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ANOTACE 

ŠAFAŘÍKOVÁ, M.: Analýza rizik při svařování a řezání plamenem, Ostrava, Fakulta 

Bezpečnostního inţenýrství, VŠB – TU Ostrava, 2011 53 s. Vedoucí diplomové práce  

Ing. Lenka Kissiková. 

Předmětem diplomové práce je posoudit zajištění BOZP (bezpečnost a ochrana 

zdraví při práci), provést analýzu rizik ve výrobní hale č. 7 firmy SSI Schäfer s.r.o.  

v Hranicích na Moravě se zaměřením na svařování a řezání plamenem. Na začátku své 

práce je představena firma, popsána hala č. 7 a technologie, které jsou ve firmě vyuţívány. 

Dále se práce zabývá společným ustanovením pro svařování a termické řezání, kvalifikací 

svářečů, stanovuje podmínky pro přidělování OOPP (osobní ochranné pracovní pomůcky), 

mycích, čistících a dezinfekčních prostředků. V poslední části je provedena identifikace 

rizik na hale č. 7 a vyhodnocena a navrhnuta technická a organizační opatření. 

Klíčová slova: svařování, svářeč, riziko, nebezpečí, opatření. 

 

ANNOTATION 

ŠAFAŘÍKOVA, M.: Analysis of risk in flame welding and cutting, Ostrava, Faculty  

of Safety Engineering, VŠB – TU Ostrava, 2011. 52 p. Graduation theses supervisor: 

Ing. Lenka Kissiková. 

The object of graduation theses is to size up the security (Safety and protection  

of health at work), risk analysis in production hall no.7 in the company SSI Schäfer s.r.o 

in Hanice na Moravě focused on welding and flame cutting. At the beginning of this work 

is an introduction of the company, description of the hall no.7 and technologies, which the 

company uses. The work is further concerned with the joint clause for welding and thermic 

lance, qualification of welders, setting the conditions for allocation private security work 

utilities, washing, cleaning and disinfection articles. The final part of the work provides the 

risk identification in hall no.7 and evaluate and propose technical and organizational 

procedure. 

Key words: welding, welder, risk, danger, procedure. 
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1 Úvod 

Historie svařování v českých zemích chápaného v dnešním moderním smyslu  

se datuje jiţ od konce 19. století. Významněji se tato technologie začala prosazovat  

na začátku 20. století, a dnes se s ní setkáme téměř v mnoha pracovních procesech,  

ať uţ se jedná o zpracování kovu nebo plastu, případně jiné materiály. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci i poţární ochrana je napojena na zvyšování 

kvality práce, přičemţ zohledňuje rizika při práci. Zabezpečení těchto pracovních faktorů 

zvyšuje i konkurenceschopnost firem.  

Svařovací práce jsou z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví velmi rizikové, 

protoţe dochází k souběţné existenci vícenásobných pracovních rizik. Svářeči jsou 

ohroţeni i vyšším počtem úrazů a nemocí z povolání. S ohledem na poţární bezpečnost  

je svařování vysoce riziková činnost, protoţe při ní dochází k práci za vysokých teplot  

a můţe tak dojít k vznícení hořlavých látek na stanovišti svářeče a v jeho okolí. Proto  

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

a dodrţovány dokonalejší právní, bezpečnostní, technické, hygienické, zdravotní i poţární 

předpisy.  

Specialisté pro bezpečnost práce ve firmách (bezpečnostní technici) mají proto  

za úkol zhodnocovat rizika svářečské profese, svářečských pracovišť i zařízení  

a předepisovat ve firemních směrnicích bezpečnosti práce vhodné kvalifikační i pracovní 

podmínky, taktéţ spolupracovat s firemními techniky na předpisech poţární ochrany  

při svářečských činnostech na pracovištích a vyţadovat jejich dodrţování.  

Moje diplomová práce se zabývá posouzením rizika a zajištěním BOZP  

ve výrobní hale č. 7 firmy SSI Schäfer s.r.o. v Hranicích na Moravě se zaměřením  

na svařování a řezání plamenem.  

V současné době se většinou ve firmě provádí svařování el. obloukem,  

coţ vyplynulo ze současných poţadavků zákazníka.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Bezpe%C4%8Dnost_a_ochrana_zdrav%C3%AD_p%C5%99i_pr%C3%A1ci
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplota_vzn%C3%ADcen%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ho%C5%99lavina
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2 Charakteristika společnosti  

Firma SSI Schäfer s.r.o. má dlouholetou rodinnou tradici, jejímţ předmětem 

podnikání je velkoobchod, kovoobrábění a výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles  

a kontejnerů. 

Firmu zaloţil v roce 1937 v Německu majitel Fritz Schäfer. Jeho čtyři synové,  

se podílejí na managementu společnosti.  

Výrobní závody se dnes nachází na třech kontinentech světa, kde firma působí 

v třiapadesáti zemích. Společnost po celém světě zaměstnává na patnáct tisíc lidí,  

je vedoucím výrobcem a dodavatelem skladovacích a manipulačních zařízení. 

Začátek výroby ve výrobním závodu v Hranicích se datuje k roku 1995, z důvodu 

nabídek sluţeb i v zemích východní Evropy. Společnost byla zapsána do obchodního 

rejstříku 30. 1. 1996.  

Areál firmy je rozprostřen na 121 000 m
2
, kde je vybudováno 9 hal, ve kterých  

se nachází výroba, kanceláře, šatny, jídelna, sklady materiálu, expedice (viz příloha 1).  

Firma zaměstnává 890 stálých zaměstnanců. Ve výrobě pracuje 650 zaměstnanců, z toho  

120 svářečů (viz graf 1). Průměrný věk zaměstnanců je 37,5 let. 

Graf 1: Vyhodnocení skladby zaměstnanců v SSI Schäfer s.r.o Hranice 
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Za krátkou dobu svého působení v ČR si společnost v Hranicích vybudovala přední 

místo na trhu, díky velkému sortimentu vyráběných regálových systémů, kvalitě 

zpracování, ale také svým přístupem k např. ekonomickým, ale i k ekologickým aspektům.  

V posledních letech se podnik zaměřuje na výrobu manipulační techniky 

(válečkové a řetězové dopravníky, zvedací stoly, apod.) a především také na výrobu 

staticky a dynamicky namáhaných svařovaných konstrukcí (plošiny, regálové zakladače, 

karuselové zakladače, přesuvné regály, apod.) 

Ve své diplomové práci se budu zabývat pouze halou č. 7. 
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3 Popis haly č. 7 

Samotnou halu č. 7 rozdělují zděné stěny z plynosilikátových tvárnic  

a s dvouvrstvou omítkou na 4 úseky, kde se nachází svařovny, montáţ a expedice, lakovna, 

pálicí centrum, tryskací zařízení, vrtací centrum a příjem materiálu. K hale č. 7 patří  

i kanceláře a šatny (viz příloha 2).  

Pracoviště jsou vybavena elektrickými mostovými jeřáby. Pomoci jeřábů jsou 

zajišťovány veškeré manipulace v procesu svařování (doprava, usazení, sejmutí  

před a po svařování, expedice) s výrobním sortimentem svařovny a rovněţ manipulace 

spojené s opravami strojního vybavení pracoviště. 

Materiál se naváţí do příjmu materiálu, kde se rozděluje a překládá na elektrické 

vozíky. Pomocí přepravních manipulačních kolejí se materiál doveze do tryskacího, 

vrtacího a řezacího centra. Zde se různé druhy tyčového profilového ţeleza zkracují  

a upravují podle dané výroby. V pálicím centru na počítačově řízeném laseru či plazmě  

se dají přesně vypálit další materiály z různých tloušťek plechu, po úpravě se otřepy 

obrousí a jdou dále do výroby na svařovnu. Kaţdý vzniklý výrobek musí být označen 

pozicí a číslem dodávky. 

Podle výkresu a pozice se svařují konstrukční díly, které po dalším označení mohou 

putovat buď do zinkovny, mimo areál, nebo lakovny (mokrá lakovna na hale č. 7, prášková 

lakovna na hale č. 6 a 8). Hotové výrobky se shromaţďují na expedicích, kde se balí, 

překládají do palet a připravují na dodávky dle přání zákazníků do celého světa. 

3.1 Svařovny 

Jedná se o pracoviště, které slouţí k manipulaci s jednotlivými díly určenými  

ke svařování a s hotovými svařenci v průběhu svařování a k expedici pro další opracování 

nebo montáţ. 

Pracovníci v hale svařují převáţně elektrickým obloukem v ochranné atmosféře 

metodou MAG nebo plamenem.  

Ve svařovnách se pracuje ve 3 směnném provozu, případně i v nepřetrţitém 

provozu, podle potřeby zákazníka. Během jedné směny pracuje ve svařovnách  
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aţ 50 zaměstnanců, kteří pracují na 3 pracovištích o celkové rozloze 6,2 x 130 metrů, 

světlá výška 7,5 m.  

3.1.1 Svářečská pracoviště 

Velikost a počet pracovišť při svařování se upravuje podle délky dílů pomocí 

svářečských zástěn, které zabraňují vzájemnému oslnění pracovníků.  

Svařovací závěsy jsou určeny pro stínění svařovacích míst a chrání jednotlivé 

pracoviště a pracovníky před ozářením. 

Zástěny rozdělují nejen jednotlivé pracoviště, ale i technologické procesy  

(viz obrázek 1). 

Všechny svařovací závěsy jsou zhotoveny ze speciálního materiálu - poddajného, 

samozhášivého PVC s teplotou vznícení +320 °C aţ +390 °C. Závěsy jsou zavěšené  

na nosnou konstrukci pomocí ocelových krouţků. Kovová konstrukce se vyrábí z trubek  

(viz obrázek 2). 

