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ANOTACE 

PROCHÁZKA, Michal. Výbuchy prašných a aerosolních materiálů v důsledku protiprávního 

jednání. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta 

bezpečnostního inženýrství. Katedra bezpečnostních služeb, 2012. 56 s. Vedoucí bakalářské 

práce Ing. Ondřej Stoniš. 

 Bakalářská práce je zaměřena na posouzení možností uskutečnění výbuchu z hlediska 

protiprávního jednání v daném provozu. Popisuje prvky integrovaného bezpečnostního 

systému, definuje protiprávní jednání a právní předpisy týkající se dané problematiky. 

Nastíněn je i samotný výbuch prašných a aerosolních materiálů. Následuje analýza 

bezpečnostních rizik a hrozeb doplněná o doporučený návrh preventivních opatření vedoucích 

k minimalizaci rizik a ke zlepšení ochrany osob a majetku před protiprávním jednáním 

v souvislosti s možností následného výbuchu. 

 

Klíčová slova: výbuch, prach, protiprávní jednání, zabezpečovací systémy, preventivní 

opatření. 

 

ANNOTATION 

PROCHÁZKA, Michal. Burst of dusty materials and aerosols due to infringement. Ostrava: 

VSB-Technical University of Ostrava. Faculty of Safety Engineering. Institute of Safety 

services, 2012. 56 pages. Leadership of baccalaureate work is Ing. Ondřej Stoniš. 

 Baccalaureate work deals with the assessing the possibility of realization of explosion 

in terms of infringement in the operation. It describes the elements of the integrated security 

system and legislation related with existing questions. Even the explosion of dust and aerosol 

materials is outlined. Followed by the analysis safety hazards and threats supplemented by the 

recommended design of preventive measures to minimize hazards and to improve the 

protection of persons and property from infringement in connection with the subsequent 

explosion. 
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1 ÚVOD 

 Výbuch je v praxi velice obávaným a zcela nežádoucím jevem, kterému je nutné 

zabránit. Za určitých podmínek je výbuch na bázi hoření všude, kde je přítomen hořlavý plyn, 

páry či mlhy hořlavých kapalin nebo jemné částice tuhé oxidace schopné látky – prachy. 

Svými tlakovými účinky ničí stavební konstrukce, demoluje výrobní zařízení a vše, co je 

v dosahu. O to závažnější problém nastává v případě, jsou-li v takovém dosahu živé bytosti. 

Samotný výbuch trvá pouze několik okamžiků, proto neexistuje reálná šance na únik 

z ohrožených prostor. Tím pádem v takových situacích často dochází k nenahraditelným 

ztrátám na životech nebo k vážnému poškození zdraví. [2] 

 Touto hrozbou jsou samozřejmě nejvíce ohroženy objekty, kde se vyrábí, 

zpracovávají, skladují, používají nebo přepravují nebezpečné látky. Proto je třeba dodržovat 

hlavní bezpečnostní opatření při manipulaci s těmito látkami uvedené zejména v zákoně 

o prevenci závažných havárií.  

 V dnešní době je však nutno brát následky výbuchů také jako projevy protiprávní 

činnosti, proto je třeba dbát na maximální zabezpečení takových provozních podniků, 

dodržování stanovených směrnic, předpisů a norem, vedoucích k organizačním a technickým 

opatřením právě proti takovým činnostem.  

 Zaměřil jsem se na podnik zabývající se výrobou a distribucí léčivých látek. 

Za pomoci metody souvztažností se pokusím zanalyzovat hlavní potenciální rizika, která 

mohou vyústit až ve zmiňovaný výbuch. Pro ověření výsledků provedu analýzu jinou 

metodou – metodou FMEA. Na základě vyhodnocení těchto dvou analýz následně navrhnu 

preventivní opatření, jež by měla těmto rizikům předcházet. 
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2 CÍL PRÁCE 

 Cílem mé bakalářské práce je definovat pojem protiprávní jednání a právní povinnosti 

týkající se této problematiky, dále popsat hodnocení rizik a účinků výbuchu, v souvislosti 

s prašnými a aerosolními materiály. Současně se pokusím charakterizovat jednotlivé prvky 

integrovaného bezpečnostního systému.  

 Na vybraném provozu následně posoudím stav jeho zabezpečení, nelze-li nalézt 

rezervy v preventivních opatřeních před možným protiprávním jednáním vedoucímu 

k možnosti výbuchu. Po konzultaci s vedoucím práce jsem využil doporučené metody vhodné 

pro hledání vazeb mezi zdroji rizik a objekty rizik – metody souvztažností. A pro ověření 

výsledků provedu analýzu metodou FMEA.  

 Dle výsledků těchto analýz navrhnu doporučená preventivní opatření směřující 

k minimalizaci jmenovaných rizik.  

 Věřím, že výstupy obou analýz prověří vhodnost současných preventivních opatření, 

případně objeví možnosti rozšíření dosavadních postupů nejen pro vybraný provoz, ale i pro 

celý objekt FARMAK, a.s., popřípadě i pro ostatní průmyslové objekty. 



10 

 

3 REŠERŠE 

 V této části je uvedena rešerše zdrojů, z nichž je nejvíce čerpáno pro vypracování 

výsledné práce.  

 

DAMEC, Jaroslav. Protivýbuchová prevence. Dotisk 1. vydání. Ostrava: Sdružení požárního 

a bezpečnostního inženýrství, 2005. 188 s. ISBN 80-86111-21-0. 

 

 V úvodní části knihy jsou objasněny pojmy jako výbuch, možnosti jeho vzniku, 

způsobu vyjádření chování výbušných směsí, faktorů ovlivňujících toto chování, různého 

projevu a působení na okolí, možnosti této předpovědi hrozícího nebezpečí výbuchu, příklady 

vytváření výbušných směsí. V další části jsou shrnuty současné možnosti vedoucí k zabránění 

vzniku výbuchu.  

 

UHLÁŘ, Jan. Technická ochrana objektů. I. díl, Mechanické zábranné systémy II. 2. vydání. 

Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2009. 179 s. ISBN 978-80-7251-312-3. 

 

UHLÁŘ, Jan. Technická ochrana objektů. II. díl, Elektrické zabezpečovací systémy II. 

2. vydání. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2009. 229 s. ISBN 978-80-

7251-313-0.  

 

UHLÁŘ, Jan. Technická ochrana objektů. III. díl, Ostatní zabezpečovací systémy. 1. vydaní. 

Praha: Vydavatelství PA ČR, 2006. 246 s. ISBN 80-7251-235-8. 

