
 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita  

Ostrava  

Fakulta bezpečnostního inženýrství 
 

Katedra bezpečnostního managementu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porovnání bezpečnostních rizik u halových  
a polních aplikací kapalinového paprsku 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student: Bc. Tomáš Heřman 

Vedoucí diplomové práce: Ing. Irena M. Hlaváčová, PhD. 

Studijní obor: 3908T002 Bezpečnostní inženýrství 

Datum zadání diplomové práce: 30. listopadu 2009 

Termín odevzdání diplomové práce: 30. dubna 2010    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou diplomovou práci vypracoval 

samostatně. Přílohy dané mi k dispozici jsem samostatně doplnil.“ 

 

V Ostravě dne 28. dubna 2010      

………………………………… 

                 Tomáš Heřman 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování: 

Děkuji paní Ing. I. M. Hlaváčové, Ph.D za obětavé, trpělivé a odborné vedení mé 

diplomové práce, za věcné připomínky a mnohá doporučení. Dále bych chtěl poděkovat 

Prof. Ing. L. Hlaváčovi, Ph.D a Prof. RNDr. V. Mádrovi, CSc, Ing. I. Wolfovi z firmy 

NET spol. s.r.o. a Ing. P. Kallusovi z firmy TALPA – RPF s.r.o. za ochotu ke 

spolupráci.  



 

Anotace 

VEKP (vysokoenergetický kapalinový paprsek) je progresivní technologie uplatňovaná 

při řezání, obrábění a čištění široké škály materiálů. Úspěšně se také využívá při sanaci  

a demolici staveb. Možnosti a využití technologie VEKP jsou velmi široké a zdaleka ještě 

nejsou vyčerpány.   

Cílem mé diplomové práce bylo provést srovnání provozu mobilního a stacionárního 

kapalinového paprsku z hlediska bezpečnosti na základě zkušeností z konkrétního mobilního 

pracoviště firmy NET spol. s r.o. a z Laboratoře kapalinového paprsku na VŠB. 

Vzhledem k tomu, že v době zpracování diplomové práce bylo vysokoprůtokové 

zařízení v Laboratoři kapalinového paprsku na VŠB mimo provoz, použil jsem pro splnění 

cíle diplomové práce informace a údaje stacionárního pracoviště firmy TALPA – RPF s.r.o. 

V práci jsem nejdřív popsal princip VEKP a možné využití této progresivní 

technologie. Dále byly popsány typy pracovišť pracující s technologií vysokotlakého 

kapalinového paprsku. 

V dalších kapitolách jsem se zabýval bezpečnostními riziky při práci na mobilním  

a stacionárním pracovišti a jejich eliminací.  

Na závěr jsem provedl porovnání mobilního a stacionárního pracoviště z hlediska 

bezpečnosti práce. Ze získaných údajů a informací vyplývá, že stacionární pracoviště se jeví 

z hlediska bezpečnosti jako méně rizikové.  

 

Klíčová slova: bezpečnost, vysokoenergetický kapalinový paprsek, bezpečnostní 

rizika, eliminace rizik 



 

Annotation 

WJM (Waterjet Machining) is a progressive technology applied for cutting, machining 

and cleaning a wide range of materials. It is also effectively used at reconstructions and 

demolitions of buildings. The possibilities and usage of the WJM technology are very wide 

and are far from being exhausted.  

The aim of the presented diploma thesis was to carry out a comparison of the operating 

of a mobile and stationary waterjet beam from the point of view of safety, based on the 

experience of a particular mobile working site of the NET company, Ltd. and from the 

Waterjet Beam Laboratory at the VŠB-Technical University of Ostrava.  

Due to the fact that during the time when this thesis was being written the high-flow 

pump in the Waterjet Beam Laboratory at the VŠB-Technical University of Ostrava was out 

of service, information and data from a stationary working site of the company TALPA – 

RPF, Ltd. was used to fulfill the aims of this thesis. 

In the thesis I first described the principles of WJM and the possible usage of this 

progressive technology. Furthermore, the kinds of working sites using abrasive water jet were 

described. 

In following chapters I was dealing with safety risks when working at mobile and 

stationary working sites and with the elimination of these risks. 

At the end the comparison of mobile and stationary working sites from the point of view 

of the safety of work was produced. The presented data and information lead to the 

conclusion that the stationary working site appears, as regards to safety, to provide less risk. 

 

Keywords: safety, waterjet machining beam, safety risks, elimination of risks 
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1 ÚVOD 

Technologie vysokoenergetického kapalinového paprsku představuje velmi 

přesné, mnohdy počítačem řízené, tvarové dělení nebo opracování materiálů studenou 

cestou, bez mechanické deformace, s minimálním odpadem. Tyto vlastnosti staví tuto 

technologii do pozice trvalého použití v budoucnosti v mnoha odvětvích, a to především 

tam, kde se používají materiály se špičkovými užitnými vlastnostmi [1].  

Základní princip vysokoenergetického kapalinového paprsku je přeměna tlakové 

energie kapaliny (nejčastěji vody) na dynamickou energii a její následné využití pro 

dezintegraci pevných materiálů. Vysokého tlaku (stovky MPa) kapaliny se dosahuje 

buď paralelně zařazenými válci s jednočinnou pístnicí nebo hydraulickým 

multiplikátorem. Kapalina protékající tryskou malého průměru následně získává velmi 

vysokou rychlost (až trojnásobek rychlosti zvuku ve vzduchu). Její vysoká kinetická 

energie umožňuje nejen obrábění, ale i čistění, tryskání a sanování např. betonových 

povrchů. V technické praxi se využívá více variant vysokoenergetického kapalinového 

paprsku, a to např. kontinuální nebo pulzní paprsek, čistý vodní paprsek nebo 

kapalinový paprsek s různými druhy abraziva. Jako abrazivní materiály se používají 

nejčastěji křemičitý písek, granát, olivín nebo korundový prášek [1].    

Původně byl kapalinový paprsek používán pro řezání betonu, železa a skla.  

Velmi výrazně se kapalinový paprsek uplatňuje ve vojenském letectví  

a kosmonautice, kde bylo poprvé využito schopností paprsku řezat speciální materiály 

jako nerezavějící ocel, titan, uhlíková vlákna, atd. 

V 80. letech se kapalinový paprsek stává účinným nástrojem na čištění. Lze jej 

s úspěchem použít k odstranění nánosů vodního kamene, ropy a olejů z potrubí a nádrží, 

malty, vrstev betonu a zkamenělého prachu, spálené gumy na letištních plochách  

a různých vrstev organických či anorganických nečistot na trupech lodí. Spolu 

s čištěním se rovněž rozvíjí také aplikace při sanaci a demolici staveb. 

Vysokoenergetický kapalinový paprsek se standardně využívá ve dvou 

variantách, tj. v mobilním a stacionárním provedení. 

Cílem této diplomové práce je srovnat provoz mobilního a stacionárního 

kapalinového paprsku z hlediska bezpečnosti práce na základě zkušeností z konkrétních 

aplikací. 
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2 Princip VEKP 

Generování vysokoenergetického kapalinového paprsku splňujícího požadavky 

vysokého tlaku zajišťuje hydraulické zařízení, které je tvořeno dvěma okruhy [2]: 

• primárním- nízkotlakým 

• sekundárním - vysokotlakým 

Vysokotlaký okruh je tvořen těmito prvky [2]: 

• generátorem tlakové technologické kapaliny, 

• filtrační jednotkou – je zařazená za zdrojem technologické kapaliny, filtruje 

kapalinu odloučením nečistot  

• akumulátorem tlaku – vysokotlaká nádoba tlumící rázy v technologické 

kapalině vyvolané vznikem pulzování tlaku 

• uzavíracím ventilem – umožňuje krátkodobé nebo i úplné přerušení přítoku 

kapaliny, tím je řízen režim dělení materiálů 

• rozváděcími elementy – zabezpečují přenos kapaliny do míst obrábění 

pomocí hadic, potrubí, otočných elementů apod. 

• výstupními tryskami – z hlediska vlastností paprsku kapaliny se jedná  

o nejdůležitější část vysokotlakého zařízení, přímo ovlivňující kvalitu 

řezného paprsku a tím i kvalitu řezu. 

V podstatě se používají dva druhy zařízení generující vysokotlaký kapalinový 

paprsek. Jsou to zařízení s multiplikátorem a zařízení s triplexovým plunžrem.  

 

2.1  Zařízení s multiplikátorem 

Většina zařízení VEKP získává potřebné vysoké tlaky pomocí multiplikátoru. 

Princip multiplikátoru spočívá v rozdílnosti ploch navzájem pevně spojených pístů. 

Používaná zařízení s multiplikátorem využívají hydraulické řízení posouvání pístu. 

Nevýhodou je, že vlivem změny pracovní polohy nastává na výstupu z multiplikátoru 

pulzování tlakové kapaliny. Proto je potřeba do obvodu zařadit tlumič tlakových nárazů, 

který umožňuje udržet konstantní hodnotu tlaku kapaliny vstupující do trysky [3].  
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2.2  Zařízení s triplexovým plunžrem 

Zařízení je charakteristické přímým řízením mechanismu s jednoduchou 

konstrukcí klikového zařízení. Generování tlaku je zabezpečeno paralelně zařazenými 

válci s jednočinnou pístnicí. Snížením pulzování tlaku se zvýší účinnost zařízení. 

Odpadá potřeba zařazení akumulátoru. Zařízení je rozměrově nenáročné [3]. 

2.3  Schéma zařízení 

Na obrázku 1 je schéma zařízení pro řezání tlakovým vodním paprskem. Na 

každé straně pístu je jeden vodní plunžr. Vysokotlaká voda vystupuje vlevo, zatímco 

nízkotlaká voda se hromadí vpravo. Na konci cyklu se pořadí píst – plunžr obrátí [4]. 

 

 

Obrázek 1: Schéma zařízení pro řezání tlakovým vodním paprskem 

Bezpečnostní armatury pumpy zajišťují, že nízkotlaká a vysokotlaká voda 

protéká pouze jedním směrem. Vysokotlaké válce a koncové uzávěry, jimiž jsou plunžr 

a píst uzavřeny, jsou speciálně navrženy tak, aby odolaly extrémní síle a stálému 

namáhání.  

V praxi vysokotlaký paprsek pracuje tak, že voda o vysokém tlaku přitéká 

tlustostěnným potrubím z pumpy do řezací hlavy, prochází primární tryskou, čímž 

vzniká paprsek o průměru cca 0,1 mm - 2 mm (dle typu trysky). Proud vstupuje do 

směšovací komůrky, kde proud vody vytváří podtlak a nasává vzduch, do něhož se 

přisává abrazivo.  Paprsek vody se mísí s abrazivem v usměrňovací trubici  
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(Obrázek 2, b)) a vzniká řezací „nástroj“. Tímto paprskem lze řezat všechny běžné 

materiály v tloušťkách do 200 mm (dle druhu materiálu). Pro řezání měkkých materiálů 

(molitan, guma, tenké plasty, kůže, atd.) se využívají trysky na řezání čistou vodou. Pro 

řezání ostatních materiálů (slitiny hliníku, mramor, žula, pískovec, dlažba, ocel, atd.) se 

mísí paprsek vody s abrazivem a vzniká řezací „nástroj“. Většinou se jako abrazivo 

používá mletý granát, ale také olivín a silikátová struska [4].  

Měkké materiály (molitan, guma, tenké plasty, kůže) lze řezat čistou vodou 

(Obrázek 1, a)). V tomto případě odpadá část se směšovací komůrkou a usměrňovací 

trubicí.  

 

Obrázek 2: a) Řezání bez abraziva, b) Řezání s abrazivem 

Při řezání je důležité udržovat mezi výstupem z usměrňovací trubice a řezaným 

materiálem přiměřenou vzdálenost. Je-li usměrňovací trubice příliš blízko materiálu, 

hrozí zlomení usměrňovací trubice, případně ucpání usměrňovací trubice abrazivem. 