Materiál pouţívaný na svářečském pracovišti je rozmístěn po hale vţdy tak,  

aby byla zachována moţnost volného průchodu. 

Svařovaný materiál je na pracovišti ukládán takovým způsobem, aby se zabránilo 

jeho pohybu nebo pohybu jeho části, při kterém by mohlo dojít k poškození zařízení nebo 

k ublíţení na zdraví pracovníků. 

Obrázek 1: PVC svařovací zástěny Obrázek 2: Kovová konstrukce se závěsem 
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Na pracovišti se nevyskytují ani neskladují ţádné hořlavé a hoření podporující 

látky, pokud nejsou součástí svařovací činnost. 

Upínací svařovací stoly typu 

DEMMELER s třírozměrným 

vyuţitím (3D), mají rozměry  

na délku do 3 m a šířku vţdy  

1,5 m (viz obrázek 3). Otvory 

svařovacího stolu 3D o průměru  

16 mm slouţí jako upínací otvory 

pro polohovací svěrky. Pomocí 

nástavců nebo upínacích úhlů  

lze stůl rozšiřovat do všech směrů. 

Všechny nástroje jsou vyrobeny 

z vysoce kvalitní oceli.  

Pomocí tohoto systému lze rychle a geometricky přesně nastavit kaţdý svařovací 

díl a upevnit ho podle potřebných rozměrů. 

 

Při svařování různých délek dílů napomáhají k upínacím stolům pomocné svařovací 

přípravky, dorazy a kovové podpěry. Svařovací přípravky (viz obrázek 4) slouţí 

k přidrţení materiálu, aby se nepohyboval při přesném svařování úhlů. 

Obrázek 3: Upínací stůl Demmeler 

Obrázek 4: Svařovací přípravky 
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3.1.2 Svařovací a jiné zařízení 

Na hale č. 7 se nachází 40 kusů svařovacích souprav na obloukové svařování. 

Podnik pouţívá svařovací zařízení značky 

Fronius (viz obrázek 5) a Esab (viz obrázek 6) 

pro metodu MIG. Esab jsou typu LAX 380, 

ORIGO MIG 405 a MIG 505. Svářečky Fronius 

jsou typu VARIOSTAR 457-2  

a  TRANSSYNERGIC 4000. 

Tato zařízení podstatně zrychlují proces 

svařování elektrickým obloukem. Vyuţívají 

kovovou tavící se elektrodu (drát) v ochranné 

atmosféře inertního plynu (argon, helium) nebo 

aktivního plynu (CO2) nebo jejich směsi.  

 

Drát je na cívce podavače, který jej plynule 

posouvá do svařovacího hořáku. Oblouk hoří mezi 

drátem a základním materiálem a je zcela obklopen 

ochranným plynem.  

Pří svařování musí svařovací kabel být spojen 

se svařovaným předmětem nebo s podloţkou 

svařovací svorkou.  

Svářeči si musí dávat pozor při odkládání 

drţáku elektrod, které se mohou odkládat pouze  

na izolační podloţky nebo na odizolovaný stojan. 

Drţáky elektrod se musí také zajistit proti 

náhodnému dotyku vodivých předmětů.  

V ţádném případě se nesmějí drţáky ochlazovat ponořením  

do vody. 

Obrázek 5: Svařovací zařízení Fronius 

Obrázek 6: Svařovací zařízení Esab 
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Na hale č. 7 nalezneme i soupravy na svařování a řezání plamenem. Souprava  

se skládá z vozíku, na kterém jsou umístěny tlakové láhve s plynem. Na lahvích jsou 

instalované uzavírací a redukční ventily, z kterých vedou rozvody hadic, aţ k hořákům  

na řezání nebo svařování. Na hale jsou i rozvody acetylenu a kyslíku, proto stačí hadice 

napojit na rozvody. 

Revize, opravy a údrţbu svařovacích zařízení provádí externí dodavatelská firma, 

která jezdí do firmy 2x týdně a kontroluje funkčnost svářecích zařízení. Firma si hlídá 

lhůty a podepisuje doklady o provedených kontrolách a revizí. 

Svářeči po skončení práce a před odchodem musí zkontrolovat pracoviště, 

bezpečně uzavřít přívody plynu, odvézt láhve s plynem, pokud se nachází na pracovišti  

a vypnout všechny zařízení pouţívané při svařování od elektrického zdroje. 

3.1.3 Větrání a odsávaní svařovny 

K přirozené ventilaci jsou vyuţívána hlavně okna. V oknech je pouţito drátosklo 

(matné sklo s drátěnou vloţkou, jenţ při rozbití tabule zajišťuje soudrţnost), které  

je poţárně odolné.  

Svařovny jsou vybaveny odsávacím a filtračním zařízením (viz obrázek 7)  

se systémem KEMPER 9000, umoţňují odsávat a filtrovat zplodiny z více svářečských 

pracovišť současně. Filtrační zařízení je spojeno s  navrţeným a optimálně dimenzovaným 

potrubním systémem a odsávacími rameny.  

Obrázek 7: Odsávací a filtrační zařízení 
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Kaţdé svařovací zařízení má odsávání na svařovacím 

hořáku (viz obrázek 8). Proces odsávání je plně automatický. 

Odsávaný hořák umoţňuje zachytit aţ 90 % všech dýmů  

od svařování. Na konci svařovacího hořáku je nad plynovou 

hubicí odsávací náustek, pomocí kterého se pak zplodiny 

odsávají. 

 

 

Vzduch obsahující škodlivé látky je odsáván potrubím, pomocí odsávacích ramen, 

které jsou vedena z odsávacího potrubí přímo od svařovacího zařízení, aţ do filtračního 

systému (viz obrázek 9). 

Filtrační zařízení systému 9000 se skládá z více modulů, které se vzájemně 

propojují. Hlavní části systému jsou ventilátorová součást s hlukoizolačními prvky, 

filtrační část s teflonovými filtračními patronami KEMTEX, očišťovací mechanizmus  

a sběrný prachový zásobník.   

Obrázek 8: Odsávání na 

svařovacím hořáku  

Obrázek 9: Odsávací rameno 

napojeno na potrubí 
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Přiváděné prachové částice jsou separovány na povrchu filtračního média. 

Inteligentní řídicí systém monitoruje vytváření prachové vrstvy a po dosaţení mezní 

hodnoty automaticky spustí čištění pomocí stlačeného vzduchu. To vše bez přerušení 

provozu zařízení. Uvolněné prachové částice spadnou do sběrného prachového zásobníku. 

Odtud lze prach pohodlně a bez nebezpečí kontaminace vyjmout a zlikvidovat.  

Sběrný prachový zásobník a filtrační zařízení jsou zabezpečeny mříţí a zamknuty, 

aby nikdo kromě zodpovědných osob neměl přístup do zařízení.  

3.1.4 Svařovací pomůcky 

Pro odkládání, přidrţení a snazší manipulaci s materiálem se vyuţívají ocelové 

podpěry (viz obrázek 10).  

Různé druhy univerzálních posuvných svěrek (viz obrázek 11) se pouţívá  

k uchopení, otočení, posunutí nebo přenesení konstrukčních dílů.  

Obrázek 10: Ocelové podpěry 

Obrázek 11: Svěrka 
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3.1.5 Rozvody plynů 

Na svářečské pracoviště jsou pouţívané plyny dopravované plynovými rozvody. 

Pro svařování metodou MAG se pouţívá směsný plyn Corgon, který vzniká ve směšovací 

stanici z Argonu a CO2. Plyny jsou uchovávány ve stabilních zásobnících  

ve venkovním prostředí (viz obrázek 12).  

Provozovatelem zásobníků je firma Linde. 

Všechny kontroly, revize a údrţbu zajišťuje firma 

Linde. Pověřená osoba firmy SSI Schäfer pravidelně 

kontroluje tlak a mnoţství plynů v tlakových láhvích  

a zapisuje do deníku. 

Na svařovnách jsou zavedeny i rozvody kyslíku  

a acetylenu pro metodu svařování plamenem a jiné činnosti 

(viz obrázek 13). 

Firma provádí pravidelnou měsíční údrţbu  

na armaturách, kterou zaznamenává do knihy údrţby  

a oprav. Revize a kontroly tlakových rozvodů zajišťuje externí 

firma ve lhůtách: 1 x ročně kontrola, 1 x za 3 roky revize. 

Firma má vše podloţeno a zapsáno v revizní knize plynového zařízení. 

Obrázek 13: Rozvody plynů 

Obrázek 12: Stabilní zásobníky plynu 
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Kyslík je také uchováván ve stabilních zásobnících ve venkovním skladu  

(viz obrázek 14). Acetylenové láhve jsou skladovány rovněţ ve venkovním skladu vedle 

zásobníku na kyslík. Jednotlivé láhve jsou zajištěny proti náhodnému uvolnění řetízkem  

a jsou uzamčeny proti zneuţití cizími osobami. 

3.1.6 Bezpečnostní značení a tabulky 

Všechny vchody informují prostřednictvím bezpečnostních tabulek o zákazu 

kouření na pracovišti a o sledování objektu kamerovým systémem (viz obrázek 15).  

Podle druhu dopravované látky se potrubí označuje 

barevným nátěrem, barevnými pruhy doplněné nápisy, tabulkami 

a štítky. Informační tabule sděluje, ţe vţdy při pouţití acetylenu 

nebo kyslíku je potřeba uzavření ventilu po skončení práce a hrozí 

zde nebezpečí výbuchu, proto je potřeba dávat si pozor při 

manipulaci s plyny. 

Pracoviště jsou zabezpečena šestigramovými přenosnými 

hasícími práškovými přístroji rozmístěnými po celé hale č. 7 a pod 

nimi jsou umístěny pro informaci poţární poplachové směrnice. 