 

 Tato třídílná kolekce nabízí seznámení s veškerou technickou ochranou objektů. První 

kniha vypovídá o typech mechanických zábranných systémů, druhá je zaměřena na elektrické 

zabezpečovací systémy a ve třetí se čtenář dozví vše o ostatních bezpečnostních systémech 

jako např. kamerové systémy, EPS, apod. 
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ŠČUREK, Radomír. Studie analýzy rizika protiprávních činů na letišti. FBI VŠB TU Ostrava, 

2009. 115 s. 

 

 V této publikaci je zpracována analýza zabezpečení letiště před protiprávními činy. 

Za pomoci vybraných metod analýzy nebezpečí a rizik jsou vyhodnocena nejvážnější rizika 

a následně jsou navržena konkrétní bezpečnostní opatření. 

 

JÍROVÁ, Magdalena. Sociální deviace a protiprávní chování. Brno, 2008. Dostupné z: 

http://is.muni.cz/th/74613/pravf_m_a2/diplomova_prace_jirova_magdalena.txt. Diplomová 

práce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity. 

  

 Tématem této diplomové práce jsou sociální deviace a protiprávní jednání, především 

pak jejich vzájemný vztah. 

 

3.1 Vyhodnocení rešerše 

 Především jsem tedy čerpal z těchto uvedených prací. Kolekci Technická ochrana 

objektů jsem využil při tvorbě teoretické části, kde jsem zmiňoval charakteristické prvky 

zabezpečovacích systémů chráněného objektu. Z Protivýbuchové prevence jsem využil 

zejména části týkající se samotného výbuchu a informace týkající se prašných materiálů. 

Z diplomové práce na téma Sociální deviace a protiprávní jednání jsem použil kapitolu 

zabývající se právě samotným protiprávním jednáním. Při tvoření praktické části jsem použil 

publikaci Studie analýzy rizika protiprávních činů na letišti, kde byly srozumitelně popsány 

metody analýzy rizik, vybrané pro tuto práci. 

http://is.muni.cz/th/74613/pravf_m_a2/diplomova_prace_jirova_magdalena.txt
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4 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

Aerosol (suspendované částice) = částice, které v důsledku zanedbatelné pádové rychlosti 

přetrvávají dlouhou dobu v atmosféře. [14] 

 

Analýza rizik = proces vyhledávání, posuzování a vyhodnocení informací o bezpečnosti 

provozu zařízení, popř. prozkoumávání zdrojů rizik a z hlediska závažnosti následků jimi 

způsobených a pravděpodobnosti vzniku takových havárií. [1] 

 

Bezpečnost = stav, kdy je systém schopen odolávat známým a předvídatelným vnějším 

a vnitřním hrozbám, které mohou negativně působit proti jednotlivým prvkům (případně 

celému systému) tak, aby byla zachována struktura systému, jeho stabilita, spolehlivost 

a chování v souladu s cílovostí. Je to tedy míra stability systému a jeho primární a sekundární 

adaptace. [13] 

 

Hrozba = jakýkoliv fenomén, který má potenciální schopnost poškodit zájmy a hodnoty 

chráněné státem. Míra hrozby je dána velikostí možné škody a časovou vzdáleností 

(vyjádřenou obvykle pravděpodobností čili rizikem). [13] 

 

Iniciace - počáteční energetický podnět dodaný výbušné směsi. [8] 

 

Nebezpečí = vlastnost nebezpečné látky nebo fyzická či fyzikální situace vyvolávající 

možnost vzniku závažné havárie. Nebezpečí je vlastnost látky nebo jevu/děje/faktoru způsobit 

neočekávaný negativní jev - latentní vlastnost objektu. Jako objekty je třeba zahrnovat 

veškeré technické zařízení, látky a materiály, organizaci práce a jiné činnosti, které mohou 

ohrozit zdraví a životy lidí, způsobit materiální škody anebo poškodit životní prostředí. Je to 

vlastnost „vrozená“ (daný subjekt jí nelze zbavit), projeví se však pouze tehdy, je-li člověk 

jejímu vlivu vystaven (je exponován). Synonymem je pojem zdroj rizika. [1] 
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Nebezpečná chemická látka, nebezpečný přípravek = látky nebo přípravky, které 

za podmínek stanovených zákonem č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických 

směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), mají jednu nebo více nebezpečných 

vlastností, pro které jsou klasifikovány jako: výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce 

hořlavé, hořlavé, vysoce toxické, toxické, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující, 

karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí. [1] 

 

Prach = pojmem, zahrnující rozmělněné pevné látky označované jako pudr, moučka, prášek, 

úlomky vláken atp. Prach může být výrobkem (mouka), polotovarem (léčiva před 

tabletováním), nebo odpadem (brusný prach). [2] 

 

Prevence = soubor opatření, jejichž cílem je předcházení mimořádným událostem a krizovým 

situacím, popř. předcházení škodlivým činnostem. Opatření jsou pasivní [technická (např. 

výstavba různých ochranných systémů), organizační a výchova obyvatel] a aktivní (výstavba 

systémů, které snižují vznik mimořádné situace apod.). [13] 

 

Riziko = možnost, že s určitou pravděpodobností vznikne událost, kterou považujeme 

z bezpečnostního hlediska za nežádoucí. Riziko je vždy odvoditelné a odvozené z konkrétní 

hrozby. Míru rizika, tedy pravděpodobnost škodlivých následků vyplývajících z hrozby 

a ze zranitelnosti zájmu, je možno posoudit na základě tzv. analýzy rizik, která vychází 

i z posouzení naší připravenosti hrozbám čelit. [1] 

 

Výbuch = náhlá oxidace nebo rozkladná reakce vyznačující se vzrůstem teploty, tlaku nebo 

vzrůstem obou těchto veličin současně. [2] 

 

Výbušná atmosféra = směs hořlavých plynů, par a prachu ve směsi s oxidačním činidlem 

v rozmezí mezi spodní mezí výbušnosti a horní mezí výbušnosti, která je schopná výbušné 

přeměny. [8] 

 

Zóny = prostředí s nebezpečím výbuchu v závislosti na pravděpodobnosti výskytu 

nebezpečné výbušné atmosféry. [8] 
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5 PRÁVNÍ RÁMEC 

 První část kapitoly se podrobněji zabývá pojmem protiprávní jednání, ve druhé části je 

uveden seznam platných zákonů a technických norem, jejichž znění se práce dotýká. 

 

5.1 Protiprávní jednání 

 Protiprávním jednáním rozumíme takové lidské chování, které je v rozporu 

s objektivním právem – jedná se tedy o deviaci od právních norem. Protiprávnost je objektivní 

kategorie, která vyjadřuje porušení právní povinnosti. 