V opačném případě dochází k rozptýlení abraziva, poklesu účinnosti řezání nebo  

k oprýskání povrchu krajů řezaných částí. Obecně lze říci, že řezání je nejúčinnější 

v minimální bezpečné vzdálenosti trysky od řezaného povrchu. Velký vliv na kvalitu 

řezání má samozřejmě i rychlost posuvu řezací hlavy. Kvalitního povrchu řezu lze 

dosáhnout snížením rychlosti. Podle požadavků na kvalitu opracovávaného materiálu se 

pak zpravidla volí kompromis mezi dokonalostí řezu a časovou (a tedy i ekonomickou) 

náročností [5]. 

a) b) 
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2.4 Použití technologie 

Technologii VEKP lze s úspěchem uplatnit ve většině výrobních oborů. Hlavní 

použití nachází zejména ve strojírenství při řezání všech druhů ocelí, slitin hliníku, mědi 

a titanu a dalších. Pro některé druhy materiálů (např. kompozity, keramiku, tepelné  

a elektrické izolanty) je prakticky jedinou schůdnou dělící metodou. Ve stavebnictví se 

využívá k dělení laminátů, skla, tepelně izolačních hmot, podlahových krytin, mramoru, 

žuly, keramických obkladů a dlažeb.  

Proč využívat technologie VEKP? 

Tvarové dělení mramoru nebo žuly bylo v minulosti možné jen pracnými 

rukodělnými postupy. Při klasickém řezání skla nastávaly problémy, pokud bylo sklo 

silnější nebo bylo třeba realizovat složitější tvary. U kovů dochází při použití tepelných 

dělících metod k natavení hran. Na většinu měkkých materiálů, jako jsou plasty, 

plexisklo, koberce či guma, je zase většinou vyloučeno tepelné či silové působení. 

Všechny tyto materiály lze dělit metodou VEKP velmi kvalitně. Metoda umožňuje 

realizaci jakýchkoli tvarů řezu, dělení libovolné kombinace materiálů i vytváření intarzií 

z nich [3]. 

Technická řešení využívajících technologii vysokotlakého vodního paprsku jsou 

velmi efektivní i pro práce na těžko přístupných místech nebo pro sanace velkých ploch 

železobetonových konstrukcí (Obrázek 3). Umožňují přesně definovat hloubku a oblast 

zásahu do konstrukce [3].  

 

Obrázek 3: Tryskání z pontonu - Vodní dílo Kamýk 
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2.5  Výhody a nevýhody VEKP 

Výhody VEKP  

Vysokoenergetický kapalinový paprsek umožňuje dělit téměř všechny materiály. 

Lze řezat i velmi obtížně dělitelné a jinak neobrobitelné materiály. Řezání kapalinovým 

paprskem je proces, u kterého nedochází k tepelnému ovlivnění řezaného materiálu  

a tím nedochází ke změně struktury materiálu obrobené plochy. Mimo jiné můžeme 

kapalinovým paprskem řezat kruhové nebo hranaté tvary děr s malým přídavkem na 

obrábění. Navíc je možné řezat nejen vnější tvar, ale také lze řezat uvnitř obrysu 

obrobku různé tvarové díry. V některých případech, kde nejsou kladeny zvláštní nároky 

na přesnost rozměrů a kvalitu povrchu, lze řezat až na požadovaný rozměr, bez přídavku 

na dodatečné obrábění. To je dáno podstatou technologie, která umožňuje řezat 

v toleranci několika desetin milimetru. Jelikož řezným nástrojem je kapalina, nedochází 

ke klasickému opotřebovávání nástrojů. Provoz pracuje bez jakýchkoliv škodlivin  

a chemického působení na dělený materiál. Tím, že řez je velmi tenký, vzniká málo 

odpadního materiálu [6].  

Hlavní výhody řezání kapalinovým paprskem lze shrnout do následujících bodů:  

• vyšší hospodárnost výroby i přes vyšší náklady na investice;  

• menší výrobní náklady při výrobě malých sérií v důsledku minimálních 

nákladů na seřízení stroje;  

• vyšší výkonnost při použití dvou nebo více řezacích hlav;  

• není nutný speciální upínací přípravek;  

• nižší náklady na školení obsluhy;  

• žádné náklady na nástroje, jejich skladování a údržbu;  

• možnost výroby prototypů, vzorků, jednotlivých kusů apod.;  

• vzhledem k optimálnímu využití podnikových prostředků vyšší obrat a zisk;  

• lepší využití materiálu, malý odpad;  

• lepší schopnost reagovat na požadavky trhu i při výrobě málo kusů;  

• kratší výrobní časy, rychlejší a flexibilnější vyřízení objednávek;  



 7 

• nižší mzdové náklady vzhledem k požadované nižší kvalifikaci obsluhy 

stroje;  

• malé náklady na zaškolení obsluhy.  

Řezání kapalinovým paprskem může být snadno automatizováno, což je 

výhodné pro řadu průmyslových odvětví [7]. 

 

Nevýhody VEKP  

Nevyhnutelný kontakt s vodou a většinou i s abrazivním materiálem bez 

okamžitého vhodného ošetření způsobuje rychlý nástup povrchové koroze.  

U nasákavých materiálů je nutné delší vysoušení, materiál může měnit barvu apod.  

Možnost výroby hodně malých dílců (cca pod 3-5 cm) je omezená, možno řešit 

můstky [6]. 

Při horších kvalitativních stupních řezu u silnějších materiálů dochází 

k deformaci kontury řezu ve spodní hraně vlivem tzv. výběhů paprsku. Kapalinovým 

paprskem nelze pracovat v libovolném směru, omezení se týká vertikálního směru, 

rovněž není možné vrtat neprůchozí díry a řezat závity. 
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3 Typy pracovišť 

3.1 Pevná pracoviště 

Stacionární pracoviště (obrázek 4) v dnešní době představují pravděpodobně 

nejbezpečnější aplikaci vysokotlakého vodního paprsku. Tato pracoviště se skládají 

z vysokotlaké pumpy a CNC stolu a používají se zvláště k řezání, vyřezávání  

a tvarování. K opracování materiálu na pevném pracovišti se používá buď paprsek čisté 

vody, nebo se paprsek vody mísí s abrazivem [8].  

 

Obrázek 4: Pevné pracoviště 

Protože stacionární pracoviště bývá polo - automatizované nebo zcela 

automatizované, je vhodné namontovat optické nebo mechanické závory. Tyto závory 

zabrání možnosti zranění obsluhy při kontaktu s paprskem. Nevýhodou závor je 

zpomalení procesu z důvodu časté manipulace s materiálem.  

Výhodou těchto pracovišť je velká přesnost (cca 0,1 mm) a kvalita. Často není 

potřebné následné opracování polotovaru. Tyto přednosti (přesnost a kvalitu) využívají  

i stavební firmy při vytváření různých obrazů a firemních log do dlažby [9]. 
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3.1.1 Pevné pracoviště - profil firmy TALPA – RPF s.r.o. 

Společnost TALPA, s.r.o., se sídlem v Ostravě – Kunčičkách, byla založena 

v roce 1991 a specializovala se na řízené protlaky a řezání vysokotlakým vodním 

paprskem. V roce 1995 se stal Regionální podnikatelský fond RPF strategickým 

partnerem a investorem a společnost TALPA, s.r.o. byla přejmenována na TALPA – 

RPF, s.r.o. V roce 2002 byla ukončena spolupráce s Regionálním podnikatelským 

fondem RPF a společnost TALPA, s.r.o. odkoupila jeho podíl. 

Společnost TALPA – RPF se nyní zabývá sanacemi kontaminovaných zemin  

a podzemních vod, bezvýkopovými technologiemi, dodávkami a instalacemi tepelných 

čerpadel a poskytováním služeb v oblasti řezání vodním paprskem [10]. 

 

Řezání vodním paprskem  

Společnost TALPA – RPF je schopna řezat vodním paprskem širokou škálu 

materiálů. Specializuje se hlavně na řezání nerezových ocelí i větší tloušťky, slitin 

hliníku, mědi, atd. Pracovníci firmy TALPA – RPF jsou schopni pomocí technologie 

VEKP řezat sklo, plexisklo, sklolaminát, dlažby, mramor, žulu, kamenné materiály (pro 

stavebnictví), plasty, pryže, kompozity libovolného typu, dřevo, dřevotřísky, překližky, 

reklamní materiály – řezání písem a log (pro reklamní agentury). 

Maximální rozměry řezaných materiálů jsou 3m x 2,5m [10]. 

 

Technické vybavení pro dělení vodním paprskem 

Vysokotlaké zařízení Flow Systems umožňuje stlačit vodu až na 3900 bar, ve 

směšovací komoře do vodního proudu přimísit abrazivní materiál a tuto směs prohnat 

tryskou světlosti cca jeden milimetr. Takto vytvořený abrazivní paprsek má pak 

dostatek energie, aby dokázal provádět řezy v materiálech velmi měkkých, křehkých  

i houževnatých i s velmi vysokou pevností. Pohyb paprsku na souřadnicovém stole je 

řízen počítačem, čímž je umožněna velmi vysoká přesnost a opakovatelnost tvarových 

řezů. Další důležitou výhodou je řez bez tepelného a chemického ovlivnění materiálu 

[10]. 
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Tato progresivní technologie umožňuje velmi přesné tvarové řezy téměř všech 

materiálů, tzn. pěnových materiálů, plastů, skla, keramiky, umělých i přírodních 

kamenů, veškerých druhů ocelí, včetně vysokopevnostních a nerezových. 

Z pohledu nákladů jsou klasické způsoby dělení materiálů levnější a příklady 

efektivního použití se tedy omezují na případy řezů ve vysoce pevných materiálech, kdy 

je nutno zamezit fyzikálně chemickému ovlivnění okolí řezu a na případy tvarově velmi 

náročných řezů [10].  

Tabulka 1: Parametry stroje 

 

Šířka řezu: 
0,1-0,3 mm pro vodní paprsek a  

1,0-2,5 mm pro abrazivní paprsek 

Přesnost řezu: až 0,1 mm 

Rychlost posuvu paprsku  
v řezu: 

V rozmezí od 1 mm do 20000 mm za 
minutu dle materiálu a jeho tloušťky 

Největší plošný rozměr 
materiálu k opracování: 

3 000 x 2 500 mm 
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3.2 Mobilní pracoviště 

Mobilní pracoviště se používají převážně pro stavební účely. Tato pracoviště se 

většinou skládají z mobilní vysokotlaké pumpy a demontovatelných pojezdových drah 

(obrázek 5). Mobilní pracoviště většinou nebývají řízená počítačem, proto dokážou 

pouze rovný řez.  

 

Obrázek 5: Demontovatelná pojezdová dráha 

Dále jsou využívána pro čištění povrchů (obrázek 6) nebo např. pro plošné 

odstranění betonu bez destrukce ocelové výztuže.  

 

Obrázek 6: Mobilní pracoviště  

Krokem k překonání omezení manuálních pracovních postupů je použití 

jednoduchého strojního vybavení – poloautomatických systémů. Jsou to jednoúčelová 

zařízení konstruovaná jen pro jednu konkrétní činnost. Klasickým příkladem je čištění 

vnějšího betonového pláště chladírenských věží, kdy se odstraňuje jen zvětralý beton na 

povrchu. V budoucnu lze očekávat i u mobilních pracovišť větší rozvoj robotizovaných 

a automatizovaných systémů. 
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3.2.1 Mobilní pracoviště - profil firmy NET spol. s.r.o. 

Firma NET spol. s r.o., se sídlem ve Starém Městě pod Sněžníkem, pracuje  

v oblasti vysokotlaké techniky od počátku roku 1991. Během svého působení v oblasti 

služeb s vysokotlakými agregáty se firma v roce 1996 rozrostla o středisko kovovýroby, 

zabývající se zejména tvářením kovů za studena. V zájmu urychleného řešení zakázek 

na celém území České republiky zřídili zastoupení firmy v Roudnici nad Labem, které 

disponuje dvěma vysoce výkonnými stroji s kompletním příslušenstvím.  

Firma NET spol. s.r.o. spolupracuje s několika zahraničními a tuzemskými 

firmami zabývajícími se výrobou vysokotlakých čerpadel a příslušenství. Proto od roku 

1994 započala s dodávkami vysokotlakých hadic, trysek a ostatního příslušenství a také 

s vlastní výrobou agregátů. Stala se autorizovaným zástupcem význačného světového 

výrobce příslušenství firmy StoneAge ze Spojených států. Ve spolupráci s touto firmou 

navrhuje a vyrábí adaptéry potřebné nejen pro práci svých strojů, ale i pro další firmy 

používající vysokotlakou techniku [11].  

V současné době je firma NET spol. s.r.o. největší českou firmou co do počtu 

možného nasazení agregátů a jejich instalovaného výkonu, rozložení výkonu  

a kombinací výstupních tlaků a objemů. Většina vysokotlakých agregátů je samostatně 

mobilní, jsou uloženy ve skříňových automobilech nebo na přívěsech a poháněny 

dieselovými motory. Pro dlouhodobější nasazení s možností připojení k elektrické síti 

jsou využívány stacionární agregáty s elektromotory. 