Na kaţdém pracovišti je umístěna i lékárnička s návodem a tel. číslem první 

pomoci. 

Obrázek 14: Sklad kyslíku a acetylenu 

Obrázek 15: Bezpečnostní 

značky 
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3.1.7 Osvětlení pracovišť 

Pro zajištění přirozeného osvětlení jsou na střeše umístěny světlíky. Halu osvětluje 

rovněţ umělé osvětlení. Umělé osvětlení je navrhnuto, aby vyhovovalo všem zrakovým 

úkonům v daném prostoru.  

3.1.8 Podlahy a komunikace  

Betonový litý povrch vnitřních komunikací vyhovuje v plném rozsahu z hlediska 

bezpečnosti práce pro pouţívané svařovací technologie a pohyb pracovníků. Především 

protiskluznou a protipoţární ochranu. 
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4 Metody svařování v SSI Schäfer s.r.o. 

Aby se kovy mohly spojit, vyţaduje většina svařovacích metod vytvoření vysoké 

lokální teploty. Typ zdroje ohřevu označuje často svařovací metodu, např. svařování 

plamenem, obloukové svařování (viz obrázek 16). Jedním z hlavních problémů  

při svařování je, ţe kovy reagují s atmosférou rychleji, kdyţ stoupá jejich teplota.  

 

Firma vyuţívá 4 druhy svařování (viz graf 2). Nejefektivnější metodou  

v SSI Schäfer s.r.o. je podle zjištění metoda svařování v ochranné atmosféře (MAG), 

s kterou se nejvíce pracuje na hale č. 7, ale i v ostatních halách. Dalšími méně 

vyuţívanými metodami jsou ruční obloukové svařování (obalenou elektrodou), bodové 

odporové svařování (odporové svařování) a svařování plamenem (kyslíko-acetylenové 

svařování). 

Obrázek 16: Svařování kovů a příbuzné technologie [5] 
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Graf 2: Metody svařování v SSI Schäfer s.r.o 

 

4.1 Odporové svařování  

Odporové svařování, při kterém se svar vytvoří ve styku svařovaných materiálů 

mezi plochami svařovacích elektrod. Číselné označení 21. V průběhu procesu na vytvoření 

bodu působí tlaková síla na elektrodách. Svařovat je moţné buď přímo, nebo nepřímo  

s vyuţitím vodivé podloţky. Dříve pouţívané zahraniční označení: RSW (USA). [6,7] 

Při bodovém svařování se spojují plechy přiloţené plochami k sobě v jednotlivých 

bodech (malých ploškách). Plechy jsou  

při bodovém svařování k sobě tlačeny 

vodou chlazenými měděnými 

elektrodami (viz obrázek 17).  

Při krátkodobém průchodu velkého 

proudu se vyvíjí v místě největšího 

odporu, tj. v místě dotyku plechů teplo, 

které plechy nataví a po vychladnutí  

se vytvoří čočkovitý svar. [3] 

Tuto metodu svařování provádějí svářeči na hale č. 6. 

Obrázek 17: Bodové svařování [3] 
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4.2 Ruční obloukové svařování obalenou elektrodou 

Metoda patří mezi obloukové svařování označována číselně 111, které pouţívá 

obalenou drátovou elektrodu. Mezi charakteristické rysy této metody patří moţnost 

svařovat v podstatě všechny materiály a ve všech polohách. Proto patřila po dlouhá 

desetiletí mezi nejzákladnější metody. Dnes její podíl na trhu klesá. Dříve pouţívané české 

a zahraniční označení: ROS (ČR), MMAW (USA). [6,7] 

 

Obrázek 18: Zařízení pro obloukové svařování [3] 

Elektrický oblouk jde zde vyuţívaný jako zdroj tepla, který hoří mezi obalenou 

elektrodou a součásti (svařencem). Vysokou teplotou elektrického oblouku se roztaví 

materiál na svařovaném místě. Proud je nastaven tak, aby se tavila elektroda  

(viz obrázek 18). Aby se materiál jen natavoval, musí být elektroda slabší neţ materiál.  

Po vychladnutí svaru vznikne materiálový spoj mezi svařovanými díly. [3,4] 

Tato metoda je vyuţívána na montáţích mimo areál SSI Schäfer s.r.o. 

4.3 Obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu 

MAG svařování (Metal active gas welding) označována jako metoda  

135. Obloukové svařování tavící se elektrodou v ochranné atmosféře aktivního plynu 

(CO2, směsi CO2, Ar, O2, H2). Dříve pouţívané české a zahraniční označení: MAG (ČR), 

GMAW(USA). [6,7]  

Při svařování kovovou elektrodou v ochranné atmosféře hoří stejnosměrný 

elektrický oblouk mezi drátovou elektrodou připojenou ke kladnému pólu a svařencem. 

Odtavující se svařovací drát tvořící kladnou elektrodu oblouku se odvíjí z cívky  
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a je vysouván z vodící trubky svařovacího hořáku regulovanou rychlostí. Rychlost 

vysouvání drátu odpovídá rychlosti jeho odtavování. (viz obrázek 19). [3,4] 

Při svařování MAG je svar chráněn před vzduchem aktivním plynem,  

např. CO2 (svařování MAGC) nebo směsí argonu, CO2 a O 2 (MAGM). Tyto plyny 

zlepšují přenos materiálu v oblouku, zvětšují hloubku průvaru, zlepšují tvar svarové 

housenky a omezují rozstřikování roztaveného kovu. Nedostatkem těchto cenově 

dostupných ochranných plynů je propálení legujících prvků a sniţování mechanických 

vlastností svařovaného kovu. Výběrem přídavného materiálu lze ovlivnit kvalitu svaru. [4] 

Svařování MAG se pouţívá při svařování nelegovaných, nízkolegovaných  

a vysokolegovaných ocelí.  

Ve firmě se pracuje s aktivním plynem, který je sloţen z  90% argonu  

a 10% CO2 (Obchodní název Linde: Corgon 10).  

V současné době ve firmě plánují zavést aktivní plyn s příměsi kyslíku, aby se plyn 

při svařování mohl vyuţívat pro různé tloušťky materiálu. 

Kromě svářecích zařízení Esab a Fronius nalezneme na hale č. 9 automaty  

a poloautomaty Schweissroboter Cloos 2500 a Ziwilschutz, pracující metodou svařování 

tavící se elektrodou v ochraně aktivních plynů (MAG). 

Obrázek 19: Svářečka MAG [3] 
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4.4 Svařování plamenem 

Tavné svařování je svařování, při kterém se teplo potřebné ke svařování vytváří 

chemickou reakcí, spalováním hořlavého plynu v oxidační atmosféře. Kyslíko-acetylenové 

svařování je označováno jako metoda 311. Dříve pouţívané zahraniční označení: OAW 

(USA). [6,7] 

Při svařování plamenem se základní materiál roztaví plamenem z hořlavého plynu  

a kyslíku, který slouţí jako zdroj tepla. Kyslíko-acetylenový plamen má teplotu přibliţně 

3200 °C. Hořlavý plyn i kyslík jsou uchovávány v tlakových ocelových lahvích a z nich 

přiváděny hadicemi do hořáku. Kvůli bezpečné identifikaci různých plynů jsou kyslíkové 

lahve modrobílé a lahve s ostatními plyny jsou odlišných barev a mají odlišné závity 

přívodu (viz obrázek 20). [3,4] 

 

 

Plamenem je moţné svařovat ve všech polohách. Jak bylo v úvodu poznamenáno, 

v současné době se dle poţadavků zákazníka svařuje plynem pouze v 5% z celkového 

počtu zakázek.  

Obrázek 20: Zařízení pro svařování plamenem (autogenem) [3] 
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5 Společná ustanovení pro svařování a termické řezání 

 Před zahájením svařování se vyhodnotí podmínky poţární bezpečnosti  

v prostorech, ve kterých se bude svařovat, jakoţ i v přilehlých prostorech, zda  

se nejedná o svařování vyţadující zvláštní poţárně bezpečnostní opatření. Při tom 

se hodnotí i poţární nebezpečí, které představují hořlavé látky obsaţené  

ve stavebních konstrukcích (např. stěnách, stropech, přepáţkách). Změní-li  

se podmínky poţární bezpečnosti v průběhu svařování, lze v něm pokračovat  

aţ po novém vyhodnocení a zajištění odpovídajících základních nebo zvláštních 

poţárně bezpečnostních opatření.  

Svařování se nesmí zahájit, jestliţe  

 nejsou stanovena poţárně bezpečnostní opatření s ohledem na druh a místo 

těchto prací, 

 svářeč a pracovníci zúčastnění na svařování a souvisejících činnostech 

nejsou prokazatelně seznámeni s podmínkami poţární bezpečnosti, 

 nejsou splněny podmínky poţární bezpečnosti, 

 svářeč na svářečském pracovišti nemůţe prokázat svou odbornou 

způsobilost. 

 Před zahájením svářečských prací musí svářeč zkontrolovat, zda jsou v místě 

svařování odstraněny hořlavé látky, je zamezeno poţáru nebo výbuchu a zda  

je na pracovišti a v jeho okolí zabezpečena předepsaná ochrana osob. 

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

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

 V prostoru, v němţ se svařuje, se nesmějí vyskytovat nebezpečné látky v mnoţství 

nepříznivě ovlivňujícím bezpečnost při práci.  

 Pokud by mohla vzniknout provozní nehoda nebo pokud by hrozilo nebezpečí 

otravy nebo zadušení při svářečských, řezačských nebo pájecích pracích, musí být 
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zajištěn odborný dohled na jejich provádění a musí být učiněna bezpečnostní 

opatření, která musí být uvedena v písemném povolení ke svařování. 