 K porušení právní povinnosti může dojít dvojím způsobem. Rušitel se buď choval tak 

jak neměl, např. se jedná o krádež, nebo se rušitel nechoval tak jak měl, tzv. opomenutí – 

omisivní porušení právní povinnosti. Zaviněné porušení právní povinnosti, jehož znaky jsou 

uvedeny v zákoně, označujeme jako delikt. Delikty můžeme rozdělit na delikty veřejnoprávní, 

kam spadají trestné činy a delikty správní, delikty soukromoprávní a delikty s prvky 

soukromoprávními i veřejnoprávními. 

 Porušení právních povinností vyvolává uplatnění nepříznivých právních následků vůči 

rušiteli, tj. realizaci právní odpovědnosti. Právní odpovědnost je velmi diskutovaným 

problémem, zejména se jedná o otázku, zda je zkoumatelná na teoretické – obecné úrovni, 

protože v jednotlivých právních odvětvích je její uplatnění značně odlišné, vyznačuje se řadou 

specifik. Nicméně ve všech právních odvětvích zůstává zachován základní koncept právní 

odpovědnosti jako uplatnění nepříznivých následků za porušení právní povinnosti. 

 Podle toho, jak bude klasifikováno protiprávní jednání (tj. jestli se bude jednat 

o trestný čin, správní delikt, soukromoprávní či jiný delikt), můžeme klasifikovat i druhy 

právní odpovědnosti. Rozlišujeme tak odpovědnost trestněprávní, správně-právní, 

disciplinární a odpovědnost za soukromoprávní delikt. Základem pro realizování právní 

odpovědnosti je zaviněné porušení právní povinnosti. Jedná se tedy v převážné většině 

případů o odpovědnost subjektivní – za zavinění, která je např. v právu trestním odpovědností 

výlučnou. Zvláštním typem odpovědnosti používaným v některých soukromoprávních vztazích 

je odpovědnost za výsledek neboli odpovědnost objektivní, jejíž použití nepředpokládá 

zavinění za strany rušitele práva. Podle některých autorů se ani nejedná o odpovědnostní, ale 

o mimo-odpovědnostní vztah. 
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 Uplatnění objektivní odpovědnosti je výjimečné, příkladem může být např. 

občanskoprávní odpovědnost za škodu způsobenou provozem zvláště nebezpečným nebo 

odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků. 

 Můžeme rozlišit dva základní přístupy k chápání právní odpovědnosti. První přístup 

sjednocuje okamžik vzniku primární povinnosti (povinnost stanovená právní normou, příkaz 

či zákaz) a odpovědnosti. Jedná se o koncept aktivní právní odpovědnosti, vycházející z toho, 

že daný právní subjekt má mít odpovědný vztah k povinnostem stanoveným právní normou, 

svoje právní povinnosti má náležitě plnit. V případě jejich nesplnění je zde přítomna hrozba 

sankce. Aktivní odpovědnost tak v podstatě splývá s pojmem primární povinnosti. Druhá 

koncepce - koncepce odpovědnosti pasivní – klade okamžik vzniku právní odpovědnosti až 

do momentu, kdy bude porušena primární právní povinnost. Pasivní právní odpovědnost bývá 

označována také jako odpovědnost sankční nebo deliktní – při porušení primární povinnosti 

vzniká sankční vztah neboli sekundární sankční povinnost. 

 Jak bylo zmíněno výše, realizace právní odpovědnosti předpokládá až na výjimky 

zaviněné porušení právní povinnosti. Charakter protiprávního jednání, které právní 

odpovědnost vyvolává, musí být v podmínkách právního státu přesně stanoven právními 

normami, jelikož povinnost nést nepříznivé následky porušení právní povinnosti představuje 

významný zásah do subjektivních práv osobnosti. Jaké jsou tedy prvky zaviněného porušení 

právní povinnosti, které musí být splněny, aby mohla být realizována právní odpovědnost? 

 

1) Objekt deliktu  - právem chráněný zájem, proti kterému směřuje protiprávní jednání 

2) Subjekt deliktu - ten, kdo ohrozil nebo porušil právem chráněný zájem za podmínky, že je 

mu přiznána deliktní způsobilost. Subjektem deliktu tedy nemůže být nezletilé dítě nebo 

osoba zbavená způsobilosti k právním úkonům. 

3) Objektivní stránka deliktu -  zahrnuje : 

 protiprávní jednání - jednání porušující právní normu 

 škodlivý následek protiprávního jednání - porušení nebo ohrožení právem chráněného 

zájmu 
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4) Příčinná souvislost mezi protiprávním jednáním a škodlivým následkem 

 subjektivní stránka deliktu - vnitřní psychický vztah rušitele k jeho vlastnímu 

protiprávnímu jednání a jeho následkům. Subjektivní stránka deliktu je 

reprezentována kromě složky emotivní zejména zaviněním. Zavinění je v našem 

právním řádu jednou z obecně platných kategorií, i když v jednotlivých právních 

odvětvích vykazuje drobná specifika. 

 

 Můžeme rozlišit následující stupně zavinění: 

 úmysl přímý - rušitel věděl a chtěl způsobit škodlivý následek 

 úmysl nepřímý - rušitel věděl, že svým jednáním může způsobit nepříznivý následek 

a pro případ, že ho způsobí, s tím byl srozuměn. Jedná se o úmysl eventuální, rušitel 

sice nepříznivý následek nechce přímo způsobit, ale je srozuměn s tím, že může nastat. 

 nedbalost  vědomá - rušitel věděl, že může způsobit nepříznivý následek, ale 

bez přiměřených důvodů spoléhal na to, že ho nezpůsobí. 

 nedbalost nevědomá - rušitel nevěděl, že svým jednáním může způsobit nepříznivý 

následek, ač o tom měl vědět vzhledem k okolnostem a svým osobním poměrům. 

 

 V této kapitole je tedy definováno protiprávní jednání jako takové lidské chování, které 

porušuje povinnost stanovenou právní normou a za které následuje, při splnění zákonem 

stanovených podmínek, státem vynutitelná sankce. 
1
 

  

                                                 

1 JÍROVÁ, Magdalena. Sociální deviace a protiprávní chování. Brno, 2008. Dostupné z: 

http://is.muni.cz/th/74613/pravf_m_a2/diplomova_prace_jirova_magdalena.txt. Diplomová práce. Právnická fakulta 

Masarykovy univerzity. 

http://is.muni.cz/th/74613/pravf_m_a2/diplomova_prace_jirova_magdalena.txt
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 5.2 Seznam zákonů 

 Nařízení vlády č. 23/2003 Sb. - ATEX 100 - Cílem NV je zajistit shodnou minimální 

úroveň bezpečnosti výrobků určených do prostředí s nebezpečím výbuchu. [12] 

 Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. - ATEX 137 – Cílem NV je zajistit shodnou 

minimální úroveň bezpečnosti práce ve všech členských státech EU. [12] 

 Nařízení vlády č. 23/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení 

a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. 

