (R = 8) 

 nebezpečí odletu rotujícího nástroje z ruční brusky (R = 6) 

 nebezpečí uklouznutí v míchárně barev (R = 6) 

 nebezpečí pádu, zakopnutí, uklouznutí v ostatních částech lakovny (R = 6) 

a další obsažená v příloze č. 1. 

Do rizikového stupně V., tedy bezvýznamná rizika, bylo vyhodnoceno jen jedno 

riziko s ukazatelem míry rizika 2 nebezpečí zakopnutí a pádu ve stříkací kabině. 

 Tabulka vyhodnocení rizik pomocí jednoduché bodové polokvantitativní metody je 

obsažena v příloze 1.  
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8 ZJIŠTĚNÉ NEDOSTATKY A NÁVRH NA JEJICH 

OPATŘENÍ 

K zjištění nedostatků v lakovně jsem použil kontrolní seznam Check list. Je 

to postup založený na systematické kontrole plnění předem stanovených podmínek 

a opatření. Seznam kontrolních otázek je zpravidla generován na základě seznamu 

charakteristik sledovaného systému nebo činností, které souvisejí se systém 

a potencionálními dopady, selháním prvků systému a vznikem škod. Seznam otázek je 

obsažen v příloze č. 2. [13]  

8.1 Navržení bezpečnostních opatření na zjištěná nebezpečí 

 Na pracovišti nejsou všechny OOPP funkční a nepoškozené. 

- Zaměstnavatel by měl zajistit, aby všechny OOPP, které neplní svojí 

funkci, byly zlikvidovány a nahrazeny novými. 

 Zaměstnanci nepoužívají chrániče sluchu. 

- Zaměstnavatel by měl zajistit, aby při činnostech, během kterých dochází 

k překročení nejvyšší dovolené hladiny zvuku 85 dB, používali všichni 

zaměstnanci chrániče sluchu. Při nedodržení těchto pokynů budou 

zaměstnanci odebrány prémie za uplynulý měsíc. 

 Stříkací kabina není označena bezpečnostními značkami. 

- Stříkací kabinu označit bezpečnostními značkami zákaz kouření a zákaz 

manipulace s otevřeným ohněm. 

 Neprobíhá pravidelná výměna převodových řemenů. 

- Pravidelně po 1000 pracovních hodinách měnit převodové řemeny. 

 V lakovně se neprovádí pravidelný úklid. 

- Zaměstnavatel by měl vytvořit plán pravidelného úklidu a zaměstnanci se 

podle něj musí řídit. Musí probíhat pravidelný úklid v lakovně. Při 

nedodržení plánu pravidelného úklidu je zaměstnanec zbaven prémií za 

uplynulý měsíc. 

 V blízkosti broušení se nachází hořlavé materiály. 
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- Zaměstnanci musí tyto hořlavé materiály odstranit z těsné blízkosti 

od prostoru, kde probíhá broušení materiálu. Zaměstnavatel by měl vyhradit 

místo pro uložení těchto materiálů. 

 Podlaha v lakovně je opotřebená, nachází se v ní prohlubně a výstupky. 

- Podlahu opravit nebo udělat novou. 

 Prostor určený pro míchání barev není označen bezpečnostními značkami. 

- Prostor označit bezpečnostními značkami zákaz kouření a zákaz 

manipulace s otevřeným ohněm. 
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9 ZÁVĚR 

Cílem mé bakalářské práce bylo identifikovat nebezpečí a vyhodnotit rizika 

ve vybrané lakovně a následně navrhnout opatření a vhodně vybrat příslušné OOPP. 

K vyhodnocení rizik jsem použil dvě metody a to jednoduchou bodovou polokvantitativní 

metodu, která je obsažena v příloze č. 1, a Check list v příloze č. 2.  

Jednoduchá bodová polokvantitativní metoda je založena na součinu tří složek 

pravděpodobnosti vzniku, pravděpodobnosti následků a názoru hodnotitele, 

jejichž výsledkem je ukazatel míry rizika R. Nejvyšší rizika, která se v lakovně vyskytují, 

jsou nebezpečí požáru a výbuchu ve stříkací kabině. Ukazatel míry rizika v těchto 

případech vyšel 60 a jedná se o nežádoucí rizika rizikového stupně II. Do rizikového 

stupně III., tedy mezi mírné rizika, se řadí hned několik činností provozovaných v lakovně 

- například uzavření obsluhy vlivem snížení tlaku ve stříkací kabině, nebezpečí poškození 

dýchacích orgánů vlivem inhalace nebezpečných látek, nebezpečí odletů úlomků 

broušeného materiálu při práci s ruční bruskou a další, které se dají jednoduše vyčíst 

z přílohy č. 1. Mezi bezvýznamná rizika se v mé práci zařadilo jen jedno riziko a to riziko 

zakopnutí či pádu ve stříkací kabině, kde ukazatel míry rizika vyšel 2. Ke všem zjištěným 

rizikům jsem do přehledné tabulky navrhl bezpečnostní opatření a popřípadě určil použití 

OOPP. 

K zjištění nedostatků v lakovně jsem použil metodu Check list. Metoda je založena 

na vytvoření seznamu otázek, na které jsem odpovídal buď ano, nebo ne. V případě, 

že odpověď na otázku byla ne, tak v kapitole 7 jsem na zjištěné nebezpečí navrhl příslušné 

opatření.  

V bakalářské práci jsou dále v kapitole 5 vyjmenovány a popsány jednotlivé osobní 

ochranné pracovní prostředky. Součástí této kapitoly je také popis, při jakých činnostech je 

nutné jejich použití.  

Jelikož zaměstnanci v lakovně musí používat příslušné OOPP, protože při 

činnostech spojených s lakováním dochází k překračování hygienických limitů, jsou 

zaměstnanci zařazeni do pracovní kategorie III.  
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