 V uzavřených nevětraných prostorách nesmějí být při práci umístěny vyvíječe 

plynů nebo láhve s hořlavými plyny nebo kyslíkem. 

 Výměnu vzduchu na svářečském pracovišti lze zajistit přirozeným větráním, 

kombinovaným větráním nebo nuceným větráním.  

 Materiál znečištěný olejem, olovnatými barvami, zbytky odmašťovacích prostředků 

nebo podobnými látkami vyvíjejícími škodliviny se nesmí svařovat. 

 Osoby v okolí svařování a řezání musí být chráněny před škodlivými účinky těchto 

procesů. 

 Pro trvalé svářečské pracoviště je třeba zajistit nejméně 15 m
3
 prostoru  

a 2 m
2
 podlahové plochy. Přechodné svářečské pracoviště se vybavuje zástěnami, 

závěsy apod. na ochranu svářeče a jeho okolí před škodlivými účinky svařování. 

Podlaha pracoviště musí být nehořlavá a musí odolávat zejména mechanickému 

poškození. Stěny a strop tohoto pracoviště se zhotovují z nehořlavých nebo 

nesnadno hořlavých materiálů, musí mít dobré tepelně a zvukově izolační 

vlastnosti, musí zabraňovat šíření škodlivin do okolí.  

 Příkazy a zákazy, případně další důleţité informace se na svářečském pracovišti  

a na zařízeních vyznačují bezpečnostním značením. Výstraţné a informační tabulky 

s uvedením druhu plynu a mnoţství tlakových lahví se umístí téţ na vstupu  

do objektu, kde jsou tyto umístěny. 

 Účastní-li se svařování více osob, stanoví se předem způsob vzájemného 

dorozumívání. Svářeč dává pokyn k zapnutí svařovacího zdroje, popřípadě obvodu 

aţ poté, kdy je připraven začít práci a zaujal pracovní polohu.  

 Osoby v okolí svařování a řezání musí být chráněny před škodlivými účinky těchto 

procesů. [1,2,20,21,23] 
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5.1 Povinnosti svářečů při práci 

 Pracoviště se musí udrţovat v pořádku, aby svářecí zařízení a příslušenství nemohlo 

být příčinou úrazu. Smí se pouţít pouze takové svářecí zařízení, které výrobce určil 

a vyrobil pro poţadovaný způsob pouţití. Před začátkem práce na svářecím zařízení 

svářeč musí: 

a) zkontrolovat čistotu, neporušenost a těsnost připojení vnějších přívodů  

el. energie, 

b) zkontrolovat bezchybnost funkce nástrojů, nařízení a manipulačních 

prostředků, 

c) zkontrolovat, zda se na pracovišti nenacházejí předměty ohroţující 

bezpečnost, zjištěné nedostatky odstranit. [24] 

5.2 Základní bezpečnostní poţadavky při svařování elektrickým 

obloukem  

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

neúmyslnému dotyku s výstupními svorkami svařovacího zdroje. 

 Svařovací kabel musí být spojen se svařovaným předmětem nebo s podloţkou 

svařovací svorkou. 

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

k místu svařování nebo na kovový svařovací stůl, na němţ leţí svařenec. 

 Elektrody musí svářeč vyměňovat zásadně s nasazenými a neporušenými 

svářečskými rukavicemi (ne mokrými ani vlhkými). 

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

stojan a musí být zajištěny proti náhodnému dotyku vodivých předmětů.  

 Drţáky elektrod nesmějí být ochlazovány ponořením do vody.  

 Vodič svařovacího proudu musí být uloţen tak, aby se vyloučilo jeho moţné 

poškození ostrými ohyby, jinými předměty a účinky svařovacího procesu. 
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 Přívody ke zdrojům svařovacího proudu musí být v případě nebezpečí 

mechanického poškození chráněny mechanicky odolným krytem nebo vhodným 

umístěním. 

 Poškozené svařovací vodiče nesmí být pouţívány. 

 Periodické prohlídky svařovacího zdroje musí být prováděny pověřenými 

pracovníky podle pokynů výrobce. 

 Pracovníci na svařovacím pracovišti musí být prokazatelně seznámeni  

s poskytováním první pomoci při úrazech elektrickým proudem. 

 Svařovaný předmět je nutno zajistit tak, aby při svařování neprocházel elektrický 

proud jinými neţ určenými cestami a po jiných neţ určených předmětech. Tyto 

cesty a předměty je třeba určit tak, aby se vyloučila moţnost vzniku poţáru. 

 Před opuštěním pracoviště musí být vypnut zdroj elektrického proudu  

pro svařování. [1,2,20,21,26] 

5.3 Základní bezpečnostní poţadavky při svařování a řezaní plamenem 

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

 Láhve na plyny musí být zajištěny proti převrţení, pádu nebo skutálení stabilními 

nebo přenosnými stojany, řetězy, objímkami, kovovým pásem apod.; kaţdá 

samostatně tak, aby v případě potřeby bylo moţno láhve rychle uvolnit. 

 Tlaková lahev se při svářečských pracích umístí na pevné místo tak, aby nedošlo  

k ohroţení dopravními nebo přepravními prostředky, pohybujícími se částmi 

zařízení nebo případným pohybem materiálu nebo k jejímu samovolnému posunu. 

 Po dobu svařování musí být tlaková lahev v dohledu svářeče, popřípadě jiné osoby 

zúčastněné na svařování. 

 Na svářečském pracovišti v prostoru s nebezpečím poţáru nebo výbuchu  

s následným poţárem nelze skladovat tlakové lahve určené pro svářečské práce. 

 Připevňování hadic musí být provedeno svorkami vyrobenými k tomuto účelu. 
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 Hadice musí být chráněny před mechanickým poškozením a znečištěním 

mastnotami. Hadice a spoje musí být těsné. 

 Hadice taţené přes přechody musí být chráněny krytem nebo musí být pouţity 

vhodné uzávěry. 

 Hadice pro přívod hořlavého plynu z rozvodného potrubí nebo z lahví k hořákům 

musí být opatřeny bezpečnostním označením.  

 Při svařování s několika soupravami musí být jednotlivé soupravy od sebe vzdáleny 

minimálně 3 m nebo musí být od sebe odděleny nehořlavou pevnou stěnou. 

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

vypuštěn plyn z hadic a povoleny regulační šrouby redukčních ventilů. 

 Pro jednu hořákovou soupravu smějí být na pracovišti nejvýše dvě zásobní láhve 

kaţdého pouţívaného plynu.  

 V případě, ţe láhve na kyslík, armatury, těsnění lahví a ventilů, svařovací přístroje 

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

nesmějí se pouţívat.  

 U tlakových lahví, rozvodů technických plynů a jejich příslušenství se netěsnosti 

spojů a uzávěrů zjišťují nehořlavými tekutinami (např. voda s pěnotvornými 

prostředky), které neobsahují tuky a jiné látky, které by mohly vyvolat reakci. 

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

odvezeny na vyhrazené místo a zajištěny před manipulací nepovolanými osobami. 

[1,2,20,21,27] 

5.4 Poţadavky na stroje a technická zařízení 

 Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní 

prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné 

pro práci, při které budou pouţívány. Stroje, technická zařízení, dopravní 

prostředky a nářadí musí být: 
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a) vybaveny ochrannými zařízeními, která chrání ţivot a zdraví zaměstnanců, 

b) vybaveny nebo upraveny tak, aby odpovídaly ergonomickým poţadavkům  

a aby zaměstnanci nebyli vystaveni nepříznivým faktorům pracovních 

podmínek, 

c) pravidelně a řádně udrţovány, kontrolovány a revidovány.  

 Zařízení musí být vybaveno provozní dokumentací. Následná kontrola musí být 

prováděna nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanovené místním provozním 

bezpečnostním předpisem, nestanoví-li zvláštní právní předpis, popřípadě průvodní 

dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a četnost následných kontrol jinak. 

Provozní dokumentace musí být uchovávána po celou dobu provozu zařízení. 

 Svařovací zařízení ohroţující zdraví nebo ţivoty se musí ihned odpojit a zajistit 

proti pouţití např. tabulkou s nápisem „Porucha“. [17,18] 



 

31 

 

6 Kvalifikace svářečů 

Svářeč musí být zdravotně způsobilý, vyškolen a prakticky zaučen, s platným 

svářečským průkazem.  

Svařovat ve firmě SSI Schäfer s.r.o. v Hranicích na Moravě smí: 

a) pracovníci, kteří vlastní platný svářečský průkaz, anebo platný průkaz 

svářečského pracovníka, 

b) pracovníci, kteří mají potřebnou odbornou kvalifikaci a jsou 

zaměstnavatelem pověřeni, 

c) pracovníci, kteří jsou v praktickém výcviku pod přímým odborným 

dozorem svářečského instruktora. Těmto pracovníkům je zakázáno provádět 

práci se zvýšeným nebezpečím. 

d) pracovníci s vyšším odborným vzděláním pro řešení výzkumných  

a vývojových úkolů v oblasti svařování, pokud vlastní písemné pověření 

zaměstnavatele, které není starší 2 let. Tito pracovníci musí prokázat 

znalosti bezpečnostních ustanovení předmětných norem. 

6.1.1 Školení a zkoušky svářečů 

Svářeči jsou školení podle současně platných norem na svařování Zkoušky svářečů 

- Tavné svařování - Část 1: Oceli (ČSN EN 287-1) a zaškolení pracovníků a základní 

kurzy svářečů (ČSN 05 0705). Kaţdá zkouška kvalifikuje obvykle pouze jednu metodu 

svařování. Změna metody svařování pak vyţaduje novou zkoušku. 