 Nařízení vlády č. 24/2003 Sb. - Technické požadavky na strojní zařízení. 

 Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu. 

 Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a změn. 

 Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů. 

 Zákon č. 262/2005 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a změn. 

 Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně 

některých zákonů (chemický zákon). 

 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů a změn. 

 Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými a ve znění pozdějších změn 

a předpisů. 

 

5.3 Seznam technických norem 

 ČSN 38 9683 - Návod na inertizaci jako prevence proti výbuchu. 

 ČSN EN 50131-1 - Poplachové systémy – Elektrické zabezpečovací systémy uvnitř 

a vně budov. 

 ČSN EN 60079-10 - Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru - Část 10 -  

Určování nebezpečných prostorů. 

 ČSN EN 60079-14 - Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru. - Část 14 - 

Elektrické instalace v nebezpečných prostorech (jiných než důlních). 
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6 HODNOCENÍ RIZIK VÝBUCHU 

 Dle NV č. 406/2004 Sb. je zaměstnavatel povinen zabránit vzniku výbušné atmosféry. 

Základním krokem při určování nebezpečí výbuchu je stanovení, může-li za daných 

podmínek vznikat nebezpečná výbušná atmosféra. Poté je na řadě možnost vznícení. [15] 

 Hodnocení je zaměřeno na: 

 pravděpodobnost vzniku výbušné atmosféry 

 pravděpodobnost přítomnosti zdroje iniciace a může-li se stát účinným [15] 

 

 Úvahy o účincích výbuchu mají druhořadý význam v procesu hodnocení, jelikož 

při vniku výbuchu jsou očekávány velké škody, velké materiálové ztráty, poranění 

a v nejhorších případech i usmrcení. Během výbuchu je okolí ohroženo nekontrolovatelnými 

účinky plamenů, tepelného záření, tlakové vlny a létajících úlomků a také škodlivých 

produktů reakce. [15] 

 Výbuch nastane, pokud je přítomno palivo ve směsi se vzduchem (tj. dostatek kyslíku) 

v mezích výbušnosti společně se zdrojem iniciace, viz obrázek 1. [15] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 - Tzv. výbuchový trojúhelník [15] 

 

 6.1 Hořlavé prachy 

 Výbuch hořlavých prachů hrozí tam, kde se prach usazuje v souvislé vrstvě, která je 

schopna šířit požár. Za takovou vrstvu se považuje vrstva prachu 1 mm! [2] 

 Každý požár hořlavého prachu je schopen velmi snadno přejít ve výbuch. Tento 

proces lze provést i opačně. [2] 
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 Nebezpečné prostředí, kde hrozí výbuch hořlavých prachů, se vytváří v prostoru, kde 

je možnost vytvoření nebezpečného množství výbušné směsi prachu se vzduchem. Aby se 

mohla vytvořit taková směs, je potřeba mít k dispozici dostatečné množství prachových částic 

(tj. skutečná koncentrace prachu musí být větší než nebezpečná koncentrace). Nebezpečná 

koncentrace se určí podle dolní meze výbušnosti (LEL) daného prachu, což je minimální 

koncentrace hořlavého prachu ve směsi se vzduchem, při níž může dojít k výbuchu. [2] 

 

6.2 Zóny pro hořlavé plyny a páry 

Zóna 0 = prostor, ve kterém je výbušná atmosféra směsi hořlavých látek ve formě plynu, páry, 

mlhy se vzduchem přítomna nepřetržitě nebo dlouhou dobu nebo často. [2] 

Zóna 1 = prostor, ve kterém je výbušná atmosféra směsi hořlavých látek ve formě plynu, páry, 

mlhy se vzduchem příležitostná. [2] 

Zóna 2 = prostor, ve kterém je výbušná atmosféra směsi hořlavých látek ve formě plynu, páry, 

mlhy se vzduchem a pokud se tato atmosféra vyskytuje, pak pouze po velmi krátkou dobu. [2] 

 

6.3 Zóny pro hořlavé prachy 

 Pro určení zón je potřeba vědět, že vrstvy, usazeniny a hromady hořlavých prachů 

mohou vytvářet výbušnou atmosféru. [2] 

 

Zóna 20 = prostor, ve kterém je výbušná atmosféra vytvořena oblakem zvířeného hořlavého 

prachu ve vzduchu, který je přítomen trvale nebo dlouhou dobu nebo často. [2] 

Zóna 21 = prostor, ve kterém je výbušná atmosféra vytvořena oblakem zvířeného hořlavého 

prachu ve vzduchu, vznikající při běžném provozu příležitostně. [2] 

Zóna 22 = prostor, ve kterém je nepravděpodobný vznik výbušné atmosféry vytvořené 

oblakem zvířeného hořlavého prachu ve vzduchu při běžném provozu a pokud se tato 

atmosféra vyskytne, pak pouze po velmi krátkou dobu. [2] 



20 

 

7 CHARAKTERISTIKA BEZPEČNOSTNÍCH 

SYSTÉMŮ 

 Ať už je myšlena ochrana rodinného domu, průmyslového podniku, administrativní 

budovy, relaxačních center nebo hotelů, nikdy by se neměly opomínat spolehlivé bezpečnostní 

systémy. Pouze takové uskuteční dokonalé zabezpečení objektů, a to i v době, kdy se v něm 

nezdržuje žádná osoba. 
2
 

 V dnešní době je i přes značný technický rozvoj řešen Integrovaný bezpečnostní 

systém (dále jen IBS) na totožném principu jako ve starověku. Kamenné hradby či vodní 

příkopy jsou v současné moderní době zastoupeny pevnými betonovými a ocelovými 

stavbami a různými typy oplocení. Funkci strážních věží převzal instalovaný elektrický 

zabezpečovací systém spolu s kamerovými video-systémy. Organizační a režimová opatření 

nahradily rozkazy velitele. [4] 

 IBS se sestává z technických prvků, které jsou mezi sebou propojeny vazbami. 