V roce 1999 získala firma NET spol. s.r.o. certifikát jakosti ISO 9002 [11]. 

 

Služby poskytované firmou NET spol. s.r.o. využitím vysokotlaké techniky 

Firma NET spol. s.r.o. poskytuje služby v oblasti využití vysokotlaké techniky 

ve stavebnictví, v průmyslu a specializuje se na řezání v hořlavém prostředí. Ve 

stavebnictví využívá vysokotlaké techniky při přípravě pro sanace betonových 

konstrukcí, odstraňování vrstev a nátěrů z betonových a ocelových povrchů, 

hydrodemolicích a při práci pod vodní hladinou. V mnoha odvětvích průmyslu využívá 

vysokotlakou techniku pro čištění technologických prvků jako jsou výměníky, potrubí, 

kotle, nádrže a pro odstraňování vyzdívek. Při řezání v hořlavém prostředí provádí 
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firma NET spol. s.r.o. s využitím vysokotlaké techniky likvidace starých potrubí  

a nádrží hořlavých látek, řezání nadměrných litinových prvků [11]. 

3.3 Výzkumná pracoviště 

Specifické rysy technologického procesu využívajícího vysokoenergetický 

kapalinový paprsek k obrábění a čištění materiálů se zkoumají a testují v laboratorních 

podmínkách jak na pevných, tak mobilních zařízeních s různým stupněm použité 

automatizace. 

3.4 Automatizace a robotizace procesu řezání kapalinovým paprskem 

Oblasti užití robotizace jsou hlavně v takových technologických procesech, kde 

nástroj působící na součástku se musí pohybovat kontinuálně, resp. i nespojitě po 

požadované libovolné plošné nebo prostorové křivce. Jedná se především o progresivní 

nekonvenční technologie, mezi které patří i technologie kapalinového paprsku [12].  

Technologie kapalinového paprsku je ideálním případem pro uplatnění 

robotechnologie ve výrobních procesech. Umožňuje nejen zvyšovat produktivitu práce 

oproti konvenčním technologiím, ale i zvyšovat kvalitu opracovávaných součástek 

v místech působení technologického nástroje.  

Manipulační systém pro technologii VEKP musí zabezpečovat dvě základní 

funkce [12]: 

• vedení pracovní hlavice 

• nebo vedení opracovávaného materiálu. 

Řezání kapalinovým paprskem má v porovnání s tradičními způsoby, např. 

děrováním a ručním řezáním, minimálně následující tři výhody [3]: 

1. Operátor může rychle a snadno znovu naprogramovat pohyby ramene robota, 

které drží kapalinový paprsek, pro nové a modifikované produkty.  

2. Výrobky, které jsou vyrobené z tenkého materiálu s nepravidelnými tvary, se 

těžko děrují. Použitím robotizovaného kapalinového paprsku je možné tyto 

výrobky řezat nebo děrovat s vysokou kvalitou, protože robotem řízený 

kapalinový paprsek může působit ve všech rovinách. 
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3. Řezání se uskutečňuje s malou tolerancí a malými průměry trysek, čímž se 

snižuje odpad. Povrch je čistý a ostrý. Nevzniká žádné teplo a materiál se 

nedeformuje. Řezné síly jsou minimální, což snižuje tvorbu napětí v nástroji  

i v držáku. 
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4 Bezpečnostní rizika 

4.1 Rizika při použití vysokotlakého kapalinového paprsku  

Prach 

Ve vzduchu rozptýlené hmotné částice nazýváme aerosoly. Podle skupenství 

částic se dělí na tuhé a kapalné. Aerosol je charakterizován svou koncentrací, velikostí 

částic, které ho tvoří, fyzikálními, chemickými a také biologickými vlastnostmi částic. 

Velikost částic se určuje dvěma způsoby, a to buď jejich skutečným průměrem, nebo 

aerodynamickým průměrem – optická mikroskopie. Za vdechovatelné velikosti částic 

považujeme ty, které mají průměr menší než 5 µm. Tyto částice pronikají do částí 

dýchacích cest, kde není řasinkový epitel a do plícních sklípků. Vdechovatelné vlákno 

charakterizují částice, které vyhovují všem třem následujícím podmínkám [13]: 

• Tloušťka vlákna < 3 µm  

• Délka vlákna > 5 µm  

• Poměr délka: tloušťka > 3 

Koncentrace aerosolu se určuje hmotnostně, tj. hmotností veškerých částic 

obsažených v jednotce objemu vzduchu [mg/m3] nebo početně, tj. počtem částic 

v jednotce objemu vzduchu [vl/ m3]. 

Prachy se rozdělují do pěti kategorií [13]: 

• prachy s převážně fibrinogenním účinkem – křemen, uhlí 

• prachy s možným fibrinogenním účinkem – amorfní SiO2 

• prachy s převážně nespecifickým účinkem – oxidy železa 

• prachy s převážně dráždivým účinkem – prachy z broušení sklolaminátů, 

dřevěné prachy, atd. 

• minerální vláknité prachy – azbest, umělá minerální vlákna 

Podmínky kategorizace [13]: 

Přípustné expoziční limity prachu PEL jsou časově vážené průměry koncentrací 

za pracovní směnu. Dalšími důležitými hodnotami jsou přípustný expoziční limit pro 

celkovou koncentraci PELc a přípustný expoziční limit pro vdechovatelnou frakci 
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prachu PELτ. Vdechovatelnou frakcí prachu se rozumí soubor částic polétavého prachu, 

který může být vdechnut nosem nebo ústy.  

Do 2. kategorie se zařazují práce, kdy je překročeno 30% PELC (PELτ), hodnota 

PELC (PELτ) však není překročena. 

Do 3. kategorie se zařazují práce, při kterých je překročeno PELC (PELτ), ale 

nepřekračuje se trojnásobek hodnoty PELC (PELτ) a do 4. kategorie se zařazují práce 

s vyšší expozicí než u 3. kategorie. 

Škodlivé účinky prachu jsou závislé na jeho celkovém množství. Překročí – li 

koncentrace prachu v dýchací zóně stanovené limity PEL, pak má nepříznivý zdravotní 

dopad [13]. 

Zdravotní dopady 

Prach způsobuje zdravotní dopady akutní nebo chronické. Vlivem prachu 

dochází k tvorbě tzv. plicních fibróz. Mezi ně patří např. silikóza a uhlokopská 

pneumokonióza, u nichž je typická tvorba vaziva v plicích. 

Další druhy prachu se v plicích ukládají a zhoršují plicní funkce – např. 

pneumokonióza ze svařování. 

Prach, který má karcinogenní, mutagenní a další podobné vlastnosti, způsobuje 

nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plící, pohrudnice a pobřišnice. 

Prevence 

Technická opatření  

Mezi technická opatření sloužící ke snížení prašnosti patří např. změna 

technologie (vrtání s vodním výplachem), uzavření zdrojů prašnosti (kapotování 

zařízení), místní odsávání, izolování osob od prašného prostředí (velíny), srážení prachu 

zkrápěním vodou.  

Organizační opatření 

Organizačním opatřením se rozumí např. dodržování určeného způsobu a režimu 

práce, zabránění zviřování usazeného prachu úklidem.  
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Náhradní opatření 

Náhradní opatření představuje používání osobních ochranných pracovních 

prostředků k ochraně dýchacích orgánů (Obrázek 7), preventivní lékařskou péči.  

 

Obrázek 7: Ochrana dýchacích orgánů [20] 

Působení prachu při práci s VEKP 

Při práci s VEKP může docházet k rizikům vlivem vzniku prachu. Původcem 

prachu může být řezaný materiál nebo použité abrazivo. Vlivem prachových částic 

může dojít k poškození dýchacích cest a zraku. K eliminaci rizik vzniklých působením 

prachu na dýchací cesty slouží vhodně zvolené respirátory. Zrak může být poškozen 

odletujícími částicemi řezaného materiálu a abraziva. Ochránit zrak před tímto prachem 

lze pomocí ochranných brýlí nebo ochranného štítu (obrázek 8). Vhodnou volbou 

abraziva docílíme snížení rizikovosti. Vzhledem ke svým vlastnostem se jako abrazivo 

nejčastěji používá granát.  

 

Obrázek 8: Ochrana zraku a obličeje [20] 
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Hluk 

Působení hluku na člověka 

Hlukem rozumíme každý nepříjemný zvuk nadměrné hlasitosti, který vyvolává 

nežádoucí nebo rušivý vjem a má škodlivý účinek na zdraví člověka. Pokud budeme 

chtít zjistit, jaké účinky má hluk na člověka, musíme znát především jeho intenzitu, 

frekvenci a dobu expozice hluku. Hluk působí nepříznivě především na sluchový orgán, 

ale i na kvalitu spánku, kompenzační kapacitu vůči stresu a srdečně – cévní systém [14]. 

Nepříznivé účinky se na sluchu projevují jen při intenzitě nad 80 dB. Při dlouhodobém 

vystavování intenzitě 85 – 90 dB dochází k poškození sluchu a při dlouhodobém 

vystavování intenzitě nad 110 dB dochází k těžkému poškození sluchového orgánu, až  

k hluchotě [15]. 

Hluk má i ekonomické následky, protože nadměrný hluk při práci prokazatelně 

snižuje pracovní výkonnost a zvyšuje úrazovost při práci. Při dlouhodobém účinku 

hluku může dojít k vyřazení zaměstnance z práce vlivem následků ztráty sluchu [14]. 

 

Podmínky kategorizace: 

 

Do 2. kategorie se zařazují práce, při nichž jsou osoby exponovány: 

a. Ustálenému nebo proměnnému hluku, ustálenému nebo proměnnému hluku 

s prokazatelným podílem impulsního hluku, jejichž ekvivalentní hladina 

akustického tlaku LAeq,8h je vyšší než nejvyšší přípustná hodnota stanovená 

zvláštním předpisem snížená o 10 dB, nepřekračující nejvyšší přípustnou 

hodnotu stanovenou pro osmihodinovou pracovní dobu.  

b. Po dobu trvání některé operace ve směně dochází k překračování LAeq 85 dB, 

avšak nedochází k překračování v celosměnovém průměru. 

c. Impulsnímu hluku, jehož průměrná hladina špičkového akustického tlaku 

překračuje 130 dB, ale nepřekračuje 140 dB. 

Do 3. kategorie se zařazují práce, při nichž jsou osoby exponovány: 

a. Ustálenému nebo proměnnému hluku, ustálenému nebo proměnnému hluku 

s prokazatelným podílem impulsního hluku, jehož ekvivalentní hladina 
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akustického tlaku LAeq, 8h překračuje nejvyšší přípustnou hodnotu stanovenou 

pro osmihodinovou pracovní dobu o méně než 20 dB. 

b. Impulsnímu hluku, jehož průměrná hladina špičkového akustického tlaku 

překračuje 140 dB, ale nepřekračuje 150 dB. 

Do 4. kategorie se zařazují práce, při nichž jsou osoby exponovány hluku, jehož 

ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq, 8h nebo impulsnímu hluku, jehož průměrná 

hladina špičkového akustického tlaku je vyšší, než je stanoveno u kategorie 3 [13]. 

Poškození zdraví 

Účinky hluku dlouhodobého charakteru, můžeme zjednodušeně rozdělit do dvou 

kategorií: 

a. Specifické (sluchové) účinky - souvisí s činností a poruchami sluchového 

ústrojí včetně příslušné části mozku.  

Do této kategorie řadíme: 

• Akutní účinky - akustické a explozivní trauma 

• Chronické účinky – chronické akustické trauma 

• Maskování 

• Ovlivnění osvojování řeči a čtení u dětí 

b. Nespecifické (mimosluchové) účinky - ovlivňují regulační procesy  

a projevují se poruchami srdečně – cévního systému, metabolismu, spánku, 

vegetativní rovnováhy, psychické výkonnosti a pohody [14, 16]. 

Specifické (sluchové) účinky 

Akutní ú činky  

Akustické trauma – poškození vnitřního ucha vzniká u krátkých zvuků vysoké 

intenzity (např. výstřely, exploze). Úraz se projevuje pocitem zalehnutí, tlakem v uších, 

pískáním a syčením. Šelesty jsou vnímány jen v tichu. U postižených většinou nastává 

trvalá částečná ztráta sluchu obvykle nad 4 kHz [13]. 