Zkouška a poţadavky podle ČSN EN 287-1 

Zkoušku pracovníci firmy mohou vykonávat ve Svářečské škole ve Slavíči.  

U těchto kurzů jsou kladeny vyšší nároky na znalosti a dovednosti svářečů, zkušební 

vzorky jsou hodnoceny některou z destruktivních zkoušek a zkouškou rentgenem.  
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Po absolvování kurzu získají pracovníci osvědčení (certifikát) s platností v zemích  

EU. V případě poţadavku je vystaven i svářečský průkaz odborné způsobilosti  

(viz obrázek 21 a příloha 3), pokud ho jiţ nevlastní.  

Vydané osvědčení o zkoušce 

svářeče (viz příloha 4) je platné dva 

roky, ale kaţdých 6 měsíců by měl 

dostat svářeč potvrzení (razítko)  

od svářečského dozoru firmy,  

ţe svářeč pracuje v původním rozsahu 

uvedeném v osvědčení.  

Platnost zkoušky svářeče  

dle ČSN EN 287-1 můţe být  

na osvědčení potvrzena kaţdé dva 

roky provedením praktické části 

zkušebním orgánem nebo zkušební organizací.  

Školení podle ČSN 05 0705 

Školení podle normy ČSN 05 0705  

je platné pouze na území ČR, pokud jsou 

pracovníci školeni ve Svářečské škole  

ve Slavíči. Jestliţe je školí svářecí technolog 

z firmy, platí toto školení pouze pro pracovníky 

v SSI Schäfer s.r.o. 

Kaţdé dva roky by měli svářeči 

absolvovat proškolení o bezpečnosti  

při svařování a test s 30 otázkami. Po úspěšném 

napsání testu (80% a více) dostávají svářeči 

nové osvědčení o provedené zkoušce  

(viz obrázek 22), které se zakládá do průkazu 

odborné kvalifikace. 

Obrázek 21: Svářečský průkaz odborné způsobilosti 

Obrázek 22: Průkaz osvědčení o doškolení 
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Ostatní školení potřebné pro svářeče 

Svářeči kromě školení a zkoušek ze svařování, musí pravidelně projít školením 

všeobecně platných předpisů BOZP a poţární ochrany, předpisů, týkající se práce 

jeřábníka, vazače a řidiče vysokozdviţných vozíků (viz tabulka 1). Znalosti předpisů musí 

být rovněţ ověřeny písemnou, či ústní formou. 

Zaměstnavatel musí zajistit školení jednou za rok. 

Tabulka 1: Poţadavky na školení specializovaných profesí 

Profese Charakteristika pracovníka Oprávnění 
Perioda školení  

a zkoušek 

Svářeč 

Zdravotně způsobilý, vyškolen 

a prakticky zaučen na 

svařování 

Svářečský průkaz 

1 x za dva roky 

svářečská škola, 

případně svářečský 

technolog 

Jeřábník 

Pracovník starší 18 let, zdravotně 

způsobilý, vyškolen  a prakticky 

zaučen pro samostatné ovládání 

ZZ příslušné třídy 

a podtřídy 

Jeřábnický průkaz 
1 x ročně revizní 

technik ZZ 

Vazač 

Pracovník starší 18 let, zdravotně 

způsobilý, vyškolen a prakticky 

zaučen k samostatnému vázání  

a zavěšování břemen 

Vazačský průkaz 
1 x ročně revizní 

technik ZZ 

Řidič VZV 

Pracovník starší 18 let,  

ŘP skupiny B, při zdvihu nad  

5 tun ŘP skupiny C, zdravotně 

způsobilý, vyškolen  

a prakticky zaučen k řízení 

a ovládání motorových vozíků 

Průkaz řidiče 

motorových vozíků 

1 x  ročně instruktor 

ŘMV nebo 

certifikovaná osoba 

ŘMV 

Vedoucí pracovník – mistr si hlídá termíny pravidelných školení jednotlivých 

profesí, jemu podřízených. 

Vydaná oprávnění jsou dokladem odborné způsobilosti zaměstnance k výkonu 

speciálních činností. Těmito oprávněními se musí zaměstnanec na vyzvání nadřízeného 

zaměstnance nebo kontrolního orgánu vţdy prokázat. Proto je povinností kaţdého 

zaměstnance tato oprávnění uchovávat a zabránit jejich ztrátě případně zcizení. V případě 

ztráty nebo zcizení příslušného oprávnění uhradí zaměstnanec plnou cenu za vystavení 

kopie příslušného oprávnění. 
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6.1.2 Zdravotní prohlídky 

Podle Zákoníku práce kaţdý zaměstnanec musí být zdravotně způsobilý  

pro vykonávanou práci a zaměstnavatel nesmí připustit, aby zaměstnanec vykonával práce, 

které neodpovídají jeho zdravotnímu stavu. 

Vzhledem k tomu, ţe pracovníci vykonávají rovněţ noční práci, má zaměstnavatel 

povinnost zasílat tyto pracovníky také na pravidelnou lékařskou kontrolu podle potřeby, 

nejméně však jednou ročně. 

Četnost lékařských prohlídek musí být:  

 u svářečů do 50 let věku - 1 x za 5 let, 

 u svářečů nad 50 let věku - 1 x za 3 roky. 

Svářeči, kteří utrpěli těţký pracovní úraz nebo váţné poškození zdraví vyšle 

zaměstnavatel na mimořádnou prohlídku, z důvodného podezření, ţe došlo ke změně 

zdravotní způsobilosti k práci. 

Při skončení pracovněprávního vztahu prochází svářeč výstupní prohlídkou  

pro zjištění aktuálního zdravotního stavu zaměstnance (zda nedošlo vlivem práce nebo 

pracovních podmínek k poškození zdraví) 

Zaměstnavatel má uzavřenou smlouvu o poskytování pracovně-lékařské péče 

s místním lékařem. 
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7 Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků 

Pro všechny metody a způsoby svařování jsou pro svářeče závazně předepsány 

základní osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP). Dále k těmto OOPP jsou 

stanoveny doplňující nebo alternativní ochranné prostředky, které se určují podle způsobu 

svařování, podle materiálu výrobku, podle charakteru pracoviště, podle nepříznivých vlivů 

ohroţujících bezpečnost a zdraví svářeče a dalších závaţných okolností. 

Na základě § 104 Zákoníku práce a nařízení vlády č. 495/2001 Sb., jsou stanovena 

pravidla a zásady pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, 

čistících, dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů.  

Zaměstnavatel zajistí přístupnost seznamu pro poskytování OOPP tak, aby byl 

zaměstnancům kdykoli k dispozici. 

Zaměstnavatel poskytuje OOPP tehdy, nelze-li rizika práce vyloučit nebo 

dostatečně omezit technickými prostředky kolektivní ochrany, metodami nebo jinými 

opatřeními. 

7.1 Zásady poskytování OOPP 

OOPP poskytuje zaměstnavatel bezplatně, poskytování OOPP nesmí zaměstnavatel 

nahrazovat finančním plněním. O přidělených OOPP se vede průkazná evidence  

(např. na evidenčních listech, kartách apod., na nichţ  zaměstnanec potvrdí převzetí OOPP 

svým podpisem). Zaměstnanci musí být s pouţíváním OOPP seznámeni. 

7.2 Poskytování OOPP dle hodnocení rizik 

Konkrétní pracovní a zdravotní rizika vyznačí zaměstnavatel v tabulkách ve vztahu 

k části lidského těla, která je ohroţena. Seznamu poskytovaných osobních ochranných 

pracovních prostředků pro svářeče ve firmě SSI Schäfer s.r.o. je uveden  

v tabulce 2. Vlastní hodnocení rizik při výběru osobních ochranných pracovních 

prostředků dle uvedené profese svářeč obsahuje tabulkový přehled viz příloha 5. 
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Tabulka 2: Svářeč (svařování elektrickým obloukem, svařování plamenem) 

Profese, pracovní činnost 

Orientační doba 

ţivotnosti OOPP 

v měsících 

Poznámky 

- oblek svářečský impregnovaný (nehořlavý)  6   

- ochranná koţená zástěra svářečská  4   

- koţené rukávy svářečské  4   

- svářečské rukavice s manţetou    pp 1 x týdně 

- pracovní rukavice prstové    pp 1 x týdně 

- ochranná kukla svářečská, příp. úplná svařovací maska  60 pp  

- ochranný štít čirý  12   

- ochranná přilba  60 pp 

při výkonu 

jeřábnických či 

vazačských prací 

- ochranné brýle svářečské (odolné proti IR)  12  

jen pro obsluhu 

svařovacího robot 

a bodovacího stroje 

- ochranné brýle univers.   6   

- chrániče sluchu (mušlové nebo zátkové)  24 pp 

v případě 

zátkových 

chrámičů sluchu 1 

pár denně 

- ochranná obuv s podešvemi odolnými proti propíchnutí 

(svářečská) nebo slévárenská pérka s tuţinkou 
 12   

- tričko (krátký rukáv)  6   

- vesta oteplovací   24  

jen pro pohyb mezi 

pracovišti – v 

tomto oděvu je 

přísně zákázno 

svařovat 

Poznámka:  
označení „pp“ znamená, že příslušná OOPP se poskytuje podle potřeby, popř. že o prodloužení  
nebo odůvodněném zkrácení životnosti rozhoduje mistr nebo jiný přímý nadřízený vedoucí 
pracovník, dle konkrétních podmínek na pracocvišti.  

7.3 Udrţování OOPP 

Zaměstnavatel je povinen udrţovat OOPP v pouţitelném stavu a kontrolovat jejich 

pouţívání. Zaměstnavatel zajišťuje, aby OOPP byly udrţovány v dobrém provozním stavu 

a na dostatečné hygienické úrovni potřebnou údrţbou, opravami a včasným vyměňováním. 

