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Zásady beZpečnosti práce 
při svařování

svařování a řezání plamenem
• Láhve je nutno umístit tak, aby k nim byl volný přístup.
• Láhve musí být zajištěny proti převržení, pádu nebo skutálení stabil-

ními nebo přenosnými stojany, řetězy, objímkami, kovovým pásem 
apod.; každá samostatně tak, aby v případě potřeby bylo možno láhve 
rychle uvolnit.

• Při dopravě lahví v uzavřených vozidlech, např. v případě pojízdné 
dílny, musí být láhve před svařováním nebo řezáním vyloženy, pokud 
nejsou splněny zvláštní podmínky podle platných právních předpisů.

• Jsou-li láhve vystaveny sálavému teplu, musí být chráněny nehořlavou 
zástěnou.

• Připevňování hadic musí být provedeno svorkami vyrobenými k tomuto 
účelu.

• Hadice musí být chráněny před mechanickým poškozením a znečiště-
ním mastnotami. Hadice a spoje musí být těsné.

• Hadice tažené přes přechody musí být chráněny krytem nebo musí být 
použity vhodné uzávěry.

• 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 svá-
řečem uzavřeny, vypuštěn plyn z hadic a povoleny regulační šrouby 
redukčních ventilů.

• Po skončení práce nebo pracovní směny na přechodném pracovišti 
musí být láhve odvezeny na vyhrazené místo a zajištěny před manipu-
lací nepovolanými osobami.

obloukové svařování kovů
• Připojení svařovacích vodičů musí být provedeno tak, aby se zabránilo 

náhodnému neúmyslnému dotyku s výstupními svorkami svařovacího 
zdroje.

• Svařovací kabel musí být vodivě spojen se svařovaným předmětem 
nebo s podložkou svařovací svorkou.

• Svorka k připojení svařovacího vodiče ke svařenci musí být umístěna 
co nejblíže k místu svařování nebo na kovový svařovací stůl, na němž 
leží svařenec. 

• Elektrody musí svářeč vyměňovat zásadně s nasazenými a neporuše-

nými svářečskými rukavicemi (ne mokrými ani vlhkými).
• Držák elektrod a svařovací pistole musí být odkládány na izolační pod-

ložku nebo na izolační stojan.
• Vodič svařovacího proudu musí být uložen tak, aby se vyloučilo jeho 

možné poškození ostrými ohyby, jinými předměty a účinky svařovacího 
procesu.

• Přívody ke zdrojům svařovacího proudu musí být v případě nebezpečí 
mechanického poškození chráněny mechanicky odolným krytem nebo 
vhodným umístěním.

• Poškozené svařovací vodiče nesmí být používány.
• Periodické prohlídky svařovacího zdroje musí být prováděny pověřený-

mi pracovníky podle pokynů výrobce.
• Pracovníci na svařovacím pracovišti musí být prokazatelně seznámeni 

s poskytováním první pomoci při úrazech elektrickým proudem.

Základní povinnosti a požadavky
• Před začátkem svářečských prací se musí vyhodnotit, zda i v prosto-

rách přilehlých nejde o práce se zvýšeným nebezpečím.
• V případě zvýšeného nebezpečí se může svařovat pouze na písemný 

příkaz a po provedení opatření nařízených v tomto příkaze.
• Před zahájením svářečských prací musí svářeč zkontrolovat, zda jsou 

v místě svařování odstraněny hořlavé látky, je zamezeno požáru nebo 
výbuchu a zda je na pracovišti a v jeho okolí zabezpečena předepsaná 
ochrana osob.

• Pracovníci a používané osobní ochranné pracovní prostředky nesmí 
být znečištěni olejem, tukem apod. a na svařovacím pracovišti musí 
být rozestaveny zástěny pro ochranu osob proti záření a teplu.

• Svářeč musí mít u sebe platný svářečský průkaz.
• Na pracovišti musí být pořádek, aby svařovací zařízení a příslušenství 

nemohla být příčinou úrazu (např. zakopnutí, sklouznutí, pádu, pora-
nění nástroji).

• Svařovací zařízení ohrožující zdraví nebo životy se musí ihned odpojit 
a zajistit proti použití např. tabulkou s nápisem „Porucha“.

• Po dobu práce, při jejím přerušení a po ukončení svařování nebo ře-
zání v prostorách s nebezpečím požáru nebo výbuchu musí být místo 
svařování a přilehlé prostory kontrolovány po nezbytně nutnou dobu 
a u nebezpečných prací po dobu nejméně 8 hodin po skončení práce.
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