Explozivní trauma (barotrauma) – úraz je způsobený tlakovou vlnou, která 

poškodí hlavně strukturu středního ucha. Tlaková vlna proděraví bubínek. Vedle 
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poruchy sluchu bývá často i porucha rovnováhy. Při velké intenzitě tlakové vlny se 

k poškození sluchového orgánu přidává poranění dýchacích cest [13]. 

Chronické účinky 

Chronické akustické trauma (nedoslýchavost z dlouhodobého přetížení hlukem) 

– člověk může být při práci vystaven sotva slyšitelným zvukům, např. zvukům 

ventilace, chlazení počítače atd. Člověk přestane takové zvuky po chvilce vnímat. Tento 

jev se nazývá adaptace na prahu sluchu. Projevem adaptace může být ztráta duševní 

pohody, bolesti hlavy, zažívací potíže a nespavost. Při silnějším hluku dochází 

k oslabení jeho vnímání. V tomto případě mluvíme o adaptaci organismu na zvuk. Při 

dlouhodobém působení hluku, dochází k dalšímu snižování vnímání hluku a dochází 

k sluchové únavě. Sluchová únava může trvat minutu, ale i několik dnů. Při skončení 

hluku sluchová únava odeznívá. Při akumulaci se doba odeznění prodlužuje, to je 

zapříčiněno vyčerpáním adaptačních mechanismů. Tento stav se nazývá přetížení 

sluchu a projevuje se pocitem zahlušení v uších i po skončení práce, pocity tlaků 

v hlavě a uších, šelesty a pískáním v uších [17]. 

Maskování  

Pokud máme dva zdroje hluku nestejné hlasitosti, dochází ke sníženému vnímání 

hluku slabšího. Rozdíl intenzit musí být přibližně o 10 dB větší [18]. 

Nespecifické (mimosluchové) účinky 

Nepříznivé projevy hluku na člověka mohou mít za následek poruchy srdečně – 

cévního systému, metabolismu, spánku, vegetativní rovnováhy a psychické výkonnosti 

a pohody [14]. Účinky hluku ovlivňují i určitá centra mozku a tím i centra pro řízení 

autonomních reakcí, tj. reakce, které probíhají bez našeho vědomí [15]. Při vystavení 

zaměstnance hluku, s intenzitou vyšší než 100 dB, dochází k ovlivnění srdeční 

frekvence. Zdravotní stav člověka nejvíce ovlivní zvuk při frekvencích nad 2000 Hz, 

zvuky vyvolávající úlek a stav vzrušení. Účinky zvuku na člověka záleží na věku, 

zdravotním stavu a na vztahu ke zdroji hluku.  

Opatření proti hluku 

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., stanovilo nejvyšší přípustné hodnoty hluku, pro 

místo výkonu práce nebo pobytu, z hlediska ochrany zdraví před nepříznivými účinky 

hluku. Abychom splnili hygienické limity, zdroj hluku nesmí překročit hlukové emise 
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dané hygienickými limity. Pokud to není možné, musíme použít opatření sloužící ke 

snížení hluku.  

Tabulka 2: Hygienické limity pro ustálený a proměnný hluk 

Druh vykonávané práce 
(duševní náročnost) 

Hygienický limit 
pracoviště 

Základní hladina ustáleného a 
proměnného hluku 85 dB 

Pracoviště, na nichž je 
vykonávána duševní práce náročná na 
pozornost a soustředění. Pracoviště pro 
tvůrčí práci.  50 dB 

Pracoviště, na nichž je 
vykonávána duševní práce rutinní 
povahy včetně velínu.  60 dB 

Pracoviště ve stavbách pro 
výrobu a skladování, kde hluk nevzniká 
pracovní činností. Hluk zde proniká ze 
sousedních prostor nebo větracím 
zařízením 

70 dB (55 dB 
ostatní pracoviště) 

 

Technická opatření 

Technická opatření slouží ke snížení hlučnosti zdroje hluku, ke změně podmínek 

provozu zdrojů hluku.  

Mezi technická opatření patří: 

 Změna konstrukce strojů a zařízení: stroje, které jsou zdrojem hluku 

v pracovním prostředí: lepší připevnění krytů na stroji, úprava kapotáže, přidání tlumičů 

pohlcujících vibrace šířící akustickou energii do jiného zařízení, přidání tlumičů např.  

u strojů s kompresorem, kde hluk vzniká prouděním vzduchu, použití tlumičů hluku ve 

vzduchotechnickém potrubí, zabraňujících přenosu vibrací z ventilátoru do 

vzduchotechnického potrubí.  

Uzavření zdroje hluku: zdroje hluku uzavíráme do akusticky oddělených 

konstrukcí nebo prostorů. Zaměstnanec ovládá zařízení z odhlučněné ovládací kabiny 

nebo z velínu.  
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Izolace: zabraňuje šíření hluku do okolního prostoru. Zvuková izolace může být 

umístěná přímo ve zdroji hluku, např. pod zvukoizolačními kryty nebo zákryty. Další 

formou izolace můžu být protihlukové stěny [17]. 

Technologická opatření  

Hlučnost zařízení snížíme náhradou technologie za méně hlučnou případně 

bezhlukovou. Ve výjimečných případech může dojít k odstranění technologie [17]. 

Organizační opatření 

Mezi organizační opatření patří úprava délky expozice hluku zaměstnance, 

přesun směn, vkládání bezpečnostních přestávek, odpovídající lékařská preventivní 

péče.  

Náhradní opatření  

Náhradní opatření představuje používání osobních ochranných pracovních 

prostředků (OOPP). Odpovídající ochranou sluchu (Obrázek 9) jsou např. zátkový 

chránič, mušlový chránič sluchu, akustická přilba, atd. [19]. Povinnost zaměstnavatele 

poskytovat osobní ochranné pracovní prostředky nastává v případech výskytu hluku  

i při krátkodobých expozicích překračujících stanovené hygienické limity. Zaměstnanec 

má povinnost používat předepsané osobní ochranné pracovní prostředky v podmínkách 

s výskytem hluku nad 85 dB. 

 

Obrázek 9: Ochrana sluchu [20] 

Při výběru osobních ochranných pracovních prostředků pro ochranu sluchu je nutné 

vycházet z normy ČSN EN 458 Chrániče sluchu – doporučení pro výběr, používání, 

ošetřování a údržbu.  
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Tabulka 3: Orientační útlum hluku OOPP [17] 

Typ 
ochrany Frekvenční útlum [Hz] 

  1 - 20 20 - 100 100 - 800 800 - 8000 8000 

Zátky 5 - 10 5 - 20 15 - 35 25 - 40 30 - 40 

Sluchátka 0 - 2 2 - 15 15 - 35 30 - 45 35 - 45 

Komunikační 
sluchátka 0 - 2 2 - 10 10 - 30 25 - 40 30 - 40 

Helmy 0 - 2 2 - 7 7 - 20 20 - 55 30 - 55 

Helmy 
kryjící celou 
hlavu 3 - 8 5 - 10 10 - 20 30 - 60 30 - 60 

 

Pokud při používání zdrojů hluků a vibrací a při jejich provozování nelze 

hygienické limity dodržet, mohou být tyto zdroje provozovány jen na základě povolení 

orgánu ochrany veřejného zdraví. Ten vydá povolení pouze tehdy, budou – li hluk nebo 

vibrace sníženy na rozumně dosažitelnou míru. Rozumně dosažitelnou mírou se rozumí 

poměr mezi náklady na protihluková a protivibrační opatření a jejich přínosem ke 

snížení zátěže hlukem nebo vibracemi [13]. 

Působení hluku při práci s VEKP 

Na stacionárním pracovišti při řezání oceli o tloušťce 10 mm se hlučnost 

pohybuje kolem 90 dB. Na mobilním pracovišti v kamenolomu Javorka v obci Lázně 

Bělohrad při řezání pískovce vysokotlakou pistolí dosahoval hluk hodnot kolem 100 

dB. K ochraně před hlukem slouží obsluze VEKP zátkový nebo mušlový chránič 

sluchu. Dalším opatřením proti hluku jsou bezpečnostní přestávky. 
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 Vibrace 

Vibrace jsou mechanické kmitání a chvění pevných částí prostředí. Hygienické 

hodnocení závisí na způsobu přenosu, směru působení a velikosti vibrací. 

Nejnebezpečnější pro vznik onemocnění jsou vibrace o frekvenci 50-100 Hz.  

Hygienické limity [13]: 

Vibrace přenášené na ruce – 123dB 

Celkové horizontální vibrace – 107 dB 

Celkové vertikální vibrace – 110 dB 

Požadavky na hluk a vibrace jsou obsaženy v zákonu č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví, nařízení vlády č. 88/2004 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací.  

Podmínky kategorizace [13]: 

Do 2. kategorie se zařazují práce, při nichž je pracovník vystaven vibracím 

přenášeným na ruce. V případě vertikálních a horizontálních celotělových vibrací  

a vibrací přenášených na ruce dochází po dobu trvání některé dílčí operace 

k překračování stanovených limitů, avšak nedochází k překračování limitů stanovených 

pro 8 hodinovou pracovní dobu.  

Patří sem také práce, při nichž je pracovník vystaven vibracím přenášeným na 

ruce nepravidelně jen v některých pracovních dnech, ale vždy po dobu kratší než 20 

minut za směnu, jejichž souhrnná vážená hladina zrychlení stanovená za dobu expozice 

Lvw je nižší než 140 dB.  

Do 3. kategorie spadají práce, při nichž jsou osoby vystavovány vibracím 

přenášeným na ruce nebo celkovým horizontálním nebo vertikálním vibracím. Jejich 

souhrnná vážená hladina zrychlení vibrací Lvw, 8h nebo vážená hladina zrychlení vibrací 

Law, 8h překračuje nejvyšší přípustnou hodnotu stanovenou pro osmihodinovou pracovní 

dobu, avšak o méně než 10 dB. 

Do 4. kategorie se zařazují práce, při nichž jsou osoby exponovány vibracím 

přenášeným na ruce nebo celkovým horizontálním nebo vertikálním vibracím. Jejich 

souhrnná vážená hladina zrychlení vibrací Lvw, 8h nebo vážená hladina zrychlení vibrací 

Law, 8h překračuje hodnotu stanovenou pro 3. kategorii. 
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Poškození zdraví [13]: 

Nemoci cév rukou při práci s vibrujícími nástroji či zařízeními – 

Profesionální traumatická vazoneuróza – onemocnění cév zejména na prstech rukou  

a dlaních. Onemocnění má 3 stádia: 1. stadium – prodloužení doby návratu krve do 

postižených prstů, 2. stadium -  mravenčení, znecitlivění a zbělání prstů, 3. stadium -  

ochrnutí hladkého svalstva cévních stěn, zhoršení přítoku a odtoku krve. 

Nemoci periferních nervů horních končetin – Toto onemocnění způsobují 

vibrace o frekvenci 100 Hz a vyšší. 

Neuropatie je nezánětlivé onemocnění nervů. Při tomto onemocnění dochází  

k mravenčení, brnění prstů, bolestem ve svalech rukou a předloktí, křečím a k defektům 

v pohyblivosti. 

Nemoci kostí a kloubů rukou, zápěstí nebo loktů – Vibrace o frekvencích 

okolo 10 Hz jsou nejnebezpečnější pro vznik onemocnění. Dochází k předčasnému 

opotřebení kloubů. Změny jsou nejčastěji v loketních kloubech, zápěstích. 

Prevence: 

Technická opatření  

K technickým opatřením se řadí úprava zařízení a nářadí, které způsobují 

přenosy na lidský organismus např. rukojeti, zábrany a snižování přenosu z nářadí, 

zajištění pravidelné a účelné údržby zařízení a nářadí a dálkové ovládání. 

Organizační opatření  

Mezi organizační opatření spadá zkracování expozice, vkládání přestávek, 

střídání zaměstnanců, odpovídající preventivní lékařská péče, atd. 

Problematiku působení vibrací dle charakteru výskytu, především v případech, 

kdy nestačí pouze technická opatření, musíme řešit dle doporučení příslušných 

technických norem např. ČSN EN ISO 5349. 
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Působení vibrací při práci s VEKP 

Působení vibrací na obsluhu VEKP je sledováno hlavně na mobilních 

pracovištích. Vibrace jsou vlivem vysokotlaké pistole s tryskou přenášeny na ruce. 