Zaměstnavatel zajišťuje, aby OOPP byly zaměstnanci pouţívány jen k těm účelům,  

pro které jsou určeny a dále zajišťuje pro své zaměstnance šatny a skříňky, kde se obuv  

a oděv poskytovaná jako OOPP ukládá, čistí a suší. 
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Zaměstnavatel má vhodné prostory pro skladování a ukládání ochranných 

prostředků, aby nebyla znehodnocována nebo sniţována jejich ochranná funkce. Musí být 

dodrţovány podmínky pro skladování jednotlivých druhů OOPP uvedené v návodu  

k pouţívání. 

Firma SSI Schäfer s.r.o v Hranicích zajišťuje údrţbu OOPP hromadně (praní  

a čištění pracovních oděvů, opravy) externí organizací. Na určeném místě mají pracovníci 

skříňky, kde  shromáţďují pouţité OOPP. Poţadavky zaměstnavatele vzhledem k externí 

organizaci zajišťující údrţbu, praní a čištění OOPP jsou dány smluvně (např. odvoz OOPP, 

termín zpětného dodání, periody odvozu, apod.).  

Svářeč i ostatní pracovníci svářečského pracoviště jsou povinni určené OOPP 

pouţívat, šetrně s nimi zacházet a udrţovat v čistotě. 

7.4 Kontroly OOPP 

Kontroly OOPP jsou předmětem kaţdé pravidelné i mimořádné kontroly prováděné 

zaměstnavatelem v rámci prevence rizik. Kontroly, zda zaměstnanci pouţívají OOPP  

a běţné pracovní oděvy a obuv, zda řádně s nimi hospodaří provádí kaţdý vedoucí 

zaměstnanec u svých podřízených zaměstnanců a nesmí připustit, aby zaměstnanci 

pracovali bez OOPP. O závaţných porušeních provede záznam do příslušné dokumentace 

BOZP na pracovišti (Kniha kontrol, Kniha BOZP, Zápisník bezpečnosti práce apod.). 

Tento záznam musí zaměstnanec, který se porušení dopustil, podepsat. 

Pokud zaměstnanec zjistí, ţe je OOPP ve stavu, kdy nesplňuje ochranné vlastnosti, 

je povinen zaţádat o výměnu OOPP. Posouzení nároku na přidělení nového OOPP  

a vystavení výdejky pro sklad je v kompetenci určeného vedoucího zaměstnance.  

Určený zaměstnanec (např. bezpečnostní technik) kontroluje 1x ročně seznam  

pro poskytování OOPP společně s dalšími opatřeními zaměstnavatele v rámci prevece 

rizik.  

7.5 Poskytování mycích, čistících a dezinfekčních protředků 

Kromě OOPP musí zaměstnavatel - SSI Schäfer s.r.o. poskytnout  zaměstnancům 

rovněţ mycí, čistící a dezinfekční prostředky. 
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Na základě nařízení vlády č. 495/2001 Sb, je pracovní činnost svářeče 

klasifikována jako práce nečistá. Podle tohoto zařazení se určuje mnoţství poskytovaných 

mycích a čistících prostředků: 

 mycí prostředek - 200 g/měsíc (na sociálních zařízení jsou umístěny 

dávkovače s tekutým mýdlem) 

 čistící pasta – 450 g/měsíc 

 ochranné krémy – 200 g/kvartál 

 prací prášek není potřeba zaměstnavatel zařizuje praní 

 dostatek toaletního papíru na sociálních zařízení 

 příslušné dezinfekční prostředky 

 vyuţívají jednorázové papírové utěrky místo ručníků 
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8 Hodnocení rizik ve výrobní hale č. 7 firmy SSI Schäfer s.r.o. 

v Hranicích na Moravě 

K řešení všech rizik jsou nejvhodnějším řešením tzv. analýzy rizik, kterých je celá 

řada a rozdělují se podle způsobu vyhodnocení i druhu rizika na které se aplikují. K řešení 

rizik při svařování jsem si vybrala bodovou metodu. Jednoduchá bodová polokvantitativní 

metoda „PNH“. Riziko je hodnoceno pomocí tří sloţek P, N, H a výsledky jsou pak 

uvedeny v tabulce. 

8.1 Základní pojmy 

Pojem riziko je spojen s pravděpodobností nebo moţností škody. Jinými slovy  

je to očekávaná hodnota škody. Je to vlastně výsledek aktivace určitého nebezpečí, která 

vyústí v určitý negativní následek, škodu. 

RIZIKO - je kvantitativní a kvalitativní vyjádření ohroţení, je to míra ohroţení, 

stupeň ohroţení. Tímto pojmem se vyjadřuje pravděpodobnost, ţe vznikne negativní jev  

a zároveň i důsledky tohoto jevu. Vyjadřuje, kolikrát se negativní jev vyskytne  

a co způsobí. Definuje se jako kombinace pravděpodobnosti neţádoucí události a rozsahu, 

závaţnosti moţného zranění, škody nebo poškození zdraví. 

Riziko má vţdy dva rozměry: 

 pravděpodobnost vzniku nebezpečné situace ohroţení 

 závaţnost moţného následku 

NEBEZPEČÍ - stroje, materiály, technologie a pracovní činnosti se vyznačují tím, 

ţe mohou způsobit neočekávaný negativní důsledek - např. poškození člověka nebo 

majetku. Jde o nebezpečí nebo nebezpečné činnosti. Je to podstatná, ale skrytá vlastnost 

nebo schopnost něčeho (materiálu, stroje, pracovní činnosti), která muţe zapříčinit vznik 

škody. Je to zdroj moţného ohroţení nebo škody. 

ZDROJ NEBEZPEČÍ - stroje, materiály, technologie a pracovní činnosti, které 

mají aktivní vlastnost způsobit negativní jev, úraz nebo škodu. Zdroj nebezpečí je schopen 

aktivovat nebezpečí v konkrétním prostoru a casu. 
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Uvedené tři pojmy spolu velice úzce souvisejí. Nebezpečí je zdrojem ohroţení  

a riziko můţeme chápat jako míru tohoto ohroţení. 

8.2 Hodnocení rizika 

Hodnocení rizik se můţe vykonat v různých formách, coţ záleţí na získaných 

informacích, moţností posuzovatelů, ale i účelu posuzovaných rizik, druhu ohroţení apod. 

Příkladem takového hodnocení můţe být např. jednoduchá bodová polokvantitativní 

metoda „PNH“, která je v další části pouţita v problému řešení a vyhodnocení konkrétních 

rizik, v tomto případe rizik při svařování na pracovištích ve výrobní hale č. 7 firmy  

SSI Schäfer s.r.o. v Hranicích na Moravě. Pomocí této jednoduché metody se vyhodnocuje 

příslušné riziko ve třech jeho sloţkách, a to s ohledem na: 

1. pravděpodobnost vzniku (P), odhad pravděpodobnosti (P), se kterou můţe 

uvaţované nebezpečí opravdu nastat, je stanoven dle stupnice odhadu 

pravděpodobnosti vzestupně číslem od 1 do 5, kde je zjednodušeně zahrnuta míra, 

úroveň a kritéria jednotlivých nebezpečí a ohroţení (viz tabulka 3). 

Tabulka 3: P – pravděpodobnost vzniku a existence nebezpečí 

Nahodilá 1 

Nepravděpodobná 2 

Pravděpodobná 3 

Velmi pravděpodobná 4 

Trvalá 5 

2. pravděpodobnost následku (N) – závaţnost, rovněţ pro stanovení 

pravděpodobnosti následku (N), závaţnosti nebezpečí, je stanovena stupnice  

od 1 do 5 (viz tabulka 4). 

Tabulka 4: N – moţné následky ohroţení 

Poškození zdraví bez pracovní neschopnosti 1 

Absenční úraz (s pracovní neschopností) 2 

Váţnější úraz vyţadující hospitalizaci 3 

Těţký úraz a úraz s trvalými následky 4 

Smrtelný úraz 5 
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3. názor hodnotitelů (H), v poloţce (H), v němţ se zohledňuje míra závaţnosti 

ohroţení, počet ohroţených osob, čas působení ohroţení, stáří a technický stav 

technologických zařízení, objektu apod., úroveň údrţby, kumulace rizik, 

dynamičnost rizika, moţnost zajištění první pomoci, vliv pracovního systému, 

pracovního prostředí a pracovních podmínek, psychosociální rizikové faktory, 

případně i další vlivy potencující riziko (viz tabulka 5). 

Tabulka 5: H – názor hodnotitelů 

Zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohroţení 1 

Malý vliv na míru nebezpečí a ohroţení 2 

Vetší, nezanedbatelný vliv na míru ohroţení a nebezpečí 3 

Velký a významný vliv na míru ohroţení a nebezpečí 4 

Více významných a nepříznivých vlivu na závaţnost  

a následky ohroţení a nebezpečí 5 

Pro posouzení a vyhodnocení zdrojů rizik je pouţito následující specifikace, která 

se zaznamenává do sloupců „P“, „N“ a „H“ v tabulce. 

Celkové hodnocení rizika lze pak následovně po stanovení jednotlivých činitelů 

získat součinem, jehoţ výsledkem je pak ukazatel míry rizika – R (viz rovnice 1). 