Struktura IBS tvoří: 

 mechanické zábranné systémy (SM) 

 signalizační a monitorovací systémy (SE) 

 systémy organizačních opatření a ostrahy (SO) [4] 

 

 Optimální bezpečnost vyznačují prvky a jejich vazby, které vytvářejí průnik prvků 

a vazeb systémů SM, SE a SO (viz obrázek 2). [4] 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2 - Optimální bezpečnost IBS [4] 

                                                 

2 Bezpečnostní systémy. Ploty na celý život - DIRICKX BOHEMIA [online]. 2012 [cit. 2012-03-13]. Dostupné z: 

<http://www.dirickx.cz/bezpecnostni-systemy> 
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7.1 Mechanické zábranné systémy 

 Mechanické zábranné systémy (dále jen MZS) jsou základním stavebním prvkem IBS, 

od kterého se odvíjí podstata systému bezpečnosti a ochrany majetku. Jedná se o veškeré 

MZS, které ztěžují násilný vstup neoprávněné osoby na chráněný prostor, případně její 

manipulaci s chráněnými předměty v zabezpečeném objektu. Zabraňují tedy svojí pasivní 

ochranou k minimalizaci uskutečnění protiprávního jednání, které může vést až k závažným 

trestním činům. V tomto případě se jedná o ochranu průmyslového objektu, kde se vyskytují 

nebezpečné hořlavé látky (v prašné, kapalné i plynné podobě). Činnost neoprávněné osoby 

zde může způsobit fatální následky – požár, nebo dokonce i výbuch. [9] 

 MZS užité pro bezpečnost objektu se dělí do tří ochranných zón: 

 obvodová ochrana 

 plášťová ochrana 

 předmětová ochrana [4] 

 

7.1.1 Mechanické zábranné systémy obvodové ochrany 

 Základním atributem této skupiny je jejich prostorová oddělenost od chráněného 

objektu. Patří sem MZS zřízené mimo vlastní chráněný objekt na okolním volném prostoru. 

Zpravidla vizuálně označují hranici pozemku. [4] 

 Patří sem zejména veškeré druhy oplocení či ohrazení pozemku včetně branek, závor, 

propustí apod., zabraňující nebo aspoň omezující přístup nepovolaných osob na chráněné 

území. Dle požadavku stupně zajištění mohou být tyto mechanické překážky doplněny 

i detekčními a monitorovacími systémy. [4] 
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 MZS obvodové ochrany se obecně rozdělují do šesti skupin: 

 klasické drátěné oplocení 

 bezpečnostní oplocení 

 vysoce bezpečnostní oplocení 

 vrcholové zábrany 

 podhrabové překážky 

 vstupy, vjezdy a jiné vstupní jednotky [4] 

 

7.1.2 Mechanické zábranné systémy plášťové ochrany 

 Plášťovou ochranu tvoří MZS, jejichž úloha je pro ochranu osob a majetku 

nezastupitelná a neměnná. Jejich úkolem je hlavně znesnadnit a prakticky znemožnit vniknutí 

do chráněného prostoru, eventuálně nežádoucí osobu odradit od podobné činnosti. [4] 

 Plášť objektu je tvořen: 

 stavebními prvky budovy 

 otvorovými výplněmi [4] 

 

 Mezi stavební prvky budovy patří stěny, stropy, střechy a podlahy budov. Jejich 

mechanická odolnost je proti průlomu závislá zejména na použitém materiálu a jeho pevnosti 

(průlomové odolnosti), tloušťce a způsobu provedení. [4] 

 Otvorové výplně tvoří vyplnění stavebních otvorů (např. dveře, okna, vikýře, apod.) 

v plášti budovy. Lze je rozdělit do čtyř základních skupin: 

 vstupní otvorové výplně (dveře) 

 okna a balkónové dveře 

 mříže, rolety a žaluzie 

 bezpečnostní skla a fólie [4] 
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Obrázek 3 - Způsoby vniknutí do objektu [9] 

 

 Podle obrázku 3 je patrné, které prvky pláště objektu bývají nejčastějšími terči 

pachatelů. 

 

7.1.3 Mechanické zábranné systémy předmětové ochrany 

 Plní funkci zabezpečení prostorů nebo úschovných míst, sloužící k uložení peněz, 

cenností, tajných informací apod. před zcizením či neoprávněnou manipulací s nimi. [4] 

 Nejobecnější je rozdělení dle konstrukce a účelu: 

 komorové trezory 

 komerční úschovné objekty [4] 

 

7.2 Signalizační a monitorovací systémy 

 Prvky těchto systému plní především úkol registrace a předávku informace, pokud 

došlo k napadení, případně zaměření místa napadení a následné předání řídícímu centru. [5] 

 

7.2.1 Elektrické zabezpečovací systémy 

 Elektrický zabezpečovací systém (dále jen EZS) je soubor určitých prvků, které jsou 

schopny dálkově opticky a/nebo akusticky signalizovat přítomnost, vstup nebo pokus o vstup 

neoprávněné osoby do střežených objektů či prostorů. Mají schopnost rychlé reakce 

na fyzikální změny a na jejím základě poté uvedou do činnosti zásahové složky schopné 

zabránit narušitelům v další protiprávní činnosti. [5] 
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 EZS se rozdělují z hlediska: 

 prostorového zaměření 

 předání poplachového signálu 

 stupně zabezpečení chráněného objektu 

 okolního prostředí [5] 

 

Prostorové zaměření se dělí na pět druhů: 

 obvodová ochrana - signalizuje narušení obvodu chráněného objektu 

 plášťová ochrana - signalizuje narušení pláště chráněného objektu 

 prostorová ochrana - signalizuje nebezpečné jevy v chráněném prostoru 

 předmětová ochrana - signalizuje přítomnost narušitele v bezprostřední blízkosti 

chráněného předmětu 

 klíčová ochrana - reaguje na narušení klíčových oblastí objektu (schodiště, chodby, 

apod.) [5] 

 

Předání poplachového signálu (viz obrázek 4) 

 Dle způsobu, kterým je předán poplachový signál, dělíme EZS na systémy: 

 s lokální signalizací -  při poplachu se spustí akustická a optická signalizace 

 s autonomní signalizací - vyhodnocení, zákrok, případné přivolání pomoci má 

na starosti stálá služba, u které je výstup poplachové signalizace 

 s dálkovou signalizací - výstup je vyveden u stálé služby, jež vyhodnotí a provede 

zákrok. Typický příklad - systémy centralizované ochrany [5] 
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Obrázek 4 - Blokové schéma způsobu předání poplachového signálu [5] 

 

 Stupeň zabezpečení objektu (uveden v tabulce 1) je dán druhem objektu (dle 

pravděpodobnosti napadení a výši schovaných hodnot). Každý EZS musí mít stanoven stupeň 

zabezpečení, což provádí nezávislá akreditovaná zkušebna. Stupně jsou dány mírou rizika, 

hodnotou majetku, znalostmi narušitelů o EZS a technickým vybavením. [5] 

 

Tabulka 1 - Stupně zabezpečení dle ČSN 50131-1 [5] 