K zamezení přenosu vibrací na ruce slouží antivibrační rukavice (Obrázek 10).  

 

Obrázek 10: Ochrana rukou [20] 

Působení vibrací na obsluhu VEKP je v porovnání s ostatními technologiemi 

dělení nebo čištění materiálů zanedbatelné. Nízké vibrace jsou dány konstrukcí 

vysokotlaké pistole.  

 

Fyzická zátěž 

Fyzická zátěž je práce vykonávána za časovou jednotku. Jednotkou práce je Joul 

[J] a jednotkou výkonu je Watt [W] [13].  

Při měření pracovní zátěže vycházíme z celkové spotřeby kyslíku odpovídající 

energii vynaložené během práce. 

K nejpřesnějším metodám patří nepřímé měření energetického výdeje (EV). 

Přibližný energetický výdej určujeme ventilometrií, kterou měříme pouze množství 

vzduchu, které se vymění v plících za jednotku času. Namáhavost práce posuzujeme 

také měřením tepové frekvence. U nepřímého měření energetického výdeje se používá 

tzv. energetický ekvivalent. Energetický ekvivalent udává, kolik kJ uvolní 1 litr kyslíku 

při oxidaci určitého množství živin. K určení energetického výdeje také používáme 

odhady s použitím tabulkových hodnot, u kterých je ale potřeba počítat s nepřesností. 

Nejvyšší přípustné hodnoty fyzické zátěže, energetický výdej a srdeční frekvence, 

nesmí být překročeny.  



 27 

 

Tabulka 4: Energetický výdej [13] 

Energetický 

výdej Jednotky Muži Ženy 

Směnový 

průměrný MJ 6,8 4,5 

Směnový 

přípustný MJ 8 5,4 

Roční MJ 1600 1060 

Minutový 

přípustný kJ.min-1  34,5 23,7 

  W 575 395 

 

Hodnoty v Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany 

zdraví zaměstnanců při práci pro ruční manipulaci s břemeny, jsou stanovené pro muže, 

ženy, mladistvé a také těhotné ženy a ženy do konce 9. měsíce po porodu. 

Ruční manipulace s břemeny 

Pokud nelze zabránit ruční manipulaci s břemeny, musí se před zahájením práce 

posoudit podmínky dané práce z hlediska ochrany zdraví. Zaměstnancům musí být 

poskytnuty všeobecné informace s přesnými údaji o hmotnosti břemene, o nejtěžší 

straně nebo o umístění těžiště. Další údaje, se kterými musí být zaměstnanec seznámen, 

jsou o správném uchopení a zacházení s břemeny. Zaměstnanci musí být prakticky 

zacvičeni. Zaměstnanci musí být také seznámeni s nebezpečím hrozícím špatnou 

manipulací s břemeny – prudké pohyby břemene, vratký postoj osoby, zvýšení fyzické 

námahy, atd. 

Posuzování fyzické zátěže týkající se ruční manipulace s břemeny je do české 

legislativy přejata ze směrnice 90/269/ES. Cílem právní úpravy je zabránit 

onemocněním bederní páteře.  
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Působení fyzické zátěže při práci s VEKP 

Při práci na stacionárním pracovišti se fyzická zátěž týká hlavně manipulace 

s řezaným materiálem. Na pracovišti firmy TALPA – RPF je materiál o hmotnosti do 

20kg nakládán a odebírán ze stolu ručně. Pro těžší materiály je určeno zvedací zařízení 

o nosnosti do 3 200kg. 

Na mobilním pracovišti působí fyzickou zátěž pracovníkovi obsluha vysokotlaké 

pistole s tryskou. Velikost fyzické zátěže je dána hmotností pistole, příslušenství  

a délkou přípojné flexibilní hadice. Průměrná hmotnost takového zařízení činí cca 4 kg 

v závislosti na typu rotační trysky a délce flexibilní hadice.  

Zátěž teplem 

Z hlediska tepelně vlhkostních podmínek rozlišujeme podmínky optimální – 

člověk nepociťuje chlad ani teplo, dlouhodobě únosné a krátkodobě únosné. V případě 

krátkodobě únosných tepelně – vlhkostních podmínek se může jednat o hypertermickou 

zátěž nebo hypotermickou zátěž. Člověk je schopen udržet relativně konstantní tělesnou 

teplotu i při proměnlivých teplotách prostředí. Za mimořádně teplý den se považuje den, 

kdy venkovní teplota dosahuje hodnoty vyšší než 30 °C.  

Zátěž teplem hodnotíme z těchto kritérií [13]: 

• energetický výdej 

• třída práce 

• výsledná teplota 

• operativní teplota ovzduší 

• celkový tepelný odpor oděvu 

• relativní vlhkost 

• rychlost proudění vzduchu 

• povrchová teplota těla 

• tepová frekvence 

• plicní ventilace  

• energetické ztráty potem a dýcháním 
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Člověk je schopen snášet teplotu kolem 50 °C po dobu asi 4 hodin. Nárůstem 

vlhkosti vzduchu tato hranice klesá.  

Podmínky kategorizace [13]: 

Limitní hodnoty tepelné zátěže jsou obsaženy v Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., 

kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.  

Do druhé kategorie spadají práce vykonávané za podmínek, při kterých nejsou 

dodržovány vlivem tepelné zátěže limitní hodnoty dlouhodobě nebo krátkodobě únosné 

zátěže mikroklimatickými podmínkami, ale míra tepelné zátěže osob nevyžaduje 

omezení celkové doby práce. 

Do třetí kategorie se zařazuje práce vykonávaná za podmínek, kdy nejsou 

dodržovány v důsledku tepelné zátěže limitní hodnoty dlouhodobě nebo krátkodobě 

únosné zátěže mikroklimatickými podmínkami. Pro ochranu zdraví osob se vyžaduje 

úprava doby práce.  

Do čtvrté kategorie řadíme práce vykonávané za podmínek, při kterých nejsou 

dodržovány v důsledku tepelné zátěže limitní hodnoty dlouhodobě nebo krátkodobě 

únosné zátěže mikroklimatickými podmínkami. Při těchto pracích nelze vyloučit 

poškození zdraví ani při používání dostupných OOPP ani úpravou režimu práce.  

Zdravotní dopady: 

Tepelná pohoda člověka má vliv na jeho osobní pocit pohody, skutečnou 

produktivitu práce a míru odpočinku než jiné faktory pracovního prostředí.  

Při lehké fyzické práci a při teplotě 22 °C může docházet k 100 procentnímu 

výkonu pracovníka, při teplotě 27 °C klesá jeho výkonnost o 25 procent a při teplotě 30 

°C dosahuje pouze 50 procent  optimální výkonnosti. Nadměrné teploty způsobují 

únavu a nesoustředěnost, které mohou vést k nebezpečným úrazům [13].  

Příznaky akutních poruch zdraví z horka se projevují při dlouhodobějších 

nadměrných teplotách. Může dojít k nevolnosti až zvracení, průjmům, krvácení z úst  

a nosu, náhlému a vůlí nekontrolovatelnému zpomalení dýchání, náhlému poklesu 

intenzity pocení nebo diastolického krevního tlaku, změnám barvy obličeje, mravenčení 

a brnění, bolestem hlavy, bolestem svalů, bolestem u srdce, křečím a často 

nekontrolovatelnému chování – vrážení do překážek, neúčelné pohyby, hysterické 

projevy, ztráta přirozených zábran, agresivita nebo naopak apatie, dezorientace.  
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Při práci v horkém prostředí dochází ke ztrátám tekutin a solí. Nedostatek 

tekutin v těle vede k  poklesu fyzického výkonu.  

Při práci v prostředí s nízkou vlhkostí dochází u zdravých jedinců 

k intenzivnějšímu vysoušení sliznice horních cest dýchacích, klesá jejich ochranná 

funkce a stoupá možnost průniku některých škodlivin (např. prach) až do dolních cest 

dýchacích. 

V prostředí s vysokou vlhkostí, vyšší než 60%, dochází k výskytu plísní. Osoby 

pohybující se v trvale vlhkých prostorách, které jsou napadeny plísněmi, mohou trpět 

dýchacími potížemi, bolestmi v krku, bolestmi hlavy, zvýšenými teplotami, rýmou. 

Také se může objevit nevolnost, bolest zad, bolest kloubů a nervové potíže.  

Prevence 

Technická opatření 

Mezi technická opatření patří účinné větrání, snížení intenzity sálání zdroje 

(izolace, kovové nátěry, vodní chlazení), instalace clon proti sálání (pohlcující, 

odrazivé, chlazené vodou, chladným vzduchem), ochlazování osob (vzduchové sprchy, 

přímé rozprašování vody, chladivé panely). 

Organizační opatření 

Vhodná organizace práce a stanovení optimálního režimu práce a odpočinku 

spadají mezi organizační opatření. 

Náhradní opatření 

Mezi náhradní opatření zařazujeme OOPP – speciální ochranné oděvy  

(Obrázek 11) jako např. vzduchem chlazené, odpovídající lékařskou preventivní péči  

a poskytování ochranných nápojů. 

 

Obrázek 11: Ochranný oděv [20] 
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Působení tepelné zátěže při práci s VEKP 

Tepelné zátěži je nejvíce vystavena obsluha na mobilním pracovišti. Pracovník 

s vysokotlakou pistolí s tryskou musí mít při výkonu práce ochranný oděv (Obrázek 9), 

který zvyšuje tepelnou zátěž. Dalším důležitým faktorem při práci ve venkovních 

prostorách jsou mikroklimatické podmínky. Pro omezení rizika je důležitý příjem 

ochranných nápojů, bezpečnostní přestávky nebo střídání pracovníků. 

 

Zátěž chladem 

Mimořádně chladným dnem je den, kdy venkovní teplota má hodnotu nižší než  

- 4 °C [13].  

Parametry mikroklimatických podmínek a postupy stanovení parametrů pro 

porovnání s přípustnými hodnotami jsou shodné jako u hodnocení tepelné zátěže.  

Mimořádná pozornost je u chladové zátěže věnována venkovním pracovištím. 

Zde je důležité stanovení omezení doby práce v chladných podmínkách s ohledem na 

rychlost větru. 

Na pracovištích, kde je operativní teplota od 10 °C do 4°C, musí být zřízeny 

ohřívárny a na pracovištích s operativní teplotou nižší než 4 °C, musí být ohřívárny 

s vybavením na prohřátí rukou [13].  

Pro práci při teplotách 4 °C a nižších musí být pracovníkovi poskytnut ochranný 

oděv, který musí mít takové izolační vlastnosti, které postačují k zajištění tepelně 

neutrálních podmínek lidského organismu. Také mu musí být poskytnut teplý nápoj 

v minimálním množství půl litru za osmi hodinovou směnu. 

Podmínky kategorizace: 

Do druhé kategorie se zařazuje práce: 

a. trvale vykonávána na venkovních pracovištích, 

b. trvale vykonávána v prostorách, kde jsou z technologických důvodů 

udržovány teploty na hodnotách nižších, než jsou přípustné pro daný 

energetický výdej, ale operativní teploty nejsou nižší než 4 °C, 

c. spojená se střídáním pobytu v teple a chladu, např. v chladírnách a mrazírnách. 



 32 

Do třetí kategorie patří práce vykonávána déle než 4 hodiny za pracovní dobu 

v prostorách, ve kterých je operativní teplota z technologických důvodů udržována na 

teplotě nižší než 4 °C. 

Do čtvrté kategorie se z důvodu chladové zátěže práce nezařazují. 

Zdravotní dopady: 

Působením chladu dochází k omezení průtoku krve kůží, stoupá krevní tlak  

a srdeční frekvence, zvyšuje se spotřeba kyslíku, dochází k poklesu teploty tělesného 

jádra, nastává oslabené dýchání, zpomaluje se srdeční frekvence. Snížení aktivity 

centrální nervové soustavy vede k ospalosti. Dojde – li k dalšímu snížení teploty 

tělesného jádra, nastává smrt selháním krevního oběhu [13]. 

Prevence: 

Prevencí před chladovou zátěží je respektování zákonných požadavků na 

vybavení pracovišť a osobní ochranu zaměstnanců, omezení doby pobytu v chladném 

prostředí. Další možnou prevencí je odstraňování zdrojů chladu z prostorů, kde se 

pohybují zaměstnanci nebo částečné izolování těchto zdrojů.  