R = P x N x H  (rovnice 1) 

Tabulka 6: Kategorie závaţnosti vyhodnocených rizik 

Rizikový stupeň (RZ) R Míra rizika 

I. > 100 Nepřijatelné riziko 

II. 51 ÷ 100 Neţádoucí riziko 

III. 11 ÷ 50 Mírné riziko 

IV. 3 ÷ 10 Akceptovatelné riziko 

V. < 3 Bezvýznamné riziko 

Bodové rozpětí vyjadřuje naléhavost úkolu přijetí opatření ke sníţení rizika  

a prioritu bezpečnostních opatření, který by měl být obsaţen v plánu zvýšení úrovně 

bezpečnosti, jenţ by měl být součást vyhodnocení a dokumentace rizik. Při stanovení 

kategorie závaţnosti vyhodnocených rizik je moţné rozdělení do pěti rizikových stupňů 

(I. aţ V.) a celkové hodnocení míry rizika (R) je pak následující (viz tabulka 6): 
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I. Nepřijatelné riziko s katastrofickými důsledky, vyţadující okamţité zastavení 

činnosti, odstavení z provozu do doby realizace nezbytných opatření a nového 

vyhodnocení rizik. Práce nesmí být zahájena, nebo v ní nesmí být pokračováno, dokud  

se riziko nesníţí. 

II. Neţádoucí riziko vyţadující urychlené provedení odpovídajících bezpečnostních 

opatření sniţujících riziko na přijatelnou úroveň, na sníţení rizika se musí přidělit potřebné 

zdroje. 

III. Mírné riziko, i kdyţ není nutnost opatření tak závaţná jako u rizik kategorie  

II. Bezpečnostní opatření nutno zpravidla realizovat dle zpracovaného plánu podle 

rozhodnutí vedení podniku. Prostředky na sníţení rizika musí být implementovány  

ve stanoveném časovém období. Je-li toto riziko spojeno se značnými nebezpečnými 

následky, musí se provést další zhodnocení, aby se přesněji stanovila pravděpodobnost 

vzniku úrazu, jako podklad pro stanovení potřeby dosaţení zlepšení a sníţení rizika. 

IV. Akceptovatelné riziko, riziko přijatelné se souhlasem vedení. Je nutno zváţit 

náklady na případné řešení nebo zlepšení, v případě, ţe se nepodaří provést technická 

bezpečnostní opatření ke sníţení rizika, je třeba zavést vhodná opatření organizační. 

Většinou postačuje školení obsluhy, běţný dozor apod. 

V. Bezvýznamné riziko, není vyţadováno ţádné zvláštní opatření. Nejedná se však 

o 100% bezpečnost, proto je nutno na existující riziko upozornit a uvést např. jaká 

organizační a výchovná opatření je třeba realizovat. 

8.3 Identifikace rizik na hale č. 7 jednoduchou bodovou metodou 

Moţná rizika byla zpracována následně do tabulky 7 a 8: 
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Tabulka 7: Hodnocení rizik při svařování na Hale č. 7 

Posuzovaný 

objekt 
Subsystém Zdroj rizik Identifikace nebezpečí 

Vyhodnocení závaţnosti 

rizika 

P N H R RZ 

SSI 

SCHAFER 

Hala č. 7 

Svařování  

nerovná podlaha zakopnutí, naraţení, zasaţení, pád osob, špatné našlápnutí 2 1 1 1 V 

nevhodné pracoviště popáleniny, pořezání 3 1 2 6 IV 

působení aerosolů, 

dýmu, prachu, plynů 
poškození dýchacích cest a plicní choroby 4 2 4 32 III 

hluk na pracovišti poškození sluchu, vznik chorob 4 2 4 32 III 

nepozornost poranění při montáţi, demontáţi, při ruční manipulaci,  4 2 3 24 III 

rozstřik ţhavého 

kovu a strusky 
vznik poţáru, výbuchu, popálenin, ohroţení zraku 3 2 3 18 III 

horké předměty popálení, materiální škody, deformace 3 1 2 6 IV 

nevhodná poloha 

těla 

práce v místech, kde je prostor k pohybu omezen tak, ţe svářeč pracuje ve vynucené 

poloze (vkleče, vsedě, vleţe, atd.) 
2 1 1 2 V 

nepouţívání OOPP poškození části těla, popálení 2 3 4 18 III 

působení záření poškození zraku působením paprsků 4 2 3 24 III 
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Tabulka 8: Hodnocení rizik při svařování elek. obloukem a plamenem 

Posuzovaný 

objekt 
Subsystém Zdroj Identifikace nebezpečí 

Vyhodnocení závaţnosti 

rizika 

P N H R RZ 

SSI 

SCHAFER 

Hala č. 7 

Svařování 

elek. 

obloukem 

 

působení záření  ohroţení zářením viditelných paprsků, infračervené, ultrafialové záření 3 2 3 18 III 

el. proud zasaţení, těţké úrazy, zástava dýchání,  3 3 3 27 III 

ohroţení jiných osob popálení, zasaţení el. proudem 2 1 1 2 V 

nezabezpečení zdroje vznik havárie, poţár, popálení 2 1 1 2 V 

dotyk na svorkovnici dotyk rukou, kovovým předmětem s připojovacími svorkami; zasaţení el. proudem 2 1 1 2 V 

svařovací drát propíchnutí ruky, poranění obličeje, očí 2 1 2 4 IV 

bludné proudy zvýšené nebezpečí úrazu el. Proudem 2 1 1 2 V 

přemísťování svářečky zasaţení pracovníka proudem  2 1 1 2 V 

Svařování 

plamenem  

 

poškození hadice roztrţení, zapálení hadice 2 1 1 2 V 

styk s mastnotou vytvořen výbušné směsi, poţár, popálení,  2 2 1 4 IV 

poškození popálení, poţár při úniku kyslíku svařovacími a řezacími hořáky; 2 2 1 4 IV 

zamaštěný prac. oděv popálení různých částí těla při úniku kyslíku  2 2 1 4 IV 

neuvolnění 

regulačního šroubu 
poškozeného redukčního ventilu,  2 1 1 2 V 

působení plamene popálení svářeče popř. jiné osoby plamenem hořáku, poţár; 2 2 2 8 IV 
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8.4 Vyhodnocení rizik 

Podle posouzení pracoviště na hale č. 7 byla vyhodnocena nebezpečí, které  

by mohly nastat a byl vyhodnocen rizikový stupeň. Na pracovišti můţe vzniknout mírné 

riziko při působení aerosolů, dýmu, prachu, plynů, hluku na pracovišti, rozstřiku ţhavého 

kovu a strusky, působením záření, zasaţením elektrickým proudem, nepouţíváním OOPP 

nebo nepozorností pracovníka.  

Ostatní rizika jsou akceptovatelná nebo bezvýznamná, i přesto je potřeba provést určitá 

opatření a dodrţovat všechny bezpečnostní podmínky. 

Při působení aerosolů, dýmu, prachu a plynů je důleţité, aby odsávací a filtrační 

zařízení se systémem KEMPER 9000, bylo pravidelně čištěno a kontrolováno. Svářeči 

musí pouţívat OOPP (dýchací masky – respirátor při svařování těţkých kovů), a oddělit 

své pracoviště zástěnami pro usměrnění proudu dýmu od zařízení i od svářečů a ostatních 

pracovníků. Zaměstnavatel by měl zvolit správný technologický postup s ohledem  

na základní materiály, přípravné materiály a způsob svařování. 

Před hlukem se svářeč zabezpečí pouze pouţíváním špuntů do uší nebo sluchadly. 

Jinak je povinnost zaměstnavatele riziko hluku minimalizovat. 

Aby se svářeč uchránil před popálením od rozstřiku ţhavého kovu a strusky, musí 

správně provádět svařování a důsledně pouţívat OOPP k ochraně zraku, obličeje  

i ostatních části těla (nehořlavý svářečský oblek, koţené svářečské rukavice, ochranná 

kukla, ochranné brýle, ochranná koţená zástěra, ochranný štít). Nebezpečí popálení jiných 

osob nacházejících se v blízkosti se opět zabezpečí zástěnami, které jsou z nehořlavého 

materiálu. Tyto zástěny se také vyuţijí proti působení záření, které při svařování vzniká.  

Před zářením se pracovník uchrání pouţíváním ochranných svářečských filtrů, které 

jsou na brýlích nebo kukle. 

Zasaţení elektrickým proudem má nepříznivý účinek na lidský organismus. Můţe 

nastat při přemisťování svářečky, proto je vţdy potřeba vypnout svářečku, před 

manipulací, pří svařování elektr. obloukem, kdy je důleţité dodrţovat pravidelné údrţby 

svařovacích zdrojů, které ve firmě provádí externí firma a údrţby a opravy zdrojů. Svářeč 
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nesmí pouţívat poškozené nebo nevhodné vodiče, drţáky elektrod, svařovací svorky  

a svařovací spojky vodičů. 

I kdyţ firma SSI Schäfer s.r.o v Hranicích nemá při svařování váţné pracovní úrazy, 

je třeba dbát velké pozornosti svářečů.  

Důleţité je, aby svářeč při práci dodrţoval všechny pokyny dané zaměstnavatelem, 

udrţoval pořádek na pracovišti, byl seznámen s danou prací, pravidelně byl školen z předpisů 

BOZP, odborně školen a přezkoušen, byla mu přístupná směrnice firmy, byl zaškolen z první 

pomoci, dodrţoval pravidelné lékařské prohlídky.  
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9 Závěr 

Svářečské práce patří mezi práce, kde dochází, v případě porušení bezpečnostních 

předpisů k velkým škodám, jak na zdraví pracovníků, tak i škodám na majetku. Ve své 

diplomové práci jsem se snaţila vyřešit z hlediska dodrţení platných předpisů ve firmě  

SSI Schäfer s.r.o. právě pracoviště, kde se svářečské práce provádějí.  

Zhodnocením byly eliminovány rizika a navrţeny na základě zjištění určitých 

nedostatků a závad technická, případně organizační opatření. Práce řeší poţadavky  

na kvalifikaci svářečů, přidělování OOPP, mycích a čistících prostředku a základní 

bezpečnostní poţadavky při svařování plamenem a elektrickým obloukem. Z mých zjištění 

vyplývá, ţe k  zabezpečení haly č. 7 nelze přistupovat komplexně, ale je důleţité řešit 

konkrétní pracoviště podle jednotlivých činností, které se zde provádějí. 