Riziko Znalosti a vybavení narušitelů 
Stupeň 

zabezpečení 

nízké 
mají malou znalost EZS a k dispozici omezený sortiment 

snadno dostupných nástrojů 
1 

nízké až 

střední 

mají určité znalosti o EZS a k dispozici základní sortiment 

nástrojů a přenosných přístrojů 
2 

střední 

až 

vysoké 

jsou obeznámeni s EZS a k dispozici úplný sortiment nástrojů 

a přenosných elektrických zařízení 
3 

vysoké 

mají možnost zpracovat podrobný plán vniku a k dispozici 

kompletní sortiment zařízení, dokonce i prostředky pro 

nahrazení důležitých prvků v EZS 

4 
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 Hledisko okolního prostředí se rozděluje na čtyři třídy, a to dle předpokladu umístění 

prvku EZS. Třídy jsou následující: 

 třída I: prostředí vnitřní, kde je udržována stálá teplota 

 třída II: prostředí vnitřní všeobecné, kde teplota není trvale udržována 

 třída III: prostředí venkovní chráněné, kde prvky EZS nejsou vystaveny vlivům 

prostředí 

 třída IV: prostředí venkovní všeobecné, kde prvky EZS jsou vystaveny vlivům 

prostředí [16] 

 

Prvky EZS 

 Každý EZS se skládá ze základních prvků (znázorněno na obrázku 5), které plní své 

specifické funkce a dohromady vytvářejí tzv. zabezpečovací řetězec. Patří zde: 

 čidlo (detektor) 

 ústředna 

 přenosové prostředky 

 signalizační zařízení 

 doplňková zařízení [5] 

 

 

Obrázek 5 - Blokové schéma zabezpečovacího řetězce EZS [5] 
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 Čidlo (detektor) je zařízení, které bezprostředně reaguje na fyzikální změny 

související s narušením střeženého prostoru nebo objektu či na nepovolenou manipulaci 

s chráněným předmětem. Pokud dojde k narušení, reaguje vysláním poplachového signálu 

nebo zprávy. [5] 

 Ústředna je jádrem systému EZS. Přijímá a vyhodnocuje signály vyslané z čidel, 

ovládá signalizační zařízení, umožňuje ovládání a nastavení bezpečnostního systému 

a zajišťuje napájení připojených zařízení. [5] 

 Přenosové prostředky zajišťují přenos výstupních informací z ústředny do místa 

signalizace. [5] 

 Signalizační zařízení vyhlašuje poplach či výstrahu – převádí předané informace 

na příhodný signál, který provádí buď akusticky nebo opticky. [5] 

 Doplňková zařízení zjednodušují ovládání systému a dovolují uskutečnit některé 

specifické funkce. Častými doplňkovými zařízeními jsou sirény, světelné majáky nebo 

grafická tabla. [5] 

 

Tabulka 2 - Vybrané prvky EZS [16] 

Prvky venkovní obvodové ochrany Prvky plášťové ochrany 

mikrofonické a štěrbinové kabely magnetické a mechanické kontakty 

infračervené závory a bariéry 
čidla na ochranu prosklených 

ploch 

mikrovlnné bariéry vibrační a drátová čidla 

zemní tlakové hadice poplachové fólie, tapety a skla 

Prvky prostorové ochrany Prvky předmětové ochrany 

pasivní a aktivní infračervená čidla otřesová a kapacitní čidla 

ultrazvuková čidla 
čidla na ochranu zavěšených 

předmětů 

mikrovlnná čidla 
 

kombinovaná čidla 
 

Prvky tísňové ochrany Speciální čidla 

veřejné a skryté tísňové hlásiče tlaková čidla 

osobní tísňové hlásiče nášlapné koberce 
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7.2.2 Elektrická požární signalizace 

 Elektrická požární signalizace (dále jen EPS) je soubor technických zařízení, sloužící 

ke včasné detekci vznikajícího požáru. Hlavním úkolem je rychlé rozpoznání příznaků 

požáru, určení jeho místa, ohlášení obsluze zařízení a aktivace dalších požárně 

bezpečnostních zařízení. [6] 

 Základem EPS je elektronická ústředna a čidla (požární hlásiče) umístěné 

na rizikových místech objektu. [6] 

  Ústředna EPS zpracovává informace vyslané požárními hlásiči a reaguje odpovídající 

odezvou např. poplach, porucha, přenos signálu na PCO, uzavřením požárních dveří, aktivací 

hasicích zařízení. [6] 

 Požární hlásiče jsou dle umístění a způsobu vyvolání poplachu buď manuální, nebo 

automatické. Manuální (tlačítkové) požární hlásiče spouští osoba, která danou situaci 

vyhodnotí jako nebezpečnou. Automatické požární hlásiče naproti tomu reagují samy 

na vzniklé jevy. [6] 

 

7.2.3 Systémy průmyslové televize 

 V současné době patří tyto systémy mezi jedny z nejdůležitějších a nejmodernějších 

komunikačních a informačních prostředků. Úspěšně jsou instalovány pro sledování dopravy, 

kontrolu výrobních procesů, zdravotnictví a také v oblasti zabezpečovací techniky. Přes 

nevelké nároky na kvalitu pracují pro ochranu objektů v exteriérech zpravidla jako černobílé. 

Vybrané příklady využití systémů průmyslové televize: 

 sledování vjezdů a vstupů do objektu 

 sledování plotů v kombinaci s EZS 

 sledování parkovišť a garáží 

 sledování záznamu činnosti směny operačního střediska [6] 
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7.3 Systém organizačních opatření a ostrahy 

 Pokud dojde k napadení objektu, systém obdrží informace, vyhodnotí vzniklou situaci 

a následně přijímá potřebná opatření k uvedení IBS do původního stavu. [4] 

 

7.3.1 Režimová ochrana 

 Je chápána jako soubor organizačně-administrativních opatření, která zajišťují 

optimální podmínky pro funkci zabezpečovacího systému. [6] 

 

Režimová opatření zahrnují: 

 činnost pracovníků uvnitř objektu 

 pohyb a chování osob přicházejících zvenčí 

 vstupy informací, dokumentů vně objektu [5] 

 

Lze ji rozdělit na: 

 vnější – zaměřena na prostory, kterými se osoby a vozidla dostávají do objektu a kde 

jej zase opouštějí (brány, vjezdy pro železniční vlečky, propustní a ventilační šachty, 

napojení na kanalizaci, apod.) [5] 

 vnitřní – týká se především dodržování bezpečnostních směrnic: 

 omezení pohybu osob a vozidel v objektu jen na určité oblasti 

 režim pohybu materiálu 

 skladových režimů [5] 

 

7.3.2 Fyzická ostraha 

 Jedná se o soubor činností a postupů způsobilé osoby pověřené ostrahou, která má 

na starosti zabezpečení ochrany majetku a osob, bezpečnost chráněných objektů a veřejný 

pořádek, což zabraňuje trestné či jiné protiprávní činnosti. Zahrnuje také vstupy a odchody 

osob, vjezdy a výjezdy vozidel a vnášení či vynášení věcí. Činnost je prováděna vrátnými, 

strážnými, hlídači nebo policisty. [5] 
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8 POPIS VYBRANÉHO PROVOZU (FARMAK, a.s.) 