Působení chladové zátěže při práci s VEKP 

Stejně jako u tepelné zátěže je i chladové zátěži hlavně vystavena obsluha 

mobilního pracoviště. S ohledem na mikroklimatické podmínky je důležitou ochranou 

před chladem příjem teplých nápojů v minimálním množství 0,5 litrů za osmi 

hodinovou směnu, ochranný oblek a pravidelné bezpečnostní přestávky. Působení 

chladové zátěže je přímo závislé na rychlosti větru. Toto lze účinně řešit využitím 

provizorních zástěn. 
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4.2 Rizika při použití VEKP – mobilní pracoviště 

Závažné riziko představuje především proud kapaliny vystupující z trysky 

vysokotlakého stříkacího zařízení. 

Mechanická rizika 

Součásti vysokotlakého vodního agregátu tvoří dohromady systém namáhaný 

vnitřním tlakem. Mechanická rizika mohou např. vzniknout v důsledku 

nekontrolovaného úniku tlakové vody – vyjma jejího průchodu tryskou, následkem 

nepřípustné velikosti tlaku nebo poruch (defektů) součástí namáhaných tlakem. 

Mechanické riziko je obzvláště spojeno s ručně drženým stříkacím zařízením,  

a to vzhledem k síle zpětné reakce způsobené vystupujícím proudem kapaliny. Dále 

mohou vznikat rizika z tvorby aerosolů nesoucích odstraňované látky, možnost ohrožení 

hlukem a výfukovými plyny [21].  

Rizika způsobená ztrátou stability a orientace 

U mechanicky upnutých stříkacích zařízení mohou vzniknout rizika způsobená 

zpětnou reakcí vystupujícího proudu kapaliny. U ručně držených stříkacích zařízení 

mohou vzniknout rizika způsobená ztrátou stability (např. klopýtnutím) obsluhy. Tato 

ztráta stability je znásobena zpětnou reakcí vystupujícího proudu kapaliny. V obou 

případech se ztrácí kontrola nad směrem výstupu vysokotlakého paprsku. Toto riziko se 

násobí při práci ve výškách. Při práci pod vodou může vinou špatné viditelnosti nastat 

ztráta orientace obsluhy. 

Rizika způsobená usazením soustrojí na pojezdovém ústrojí 

V případě soustrojí usazených na pojezdovém ústrojí vzniká potenciální 

nebezpečí jejich ujetí. Riziko zranění může vzniknout i špatným upevněním 

pojezdového ústrojí. 

Rizika během dopravy 

Během dopravy mohou vzniknout rizika v důsledku překlopení, převržení nebo 

spadnutí zařízení. 

Elektrická rizika 

Elektrická rizika mohou hlavně vzniknout v důsledku styku proudu vody se 

součástmi pod napětím. 
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Tepelná rizika 

U vysokotlakých vodních agregátů s ohřívači (předhřívači) a soustrojí 

s přívodem horké vody existuje riziko popálení způsobené dotykem kterékoli horké 

součásti. V případě pracovní teploty přesahující 50°C představuje teplota ohřáté vody 

riziko opaření [21]. 

Rizika vytvářená hlukem 

Hluk představující riziko ohrožení zdraví může být vyvíjen hnacím motorem 

nebo čerpadlem, a také proudem kapaliny vystupujícím z trysky nebo proudem kapaliny 

narážejícím na upravovaný předmět.  

Rizika vytvářená pracovními látkami 

Spolu s proudem vody mohou být smíseny látky, které jsou nebezpečné pro 

zdraví. Jejich důsledkem může být vznik rizika ohrožení zdraví provozní obsluhy nebo 

jiných osob. Přimísené látky mohou také chemicky reagovat s materiály nebo 

s některými zbytky chemických látek uvnitř či na povrchu upravovaných předmětů.  

Rizika vytvářená výfukovými plyny 

Rizika mohou vzniknout následkem unikání výfukových plynů ze spalovacích 

motorů. 

Rizika způsobená trvalou instalací programově řízených vysokotlakých 

vodních agregátů 

Rizika mohou vzniknout následkem všech druhů pohybu (např. součástí 

soustrojí nebo trysek) [21]. 
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4.3  Rizika při použití VEKP – stacionární pracoviště 

Zdrojem rizika při práci s vysokotlakým vodním paprskem na stacionárním 

pracovišti může být vysokotlaký řezací stroj, příprava materiálu, údržba stroje, okolí 

technologie (pracoviště), vázací prostředky, kladka a hluk.  

Vysokotlaký řezací stroj 

Při práci s vysokotlakým řezacím strojem může dojít ke vniknutí vysokotlaké 

kapaliny do těla, ohrožení rozstřikem vysokotlaké kapaliny, prudkému uvolnění 

fluidního tlaku v zařízení a zasažení osoby vysokotlakou kapalinou, případně 

nečistotami unášenými vzniklým tlakem. Dalším možným rizikem při obsluze 

vysokotlakého řezacího stroje je ohrožení vysokotlakou kapalinou prasknutím nebo 

vysmeknutím hadic a potrubí, porušením nebo vadným stavem těsnění, spojů a armatur, 

zranění očí a pokožky při zasažení proudem tryskající provozní kapaliny, ohrožení osob 

prudkým únikem provozní kapaliny z potrubí, armatur a hadic při překročení nejvyššího 

provozního tlaku potrubního systému. Při selhání pojistného zařízení nebo při poruše  

a závadě na potrubí nebo armaturách může dojít k ohrožení osob. Porucha může být 

způsobena prasknutím potrubí následkem zamrznutí provozní kapaliny, nadměrnou 

korozí, špatně provedeným svarem nebo spojem, poškozením potrubí vlivem jeho 

špatného uložení, deformací potrubí a armatur.  

Příprava materiálu 

Ostré hrany řezaného materiálu a jeho pád můžou způsobit zranění osoby 

(obsluhy). K pořezání horních končetin obsluhy o ostré hrany řezaného materiálu může 

dojít při jeho ukládání na řezací stůl, případně při vytahování hotového výrobku  

a ukládání mimo řezací stroj. Dalším možným zdrojem úrazu je zasažení pracovníka 

padajícími výrobky naskládanými na sobě a také roztržení dolní končetiny o ostrou 

hranu materiálu vyčnívajícího přes hranu palety, na které je uložen.  

Údržba 

Velmi důležitá je údržba vysokotlakého řezacího stroje, výměna těsnění a spojek 

vysokotlakých hadic a čištění zařízení od řezného abraziva. Při údržbě hrozí zasažení 

pracovníka vysokotlakým vodním paprskem při náhlém zapnutí zařízení jinou osobou, 

prudkým únikem tlakové kapaliny při rozpojení spojek hadic bez odpuštění tlaku, 

zasažení pracovníka rozstřikem tlakové kapaliny při manipulaci v okolí řezného 
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paprsku. Dále také může dojít k uklouznutí na mazlavém abrazivu při čištění vany 

s roštem. 

Okolí technologie (pracoviště) 

Ke zranění osob pohybujících se na pracovišti může dojít při pádu, podvrtnutím 

nohy na nerovných, vytlačených nebo jinak poškozených podlahách, při špatném 

došlápnutí při chůzi po schodech nebo stupňovité podlaze, zakopnutím o překážku. 

Pracovník se také může zranit pádem ze schodů (zejména kovových) a ze zvýšených 

pracovišť. 

Vázací prostředky 

K manipulaci s materiálem se používají vázací prostředky. Charakteristickým 

nebezpečím při práci s vázacími prostředky může být přitlačení části těla k pevné 

konstrukci, utržení vlivem přetížení vázacího prostředku nebo jeho poškození korozí. 

K těmto nebezpečím dochází z důvodu neprovádění kontrol, neoznačení nosnosti, 

přetržení pramenu drátu, vázání přes ostrou hranu materiálu, šikmého tahu, vysmeknutí 

břemene z úvazu.  

Kladka 

Kladka se používá k nakládání a vykládání řezaného materiálu. Nebezpečí hrozí 

při jejím přetížení (pád materiálu na osobu), utržení zavěšení (pád nosného zařízení). 

Může dojít k zasažení osob pohybem kladky, přimáčknutí prstů, zachycení 

dopravovaného břemena o pevné konstrukce, destrukci nosné konstrukce kladky.  

Hluk 

Prací na vysokotlakém řezacím stroji vzniká hluk. Vlivem hluku dochází 

k rušení přenosu řeči, mluveného dorozumívání a akustických signálů. Hluk může 

způsobit ztrátu pozornosti, rovnováhy, hučení v uších a další fyziologické potíže. Při 

dlouhodobém působení nadměrného hluku může dojít k permanentní ztrátě sluchu. 
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5 Eliminace bezpečnostních rizik 

Podmínkou pro odstranění rizika je možnost odstranění nebezpečí, ze kterého 

riziko vzniká. 

5.1 Legislativní požadavky 

Zákony o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci platné v ČR ukládají 

zaměstnavatelům kromě jiných povinností zjišťovat ohrožení života a zdraví při práci, 

odstraňovat je a seznámit zaměstnance s těmito ohroženími. Zvláštní pozornost musí 

zaměstnavatel věnovat hlavně při využívání takových technologií, jako je např. VEKP. 

Vybrané zákony, nařízení vlády a vyhlášky týkající se bezpečnosti práce [22]. 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce část V. hlava 1. § 101 - § 102 

předcházení ohrožení života a zdraví při práci 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce část V. hlava 2. § 103 - § 106 povinnosti 

zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance 

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) 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ze dne 12. prosince 2007, kterým se stanoví 

podmínky ochrany zdraví při práci. Od 1. května 2010 bude nahrazeno Nařízením 

vlády č. 68/2010 Sb. 

Vyhláška č. 192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti 

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

a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů. 

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění 

bezpečnostních značek a zavedení signálů 
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5.2  Bezpečnostní požadavky a opatření – mobilní pracoviště 

Vysokotlaké vodní agregáty musí být sestaveny tak, aby bezpečně pracovaly, 

jsou – li správně obsluhovány, a nepředstavovaly tudíž žádná rizika pro uživatele  

a okolní prostředí – vyjma rizik pro osoby a majetek, které se mohou vyskytnout při 

jejich nesprávném použití. Všeobecně platí, že toho lze dosáhnout dodržením 

požadavků uvedených v textu níže. 

Mechanické požadavky 

Všechny součásti tlakového systému musí být zkonstruovány a zkompletovány 

tak, aby vyhověly maximálnímu dovolenému tlaku. Veškeré příslušenství musí být 

udržováno v provozuschopném stavu a to tak, že splňuje následující požadavky [21]. 

a) Bezpečnostní zařízení proti překročení tlaku  

Vysokotlaký agregát musí být vybaven bezpečnostním zařízením zabraňujícím 

překročení maximálního dovoleného tlaku o více než 20 bar nebo 15% a v případě 

soustrojí opatřených tlumiči pulsací o více než 10%. Toto bezpečnostní zařízení nesmí 

jít vypnout a musí být konstruováno takovým způsobem, aby nepřestalo být funkční. 

Nastavení bezpečnostního zařízení musí být zajištěno tak, aby bylo zabráněno 

neoprávněným změnám (zásahům), např. pomocí plomby nebo pomocí zařízení 

odolného proti úmyslnému poškození. 

b) Tlakoměrné zařízení 

Soustrojí musí být vybaveno tlakoměrným zařízením pro přímé měření  

a ukazování skutečného pracovního tlaku vytvářeného generátorem tlaku v bar. 

Tlakoměrné zařízení musí být konstruováno a umístěno takovým způsobem, aby 

v případě netěsnosti (průsaku) nemohlo dojít ke zranění obsluhy vlivem unikající 

kapaliny nebo porouchaných dílů.  

c) Stříkací zařízení 

Stříkací zařízení musí být schopné odolat úderu (nárazu) a rázovým napětím, 

které je možno očekávat během normálního provozu, a to bez výskytu jakékoli 

netěsnosti (průsaku). Je – li délka stříkacího zařízení menší než 75 cm (měřeno od místa 

uchopení po konec trysky), musí provozovatel upozornit obsluhu na zvýšená rizika při 

použití krátkého stříkacího zařízení. 
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d) Ručně držené stříkací zařízení 

Spouštěcí (aktivační) mechanismus musí být konstruován jako samočinný 

zpětně uzavírací element. Je - li spouštěcí mechanismus uvolněn (odlehčen), nesmí ze 

stříkacího zařízení vystupovat žádna další kapalina pod vysokým tlakem a musí být 

zabráněno pokračujícímu přivádění tlakové kapaliny ke stříkacímu zařízení, popř. 

jejímu přivádění do generátoru tlaku, anebo musí dojít k vypnutí generátoru tlaku či 

jeho uvedení do volnoběžných otáček, které nemohou generovat tlak vyšší než je 

vstupní tlak (např. vodovodního řádu). Totéž musí nastat v případě poškození nebo 

zkratu u elektrických řídicích kabelů (vodičů). 

e) Spouštěcí mechanismus 

Spouštěcí mechanismus musí být jednoduchý a ovladatelný malou fyzickou 

silou. Jeho uvolnění (odlehčení) nesmí být narušeno nebo znemožněno vlivem zpětné 

reakce. Přítlačná síla, kterou je nutno ručně vyvinout na spouštěcí mechanismus 

stříkacího zařízení nesmí přesahovat 60 N. Není - li toto zaručeno pro pracovní tlaky, 

které jsou nižší než maximální dovolené tlaky pro stříkací nástavec, musí provozovatel 

poučit obsluhu o rozsahu tlaků, pro které přítlačná síla přesahuje 60 N.  