Pro vyhodnocení rizik na hale č. 7 jsem zvolila jednoduchou bodovou 

polokvantitativní metodu, která slouţí k objektivnímu posouzení moţných rizik  

při svařování. Díky této metodě jsem hlouběji zhodnotila hrozící rizika a zdůraznila jejich 

závaţnost a důleţitost.  

Závěrem lze konstatovat, ţe cíle, které jsem si na začátku této práce vytyčila, se mi 

podařilo splnit. Poznatky, které jsem během práce získala, mohu vyuţít v praxi.  
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Příloha č. 2 – Plán haly č. 7 
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LEGENDA HALY:  

OZNAČENÍ MÍSTNOSTI 

1 PŘÍJEM MATERIÁLU 

2 TRYSKACÍ, VRTACÍ A ŘEZACÍ CENTRUM 

3 PÁLICÍ CENTRUM 

4 SVAŘOVNA I 

5 LAKOVNA 

6 SVAŘOVNA II 

7 MONTÁŢ A EXPEDICE 

8 SVAŘOVNA III 

9 MONTÁŢ A EXPEDICE 

10 KANCELÁŘE A ŠATNY 
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Příloha č. 3 – Průkaz odborné kvalifikace svářeče 

Průkazy vydané od 1. 1. 2000 mají na straně 1 vlepen ochranný hologram s logem 

CWS ANB. Průkaz odborné kvalifikace svářeče je vydáván Českou svářečskou společností 

ANB a je evidován Hospodářskou komorou ČR. Průkaz je rozdělen do 5 částí: 

V části 1 je zapisováno dosaţené odborné vzdělání (vyučen, maturita apod.) Zapisuje 

příslušná škola či učiliště,  nebo na základě předloţených dokladů zkušební orgán. 

V části 2 je zapisována dosaţená kvalifikace svářeče dle předtisku v záhlaví. Tuto 

kvalifikaci zapisuje svářečská škola, ve které byla zkouška vykonána a potvrzuje ji pracovník 

pověřený zkušební organizací. 

V části 3 je zapisováno pověření ke svařování. Tuto část vyplňuje právnická či fyzická 

osoba zodpovědná za provádění svářečských prací a BOZ ve vztahu k objednateli prací. 

Pokud touto osobou je sám svářeč, pak si tuto část vyplní sám v návaznosti na část 3. 

V části 4 jsou zaznamenávány záznamy o zaměstnání svářeče. Pokud svářeč vystupuje 

jako fyzicky podnikající osoba, potvrzuje tuto část Ţivnostenský úřad nebo zkušební orgán. 

V části 5 jsou zaznamenávány ostatní kvalifikace a odborná školení. V případě,  

ţe svářeč je certifikován v některé odborné způsobilosti, zapíše mu příslušný certifikační 

orgán tuto způsobilost. V této části mohou být zaznamenány kvalifikace svářečů dosaţené  

u jiných organizací mimo systém ANB. 

V části 6 je zapisována zdravotní způsobilost k provádění svářečských prací  

dle kvalifikace uvedené v předchozích částech. Tato způsobilost můţe být zapsána přímo 

lékařem, nebo na základě lékařské zprávy zaměstnavatelem nebo svářečskou školou. 

Průkaz odborné kvalifikace svářeče je informativní dokument a je na 

dobrovolnosti svářeče udrţovat jej v aktuálním stavu. Slouţí téţ objednateli svářečských 

prací pro rychlou orientaci v dosaţené kvalifikaci. Pro dozorčí orgány slouţí záznamy 

v části 3. Kvalifikace musí být doloţena certifikátem nebo osvědčením. 

Bc. Michaela Šafaříková 

Analýza rizik při svařování a řezání plamenem 



 

 

 

Příloha č. 4 – Ţádost o vydání certifikátu svářeče 

Žádost o vydání certifikátu svářeče 
 Protokol zkoušky dle ČSN EN 287-1, -6, 

ČSN EN ISO 9606-2, -3, -4, -5 

Místo zkoušky 
(svářečská škola 
nebo podnik) 

 
 

Příjmení  Číslo certifikátu 
 

Jméno  Číslo zkoušky 
 

Identifikační číslo nebo 
rodné číslo 

 Svářečský průkaz č. 
/ vystavit 

  
Datum narození/ 
Státní příslušnost 

  Místo narození 
 

Typ průkazu totoţ. (OP, 
pas apod.) 

 Číslo průkazu 
totoţnosti 

 

Zaměstnán u  

Ţádám o vydání certifikátu svářeče a svým podpisem zároveň potvrzuji 
souhlas s poskytnutím osobních dat pro potřeby CWS ANB v souvislosti  
s vedením agendy kvalifikací svářečského personálu. 

Podpis 
ţadatele o 
certifikaci: 

 

 Údaje o zkoušce Tlaková zařízení dle PED 97/23/EC  
Označení  
zkoušky: 

 Zkouška dle ČSN EN 12732  
pWPS 
WPS 

 
Základní 
materiál 

  
Tloušťka zkuš. 
kusu (mm) 

 

Metoda 
svařování  

Přídavný 
materiál   

Tloušťka 1. 
metodou (mm)  

Plech nebo  
trubka 

 
Ochranné 
plyny 

  
Průměr  
trubky (mm) 

 

Druh spoje/svaru  
Úprava 
kořene 

ss / bs mb / nb 
Poloha 
svařování 

 

FW jednovrstvý / FW 
vícevrstvý 

sl / ml 
Pomocné 
materiály 

 
Směr svařování 
(311) 

rw / lw 

 Vizuální kontrola Hodnoceno dle ČSN EN 970 a ČSN EN ISO 5817 

Zkušební kus Zjištěné vady – povrch svaru Zjištěné vady – kořen svaru Výsledek 

    

    

    

 Vyhodnocení zkoušky 

Část zkoušky 
Stupeň hodnocení  

(viz legenda) 
Datum Podpis 

 
Legenda: 
 
Odborné znalosti: 
 V vyhověl 
 N nevyhověl 
 – nezkoušen 
 
Praktická část: 
 V vyhověl 
 N nevyhověl 

Odborné znalosti    

Vizuální kontrola    

Zkouška prozářením    

Mechanické zkoušky    

Jiné zkoušky    

 

    Vydat certifikát 

 

    Nevydat certifikát 

 
…………………………………… 
Datum rozhodnutí o certifikaci 

 
Rozhodnutí certifikačního orgánu 

…………………………………………………… 
Zástupce certifikačního orgánu (CO) 

 

Bc. Michaela Šafaříková 
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 Zkouška prozářením Hodnoceno dle ČSN EN 1435, ČSN EN 12517 a ČSN EN ISO 5817 

Zkušební kus Zjištěné vady Stupeň 
jakosti 

Výsledek 

 
Hodnotil (jméno/razítko, datum a 

podpis) 

    

    

    

    

    

 Zkouška rozlomením Hodnoceno dle ČSN EN 1320 a ČSN EN ISO 5817 

Zkušební kus Zjištěné vady Výsledek 

 
Hodnotil (jméno/razítko, datum a 

podpis) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 Zkouška ohybem Hodnoceno dle ČSN EN ISO 5173 a ČSN EN ISO 5817 

Označení tyče Dosažený 
úhel 

Vzhled tyče a lomové plochy Výsledek 

 
Hodnotil (jméno/razítko, datum a 

podpis) 

    

    

    

    

    

    

 
Magnetická 
prášková  Barevná kapilární  Makrostruktury  Doplňková 

 ČSN EN ISO 23278  ČSN EN ISO 23277  ČSN EN 1321   

Označení tyče Hodnocení Výsledek 

 
Hodnotil (jméno/razítko, datum a 

podpis) 
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Příloha č. 5 - Tabulka pro vyhodnocení rizik pro výběr a pouţití ochranných prostředků 
 

RIZIKA 

SVÁŘEČ (svářování elektrickým 
oboukem, svařování směsnými plyny, 
robotické svařování, bodovací stroje) 

Fyzikální Chemická Biologická 

mechanická tepelná 
 
8 

záření 
 

11 

aerosoly 
 

14 

kapaliny 
 

17 
 

18 
 

19 
 

20 
 

21 1 2 3 4 5 6 7 9 10 12 13 15 16 

Č
Á

S
T

I 
T

Ě
L

A
 

hlava 

lebka A  X                    

sluch B           X           

zrak C   X      X     X        

dýchací 
orgány 

D             X         

obličej E         X             

celá hlava F                      

horní 
končetiny 

ruce G      X                

paţe H      X                

dolní 
končetiny 

chodidlo I  X X   X                

nohy J   X   X                

různé 

pokoţka K                      

trup/břicho L      X X               

parentální 
cesty 

M                      

celé tělo N      X                

Legenda: 
1 - pády z výšky, do hloubky, 2 - úder, náraz , rozdrcení, 3 - bodné, trţné rány, 4 - uklouznutí, upadnutí, 5 - vibrace, 6 - teplo, oheň, 7 - chlad, 8 - elektřina,  
9 - neionizující záření, 10 - ionizující záření, 11 - hluk, 12 - prachová vlákna, 13 - dýmy, mlhy, 14 - tuhé látky, 15 - ponoření, 16 - postříkání , 17 - plyny, páry,  
18 - bakterie, viry – zásady osobní a hygieny – zákon č. 258/2000 Sb. a vyhl. č. 137/2004 Sb., 19 - paraziti, 20 - plísně, 21 - nebakteriální a biologické antigeny 
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