 Ve FARMAK, a.s. se vyrábějí léčivé látky, které jsou zákazníkům poskytovány 

ve formě sypkých látek. Sypkými látkami jsou také meziprodukty a některé násadové 

suroviny. Zvýšená prašnost se může vyskytovat u operací jako násada (nasypávání) 

do reaktorů, sesypávání usušených produktů a meziproduktů, mletí, sítování. Aerosoly se 

vyskytují pouze při svařování ve strojní údržbě, jinak velmi zřídka nebo vůbec. 

 Operace, při nichž by byli operátoři vystaveni expozici prachu (aerosolům) po celou 

směnu nebo každý den, se zde neprovádějí. 

 

8.1 Profil firmy 

 FARMAK, a.s. je v českém i mezinárodním měřítku významná chemicko-farmaceutická 

společnost zaměřená na vývoj, výrobu a marketing výrobků ze dvou produktových skupin: 

 aktivních farmaceutických ingrediencí – léčivých látek 

 chemických meziproduktů a specialit 
3
 

 

 Z hlediska rozlohy areálu a velkého množství budov jsem se na doporučení vedoucího 

BOZP PCO pana Jiřího Hrdiny rozhodl nezabývat se celým areálem, ale pouze hlavní výrobní 

částí objektu, nazývanou jako Budova č. 31, což je objekt pro praktickou část mé práce. 

 Budova č. 31 je stavebně řešena jako výrobní třípodlažní hala s přístavkem budovy 

č. 31b. Jako dílna středních chemických výrob byla zprovozněna v roce 1976 a byla vybavena 

technologickým zařízením pro malotonážní chemické výroby. Postupem času byla 

vybavována komponenty pro výrobu léčivých látek. Budova je napojena na jednotlivé 

inženýrské sítě areálu (elektrickou energii, pitnou vodu, páru, tlakový vzduch, tlakový dusík, 

chladící média – solanku, přívody rozpouštědel, kanalizaci napojenou na čističku odpadních 

vod, odpadní kanalizaci spalitelných odpadů a slaboproudé rozvody). Kanceláře, šatny 

umývárny, WC, dílčí provozy a sklady jsou umístěny v přídavném objektu č. 31b. [15] 

                                                 

3
 Hlavní strana. Farmak [online]. 2007 [cit. 2012-03-13]. Dostupné z: <http://www.farmak.cz/> 

 

http://www.farmak.cz/
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8.2 Zabezpečení provozu 

 Hranice celého areálu tvoří převážně oplocení s ostnatým drátem. Na západní a jižní 

straně je postavena betonová zeď. Vstupy do objektu tvoří hlavní vjezd, který je opatřen denní 

závorou (přes noc uzamčena bránou), na jižní straně trvale uzamčená brána, vjezd pro vlečky 

a únikový východ v důsledku havárie. EZS jsou zde zejména pro zabránění násilnému 

vniknutí do areálu a dále u míst, kde se skladují návykové látky. EPS je tvořena čtyřmi 

ústřednami při nepřetržitém provozu, za použití adresných hlásičů. Veškeré narušení je 

okamžitě signalizováno na ohlašovnu požáru. Rozmístěno je v prostoru osm kamer, přičemž 

server je na zmíněné ohlašovně požáru. Zachycují vjezd vozidel, strategicky významné 

objekty (úložiště, stáčiště, sklady), vjezd vlečky u jižní vrátnice. Pro vstup do objektů 

používají zaměstnanci čipové karty; návštěva se hlásí na recepci a poté se pohybuje 

po objektu buď s doprovodem (připevní si visačku NÁVŠTĚVA) nebo bez doprovodu, což 

znamená, že po patřičném školení dostane vlastní kartu. Fyzická ostraha plní svoji funkci 

pravidelných obchůzek a kontrol nepřetržitě, tzn. 24 hodin denně. 

 Pro výrobní objekt (jako je Budova č. 31) je důležité odvzdušnění. Většina aparátů je 

vyvedena na střechu budovy, ukončení potrubí je opatřeno protišlehovými pojistkami. Odfuky 

jednotlivých pojistných ventilů jsou vyvedeny samostatně do venkovního prostředí nebo 

do potrubí odvzdušnění. Pro zabezpečení prostor jsou zde nainstalovány adresovatelné 

samočinné hlásiče opticko-kouřové, na únikové cesty a v prostoru skladu hořlavin tlačítkové 

hlásiče požáru.  Na schodištích jsou umístěny sirény. Hlásiče, které detekují hoření, případně 

jeho průvodní jevy (kouř, světlo, teplo, apod.) předávají informace po lince ústředně, a ta 

následně upozorní obsluhu nebo přímo vyhlásí poplach. Ústředna je na ohlašovně požáru a je 

z ní využita kruhová linka. Obsluhována je samozřejmě pracovníky řádně proškolenými. 

Všechna podlaží budovy jsou osazena snímači pro měření výbušné atmosféry. Tím je 

zajištěno sledování koncentrace výbušných plynů a par. [15] 
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8.3 Popis hlavních bezpečnostních rizik v Budově č. 31 

 Pro hodnocení jednotlivých zdrojů iniciace byly brány v úvahu všechny známé typy 

iniciace a poté posouzeny, zda mohou být účinné. Schopnosti iniciace všech zdrojů nejsou 

zcela známy, ale navzdory tomu bylo nutné, aby byla jejich nebezpečnost uvedena alespoň 

v mezních hodnotách, při jejichž dodržení se dá nebezpečnost vyloučit. Aby se mohly 

s jistotou vyloučit, musí toto vyloučení provozovatel zajistit organizačně bezpečnostním 

řádem, popřípadě příslušnými opatřeními. Jedná se např. o nepoužívání zařízení 

s magnetickou indukcí, vyzařující vysokofrekvenční elektromagnetické vlny, včetně 

optického spektra, ionizujícího záření, ultrazvuku, atd. V případě nutnosti použití takových 

přístrojů (např. měřících) se musejí dodržovat požadavky uvedené v NV č. 23/2003 Sb. 

a přílohu č. 2 k NV č. 406/2004 Sb. Tím se počet zdrojů rizik zmenšil pouze na tyto: 

Horké povrchy – vyskytují se během nedovoleného oteplení povrchu elektrických zařízení, 

elektromotorů nebo ložisek točivých strojů (čerpadla, ventilátory, apod.). [15] 

Plameny a horké plyny – nevyskytují se v rámci provozu, ale při práci na údržbě zařízení 