Spouštěcí mechanismus musí být chráněn proti nenadálému spuštění a musí být 

v uzavřené poloze blokován (uzamčen). Bez tohoto blokovacího mechanismu je možno 

se obejít, jestliže při uvolnění spouštěcího mechanismu dojde k vypnutí generátoru 

tlaku, takže na stříkací zařízení nepůsobí žádné tlakové zatížení. Spouštěcí 

mechanismus nesmí být umožněno blokovat (uzamknout) v otevřené poloze.  

Spouštěcí mechanismus může být také konstruován odděleně od stříkacího 

zařízení jako nožní spínač se samočinným zpětně uzavíracím elementem. Takový nožní 

spínač musí být chráněn proti nenadálému spuštění, např. pomocí dostatečně 

vystouplého krytu nebo krytu s doplňkovým blokovacím zařízením. 

f) Vysokotlaká vedení 

Hadicová vedení musí být konstruována pro určené použití. Potrubní vedení 

musí být vyrobena a chráněna tak, že jakákoli netěsnost (průsak) nesmí být příčinou 

nějakých zranění. 
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g) Generátor tlaku 

Generátor tlaku může být používán pouze v tlakovém a průtočném rozsahu 

udaném výrobcem. Výstupní parametry agregátů užívaných ve firmě NET spol. s.r.o.: 

Tabulka 5: Parametry agregátů [21] 

Typ max. tlak [bar] max. průtok [l.min-1] 

FLOW 40 DT 2400 17 

Uraca KD 716 1200 42 

Woma 2256 1000 80 

Woma 4501 900 180 

Kunz PAD 3-60 1200 45 

 

Požadavky na stabilitu 

a) Požadavky na mechanicky upnutá stříkací zařízení 

Musí být zajištěno, že mechanicky upnutá stříkací zařízení se nemohou převrátit, 

nepřípustně nadzvednout nebo pohybovat vlivem sil zpětné reakce. Soustrojí musí být 

zajištěno proti překlopení při naklonění pod úhlem do 10° z horizontální polohy [21].  

b) Požadavky na soustrojí na pojezdovém ústrojí 

Vysokotlaký agregát na pojezdovém ústrojí musí být opatřen pojistným 

mechanismem zajišťujícím jeho stabilitu při naklonění pod úhlem do 10° z horizontální 

polohy [21].  

c) Požadavky na dopravu 

Vysokotlaký agregát musí být konstruován tak, aby se dal přemístit, např. 

pomocí jeřábů nebo vidlicových zdvižných vozíků. 
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5.3 Bezpečnostní požadavky a opatření – stacionární pracoviště 

Využití vysokoenergetického vodního paprsku na stacionárním pracovišti 

představuje jeden z nejbezpečnějších způsobů dělení materiálu za předpokladu, že jsou 

správným způsobem eliminována rizika spojená s jeho provozem. 

Způsob eliminace rizika u vysokotlakého řezacího stroje 

Mezi opatření, která slouží k omezení rizika při práci na vysokotlakém řezacím 

stroji, patří ochranné kryty stroje, důsledné používání OOPP pracovníky, dodržování 

bezpečné vzdálenosti od technologie. Hlavní vypínač musí být umístěn na přístupném  

a lehce dosažitelném místě. Dalším opatřením k zamezení vzniku rizika je pravidelné 

provádění kontrol spojů, funkčnosti měřícího zařízení tlaku a provádění kontrol, revizí  

a údržby dle návodu k použití. 

Způsob eliminace rizika při přípravě materiálu 

Při práci s materiálem je nutno počítat s jeho ostrými hranami, případně ostrými 

tvarovými výčnělky. Proto pracovníci musí používat nepoškozené kožené rukavice a na 

nohou musí mít vhodnou koženou obuv. Pro ukládání hotových výrobků musí být 

vyznačen vedle řezacího stroje manipulační prostor, případně se výrobky po zpracování 

vyváží ven z haly a ukládají se na palety. Při větším počtu výrobků dohlíží výrobní 

technik na vhodné uložení materiálu a zajištění dostatečného prostoru kolem řezacího 

stroje k manipulaci s řezaným materiálem. Pro drobné odřezky je určen zvláštní 

kontejner, větší kusy si odváží zákazník s hotovými výrobky.  

Způsob eliminace rizika při údržbě 

Veškeré zásahy do zařízení se provádějí při jeho vypnutém stavu. Při čištění se 

musí pracovník ujistit, zda je zařízení zajištěno proti nenadálému spuštění a zda je 

v hadicích nulový tlak. Při drobných opravách je nutno držet se návodu výrobce a na 

výměnu používat jen originální náhradní díly. Při chodu zařízení není dovoleno se 

přibližovat k řeznému paprsku jinými předměty a cokoliv opravovat. Při čištění vany se 

použitá abraziva vynášejí do příslušných nádob a je nutno dbát na to, aby nebyla 

znečišťována podlaha a nevznikala tak kluzká místa. Při všech pracích je nutno používat 

předepsané a nepoškozené OOPP.  
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Způsob eliminace rizika v okolí technologického zařízení 

V okolí technologie se musí dodržovat více opatření k omezení rizik. Zejména  

v okolí technologie je nutno udržovat v řádném stavu podlahu dílny, ale je potřeba dbát 

 i o čistotu skladovacích ploch, uliček apod. Pokud se objeví poškozený povrch, 

neprodleně musí být opraven. Je nutné udržovat průchodnost uliček, nezužovat je 

provozním zařízením a materiálem, případně odstranit drobné překážky v komunikacích  

a manipulačních prostorech. Velké riziko znamená případná kluzká podlaha, takže je 

nutné odstranění kluzkosti.  

Dalším krokem v eliminaci rizik je používání dostatečného osvětlení při práci 

v noci a za snížené viditelnosti. 

Velmi podstatný je správný postup při tlačení, tažení nebo posouvání břemen 

a při jiných manipulačních činnostech. Neméně důležité pro eliminaci rizik je používání 

vhodných manipulačních pomůcek. 

Používáním vhodné obuvi se omezí riziko úrazu při pohybu po schodech, 

stupadlech apod. Důležité je dbát na udržování řádného stavu schodů, stupadel, madel  

a jiných podobných prvků. Samozřejmostí je správný způsob nastupování  

a sestupování. Je zakázáno seskakování a vystupování po konstrukcích. 

Způsob eliminace rizika při práci s vázacími prostředky 

Abychom předešli nebezpečím při práci s vázacími prostředky, je nutné označit 

nosnosti vázacích prostředků, provádět jejich kontroly, skladovat je v zastřešených 

stojanech a dodržovat nařízení pro práci s nimi. Hmotnosti břemen nesmí překročit 

nosnost vázacích prostředků. 

Způsob eliminace rizika při používání kladky 

Abychom omezili riziko, musí být schválena nosná konstrukce kladky 

zodpovědným pracovníkem, zajištěna kolmost osy kladky a označena její maximální 

nosnost. Označený koncový vypínač musí být v dosahu obsluhy. U kladkostroje musí 

být veden deník a prováděny odborné kontroly úvazu, lana a kladky. 

Způsob eliminace rizika působení hluku 

Při práci je nutno používat předepsanou ochranu sluchu. Pokud je zařízení 

v chodu, nesmí se v jeho blízkosti pohybovat jiné osoby bez chráničů sluchu. Obsluha 
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musí dodržovat předepsané klidové a bezpečnostní přestávky. Během řezání musí být 

uzavřeny dveře do řezací místnosti, aby se hluk nešířil do okolí.  
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6 Porovnání bezpečnostních rizik u stacionárních a mobilních 

aplikací 

Některá bezpečnostní rizika jsou stejná nebo obdobná pro oba typy pracovišť. Je 

to především hluk, který vzniká činností agregátu a proudem kapaliny vystupujícím 

z trysky. Také ochrana proti tomuto vlivu je totožná, a to použití chráničů sluchu.  

U stacionárního pracoviště existuje možnost eliminace hluku umístěním agregátu do 

samostatného zvukově odizolovaného prostoru. Pak je jediným možným zdrojem hluku 

proud kapaliny z trysky.  

S bezpečnostními riziky spojenými s přípravou materiálu se setkáváme 

především při manipulaci s materiálem u stacionárních pracovišť.  Ochránit obsluhu 

před tímto rizikem můžeme nainstalováním optických nebo mechanických závor. 

Nutností je používání ochranných rukavic. Před zraněním pádem materiálu se obsluha 

chrání obuví s ocelovou špičkou (Obrázek 12). Při použití VEKP pro řezání pískovce 

např. v kamenolomu vzniká bezpečnostní riziko až po dělení materiálu a jeho transportu 

na místo uložení. Pracovníci vykonávající tuto činnost jsou vybaveni předepsanými 

OOPP (rukavice, pevná obuv) a využívají vhodnou transportní techniku. 

 

Obrázek 12: Ochrana nohou [20] 

Při řezání na stacionárním pracovišti a řezání a čištění na mobilním pracovišti 

hrozí nebezpečí úrazu obsluhy vysokotlakou kapalinou vycházející z trysky. Poranění 

vysokým tlakem může rovněž způsobit prasknutí nebo vysmeknutí hadice, porušení 

těsnění nebo armatur. Z tohoto pohledu je stacionární pracoviště bezpečnější, především 

proto, že větší část vedení vysokého tlaku je potrubním systémem s menší 

pravděpodobností poruchy než u flexibilních hadic používaných běžně na mobilním 

pracovišti. U stacionární aplikace se rovněž nesetkáváme s negativním účinkem zpětné 

reakce od vystupujícího proudu kapaliny z vysokotlaké trysky, jelikož pohyb hlavice je 

přesně daný a limitovaný. 
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Riziko úrazu způsobeného pádem obsluhy je lépe eliminováno na stacionárním 

pracovišti důsledným udržením čistoty ploch a pořádku v místech, kde se obsluha 

pohybuje. Na mobilním pracovišti je nebezpečí úrazu pádem vyšší vzhledem k tomu, že 

obsluha se pohybuje často v neupraveném terénu a mnohdy pracuje ve výškách. 

Významný rozdíl mezi porovnávanými typy pracovišť je v působení tepelné  

a chladové zátěže na obsluhu. Zatímco na stacionárním pracovišti bývají zajištěny 

stabilní mikroklimatické podmínky, u mobilního pracoviště je eliminace tepelné  

a chladové zátěže poměrně složitá. Obsluha musí být bez ohledu na venkovní teplotu 

vybavena poměrně těžkým ochranným oděvem (obrázek 13), který zvláště za vysokých 

venkovních teplot může zvyšovat riziko úrazu např. dehydratací pracovníka.   

 

Obrázek 13: Speciální ochranný oděv 

Z výše provedeného porovnání vyplývá, že stacionární pracoviště je bezpečnější 

než mobilní, a to především proto, že se zde nesetkáváme se zpětnou reakcí 

vystupujícího proudu kapaliny a že je daleko menší pravděpodobnost způsobení úrazu 

vysokotlakým paprskem v případě poruchy. Daleko lépe se také eliminuje možnost 

úrazu při manipulaci s materiálem a nebezpečí pádu obsluhy. Stacionární pracoviště se 

také lépe zabezpečuje proti pohybu nepovolaných osob. 

OOPP nutných pro obsluhu mobilního pracoviště je vzhledem ke složitějším 

podmínkám výrazně více a jsou nákladnější než u obsluhy stacionárního pracoviště. 
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7 ZÁVĚR 

Vysokoenergetického kapalinového paprsku pro řezání různých materiálů, 

sanaci a čištění betonových, železobetonových i ocelových konstrukcí je pro své 

nesporné výhody stále více využíváno. S vývojem nových materiálů dochází i ke 

zkvalitnění této progresivní technologie a využití v dalších oblastech.  

Cílem diplomové práce bylo provést srovnání provozu mobilního  

a stacionárního kapalinového paprsku z hlediska bezpečnosti na základě zkušeností 

z konkrétního mobilního pracoviště firmy NET spol. s r.o. a z Laboratoře kapalinového 

paprsku na VŠB. 

Vzhledem k tomu, že v době zpracování diplomové práce byla Laboratoř 

kapalinového paprsku na VŠB mimo provoz, použil jsem pro splnění cíle diplomové 

práce informace a údaje stacionárního pracoviště firmy TALPA – RPF s.r.o. 

V diplomové práci je stručně popsán princip vysokoenergetického paprsku, jeho 

výhody a nevýhody v praktickém využití. Dále je popsána činnost stacionárního  

a mobilního pracoviště obecně a konkrétní pracoviště firmy NET spol. s r.o. a firmy 

TALPA – RPF s.r.o. U těchto společností byla posuzována bezpečnostní rizika  

a možnosti jejich eliminace. 

Z porovnání těchto dvou typů pracovišť vyplývá, že z hlediska některých 

bezpečnostních rizik jsou obě pracoviště velmi podobná, ale zároveň pro jednotlivá 

pracoviště nacházíme specifická rizika. Výsledek mého srovnání je konstatování, že 

stacionární pracoviště je bezpečnější, což je dáno jeho umístěním a použitými prvky 

bezpečnosti. Pro oba typy pracovišť je ovšem nezbytné dodržování bezpečnostních 

předpisů obsluhou, pravidelná údržba a kompetentnost obsluhy tohoto progresivního 

zařízení. 



 47 

8 Seznam použité literatury 

 [1] SITEK, L. - FOLDYNA, J. - ŠVEHLA, B. Vodní paprsek ve 

strojírenství. Strojárstvo - strojírenství. 2005, 3, s. 53-54. ISSN 1335-2938. 

[2] ABC STAVEBNICTVÍ A STROJÍRENSTVÍ [online]. 2000 - 2010 [cit. 

2010-04-07]. Informační server pro stavebnictví a strojírenství. Dostupné z WWW: 

http://www.industrynet.cz/ArticleDetail.asp?nBranchID=0&nArtID=53&nPage=40. 

[3] KRAJNÝ, Z. Vodný lúč v praxi. Bratislava: Miroslav Mračko, 1998. 384 

s. ISBN 80-8057-091-4 

[4] SPR [online]. 2005 [cit. 2010-07-23]. STŘEDNÍ 

UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA TURNOV. Dostupné z WWW: 

http://konstrukce.webz.cz/sups/7too1.html. 

[5] KRAJNÝ, Z. Bezpečnosť práce pri čistení vodným lúčom. Bezpečná 

práca. Vydání 6, 1991. 

[6]  PROSIGN [online]. 2007 [cit. 2010-03-13]. Technologie - Řezání 

vodním paprskem. Dostupné z WWW: http://www.prosign.cz/page.php?sk=3&kat=40. 

[7]  Řezání kapalinovým paprskem: zisková alternativa [online]. 2009 [cit. 

2010-03-21]. MM průmyslové spektrum. Dostupné z WWW: 

http://www.mmspektrum.com/clanek/rezani-kapalinovym-paprskem-ziskovaalternativa. 

[8] HLAVÁ ČOVÁ, I.M. - HLAVÁ Č, L. - MÁDR, V. - JANUROVÁ, E. - 

UHLÁŘ, R. - KALIČINSKÝ, J.: Risk Assessment in Using the High-Energy Liquid Jet  

Technology. In Optimization of production processes, Gajek, M. (ed.),  

Opole University of Technology, Opole, 2008, Chapter 7, p. 85 96 

ISSN 1429-6063, ISBN 978-83-60691-44-1 

[9] HEŘMAN, T. Bezpečnostní předpisy při používání technologie 

vysokoenergetického kapalinového paprsku. Ostrava, 2008. 26 s. Bakalářská práce. 

VŠB – TU Ostrava.  

[10]  Talparpf.cz [online]. 2009 [cit. 2010-03-25]. Řezání vodním paprskem. 

Dostupné z WWW: www.talparpf.cz. 

[11] Net-waterjet.cz [online]. 2009 [cit. 2010-03-22]. Profil firmy NET spol. 

s.r.o.  Dostupné z WWW: www.net-waterjet.cz. 



 48 

[12] IMateriály [online]. 2007 [cit. 2010-03-15]. Robotizované systémy s 

vysokotlakým vodním paprskem pro sanace staveb. Dostupné z WWW: 

http://www.imaterialy.cz/clanky/stavebni-technika/1762/robotizovane-systemy-s-

nbspvysokotlakym-vodnim-paprskem-pro-sanace-staveb/. 

[13]  FIŠEROVÁ, S. Hygienické minimum. Ostrava: Sdružení požárního a 

bezpečnostního inženýrství, 2005. 72 s. ISB N 80-86634-60-4. 

[14] Autorizační návod AN15/04: Autorizační návod k hodnocení zdravotního 

rizika expozice hluku. Zpracoval: Ing. J. Kubina, MUDr. B. Havel, Odborní konzultanti: 

MUDr. Šišma, MUDr. Valešová, Ing. Potužníková. 2. vyd. Praha 10: Státní zdravotní 

ústav – příspěvková organizace, Leden 2007. 22s. Dostupné z WWW: 

http://www.szu.cz/cekz/dokumenty/autorizace/AN15_04_hluk.pdf. 

[15] BERGLUND, B. – LINDVALL, T. – SCHWELLA, D. Guidelines for 

Community Noise. [online] WHO 1999 [cit. 2010 – 03 - 16]. Dostupné z WWW: 

http://whqlibdoc.who.int/ha/1999/a68672.pdf 

[16] Kratochvílová, I. Hluk v dopravě: Hluk a jeho působení na lidský 

organismus (Monitoring hladiny hluku) [online]. [1998 - 1999], 5. prosince 2003 [cit. 

2010 – 03 - 14]. Kódováno ve WIN – 1250. Text v češtině. Dostupný z WWW: 

http://envi.upce.cz/pisprace/starsi/krato/hluk.htm 

[17] Hluk. Sestavil MUDr. K. Hrnčíř. 2. aktualit. vyd. Rožnov pod 

Radhoštěm: ROVS – Rožnovský vzdělávací servis s.r.o., 2006. 72s. 

[18] SMETANA, C. a kolektiv. Hluk a vibrace: měření a hodnocení. 1. vyd. 

Praha: nakladatelství Sdělovací technika, 1998. 188s. ISBN 80-901936-2-5. 

[19]  VOJTA, Z. - RUCKÝ, E. Osobní ochranné pracovní prostředky. 1. 

vydání. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2003. 227 s. ISBN 

80-86634-19-1. 

[20] Recommended Practices For The Use Of Manually Operated High 

Pressure Waterjetting Equipment. 3. vydání. St. Louis: WaterJet Technology 

Association, 1996. 44 s. Dostupné z WWW: www.wjta.org. 

[21]  Směrnice bezpečnosti práce s vysokotlakým vodním paprskem. Staré 

Město p. Sn: Ing. I. Wolf, 2. 1. 1996. 8 s. 



 49 

[22] Bozpinfo.cz [online]. 2009 [cit. 2010-04-10]. Směrnice v EU k BOZP a 

hygieně práce. Dostupné z WWW: www.bozpinfo.cz. 



 50 

9 Seznam zkratek 

apod. a podobně 

a.s.  akciová společnost 

atd. a tak dále 

č. číslo 

EV energetický výdej [J] 

LAeq, 8h ekvivalentní hladina akustického tlaku [dB] 

Law vážená hladina vibrací [dB] 

Lvw souhrnná vážená hladina vibrací [dB] 

 např. například 

obr.  obrázek 

OOPP   osobní ochranné pracovní prostředky 

PEL přípustný expoziční limit 

PELc  přípustný expoziční limit pro celkovou koncentraci 

PELτ PEL pro vdechovatelnou frakci prachu 

popř. popřípadě 

resp. respektive 

Sb. sbírka 

spol. společnost 

SRN  Spolková Republika Německo 

s.r.o. označení společnosti s ručením omezeným 

tj.  to je 

tzn.   to znamená 

tzv.  tak zvaný 

VEKP  vysokoenergetický kapalinový paprsek 

vl/m3  počet vláken na metr krychlový 
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W  watt 

µm  mikrometr 
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Příloha 3: Vyplněný dotazník firmou NET spol. s.r.o. 

Druh zařízení - mobilní mobilní 

                         - pevné   

Rozměry pracoviště lineární pojezd do 2,5m 

Manipulace s materiálem - automatická   

                                               - ruční   

Druh řezaného materiálu 
Pískovec (pro všechny materiály do 500mm 
tloušťky) 

Tloušťka řezaného materiálu   

Pracoviště - plně automatizované   

                    - poloautomatizované ruční regulace řezné rychlosti 

Médium - voda (čistá nebo i aditiva) pouze čistá voda 

                - jiné kapaliny   

Tlak - nízkotlaký   

         - středotlaký   

         - vysokotlaký 200MPa 

Vysokotlaké pumpy - plunžrové plunžrové (3x) 

                                      - hyplexové   

                                      - multiplikátorové   

Umístění čerpadla (samostatná kobka/v 
místnosti)  v nástavbě nákl. automobilu 

Používané abrazivo australský granát 

Stav abraziva - suché suché 

                         - "kaše"   

Max. rychlost posuvu řezací hlavy 1m/min 

Úhel dopadu paprsku (možnost náklonu od-do) libovolný náklon 

Průměr kapalinové trysky do 1,4 mm 

Průměr usměrňovací trubice do 3mm 

Vlastní bezpečnostní pracovník/externista externista 

Druhy používaných OOPP 
boty s ocel. špicí, štít,přilba,nepromokavý oblek, 
rukavice 

Bezpečnostní značky - rozmístění vodorovné značení proti vstupu nepovolaných osob 

                                        - druh   

Bezpečnostní předpisy - vlastní vlastní 

                                           - převzaté (odkud)   

                                           - počet stran                                                                          *) 

    

*) 
jste-li ochotni poskytnout kopii bezpečnostních 

předpisů, pošlete ji prosím buď mailem nebo poštou 

na adresu vedoucí práce   

 

 

 



 

Příloha 4: Vyplněný dotazník firmou TALPA – RPF s.r.o. 

Druh zařízení - mobilní   

                         - pevné pevné 

Rozměry pracoviště stůl 3 x 2,5 m 

Manipulace s materiálem - automatická   

                                               - ruční ruční; ke zvedání těžkých materiálů kladka 

Druh řezaného materiálu 
sklo, sklolaminát, dlažby, mramor, kamenné materiály, 
plasty, pryže, dřevo 

Tloušťka řezaného materiálu 0,1 - 2,5 mm 

Pracoviště - plně automatizované   

                    - poloautomatizované poloautomatizované 

Médium - voda (čistá nebo i aditiva) voda 

                - jiné kapaliny   

Tlak - nízkotlaký   

         - středotlaký   

         - vysokotlaký vysokotlaký 

Vysokotlaké pumpy - plunžrové   

                                      - hyplexové   

                                      - multiplikátorové 2 multiplikátory 

Umístění čerpadla (samostatná kobka/v 
místnosti)  samostatná kobka 

Používané abrazivo granát 

Stav abraziva - suché suché 

                         - "kaše"   

Max. rychlost posuvu řezací hlavy až 20 m/min 

Úhel dopadu paprsku (možnost náklonu 
od-do) není 

Průměr kapalinové trysky nejčastěji používána tryska o průměru 0,13 mm 

Průměr usměrňovací trubice 1 mm 

Vlastní bezpečnostní 
pracovník/externista externista 

Druhy používaných OOPP chrániče sluchu, brýle, rukavice, boty s kovovou špicí 

Bezpečnostní značky - rozmístění na pracovišti 

                                        - druh standardní 

Bezpečnostní předpisy - vlastní vlastní 

                                           - převzaté 
(odkud)   

                                           - počet stran                                                                          *) 

    

*) 
jste-li ochotni poskytnout kopii bezpečnostních předpisů, 

pošlete ji prosím buď mailem nebo poštou na adresu vedoucí 

práce   

 

 