(např. svařování). Veškeré takové práce je možné provádět pouze na základě pracovního 

příkazu (Příkaz V – viz Příloha 4). [15] 

Mechanické jiskry – vyskytují se i během běžného provozu, a to v případě použití 

nevhodného nářadí. Rovněž se s ní musí počítat při opravách, údržbě či rekonstrukcích 

(nevhodná nářadí, broušení, řezání, apod.). [15] 

Elektrická zařízení – ovládací, spínací, měřící, regulační, detekční zařízení, elektromotory, 

apod. Všechna tato zařízení jsou nebezpečnou možností vzniku mechanické jiskry. [15] 

Statická elektřina – vlivem tření nevhodných materiálů navzájem může vzniknout nebezpečný 

elektrostatický náboj. [15] 

Úder blesku – z důvodu vnitřního umístění posuzovaného zařízení není příliš aktuální. [15] 

Chemická reakce – samovznícení. Je zde spousta vstupních surovin (chemických látek), 

u kterých nelze vyloučit riziko vzniku exotermické reakce. [15] 

Nepovolený vstup neoprávněné osoby – lidská činnost tvoří vždy a všude ohrožení. 

V objektu, ve kterém hrozí výbuch, je toto riziko ještě více umocněno. Neoprávněný vstup 

cizí osoby může znamenat velké ohrožení osob i majetku, které může vyvrcholit dokonce 

i explozí. 
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9 ANALÝZA NEBEZEPEČÍ A RIZIK SPOJENÁ S 

VÝBUCHEM 

 Vyhodnocení nebezpečí a rizik se provede pomocí dvou vybraných metod. První 

výsledek vzejde z metody analýza souvztažností. Pro verifikaci výsledných hodnot bude poté 

provedena další metoda, metoda selhání a jejich dopadů (FMEA). 

 

9.1 Vyhodnocení nebezpečí a rizik analýzou souvztažností 

 Analýza souvztažností je jedna z metod vhodná pro vyhledávání rizik systému, vhodná 

pro posuzování celých objektů, případně při hodnocení činnosti určité služby či celého 

podniku. Slouží také k hledání určitých vazeb mezi zdroji rizik a objekty rizik. Ideální pro 

nalezení nebezpečných situací v průmyslové budově. [3] 

 Vyhledávání zdrojů potenciálního rizika je prvotním krokem, který musíme provést. 

K určení těchto zdrojů je nutné vědět, pro jaký účel se bude analýza provádět. V tomto 

případě zdroje potenciálních rizik spočívají v uskutečnění výbuchu při porušení zákona či 

jasně stanovených norem. [3] 

  Potenciální rizika byla určena v předešlé kapitole. Pro jejich přehlednou identifikaci 

se zapíší do tabulky (viz tabulka 3). Dalším krokem je hodnocení rizika. Do stejné tabulky se 

postupně zapisují údaje vyjadřující vazby mezi jednotlivými riziky. Postup hodnocení je 

následující: Může-li dané potenciální riziko (Ra) ovlivnit jiné (Rb), zapíše se na příslušné 

místo 1. V opačném případě se píše 0. [3] 

 Nakonec jsou ve sloupcích i řádcích sečteny hodnoty zapsaných čísel a provede se 

výpočet koeficientů Kar a Kpr podle vzorců (1) a (2). Tyto koeficienty jsou procentní vyjádření 

počtu návazných rizik Rb, která mohou být vyvolána rizikem Ra. Tyto koeficienty jsou 

uvedeny v tabulce 4, která je výchozí pro grafické zpracování. Ve výsledném grafu (graf 1) 

jsou zapracovány body z druhé tabulky a následně jsou rozděleny do čtyř kvadrantů podle 

polohy os O1 a O2. Ty jsou vypočteny pomocí vzorců (3) a (4) na základě stanovení 

spolehlivosti systému s = 80 %. Vzniklé čtyři kvadranty vyjadřují závažnost jednotlivých 

rizik. [3] 
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Tabulka 3 - Identifikace a hodnocení rizik pro analýzu souvztažností 

Rb Ra 

n   1 2 3 4 5 6 7 8 ∑ Kar 

1 Horké povrchy x 1 0 1 0 0 0 1 3 

2 Plameny a horké plyny 1 x 1 1 1 1 1 1 7 

3 Mechanické jiskry 0 1 x 0 0 0 0 1 2 

4 Elektrická zařízení 0 1 0 x 0 0 0 1 2 

5 Statická elektřina 1 1 1 0 x 0 0 1 4 

6 Úder blesku 0 0 0 0 0 X 0 0 0 

7 Chemická reakce 1 1 0 0 0 1 x 0 3 

8 Neoprávněný vstup osob  0 1 0 0 0 0 0 x 1 

∑ Krb 3 6 2 2 1 2 1 5   

 

 

Výpočet koeficientů 

Kar = [(ΣKar/(x-1)] · 100    (1)

   

Kpr = [(ΣKpr/(x-1)] · 100    (2) 

 

 

Tabulka 4 - Výsledky koeficientů 

Riziko 1 2 3 4 5 6 7 8 

Kar [%] x 42,86 100 28,57 28,57 57,14 0 42,86 14,29 

Kpr [%] y 42,86 85,71 28,57 28,57 14,29 28,57 14,29 71,43 

 

 

Výpočet polohy os O1 a O2 

 

A) Výpočet polohy osy O1 

 

O1 = 100 – [(Kar max – Kar min)/100] · s  (3) 

 

O1 = 100 – [(100 – 0)/100] · 80 = 20 %  
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B) Výpočet polohy osy O2 

 

O2 = 100 – [(Kpr max – Kpr min)/100] · s  (4) 

 

O2 = 100 – [(85,71 – 14,29/100] · 80 = 42,864 %  

 

 

Graf 1 - Výsledný graf analýzy souvztažností 

 

I. Primárně a sekundárně nebezpečná rizika (2 - plamen a horké plyny) 

II. Sekundárně nebezpečná rizika (8 - neoprávněný vstup osob) 

III. Žádná primárně nebezpečná rizika (1 - horké povrchy, 3 - mechanické jiskry, 4 - 

elektrická zařízení, 5 - statická elektřina, 7 - chemická reakce) 

IV. Relativní bezpečnost (6 - úder blesku) 
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9.2 Vyhodnocení nebezpečí a rizik metodou FMEA 

 Pro verifikaci výsledků předešlé analýzy je zde použita metoda selhání a jejich dopadů  

Failure Mode and effects Analysis (FMEA). Používá se pro kontrolu jednotlivých prvků 

systému a k identifikaci jednoduché poruchy. Analýza vychází z výpočtu uvedeného ve vzorci 

(5). 

 

HNPR    (5) 

 

R…míra rizika N…závažnost rizika 

 

P…pravděpodobnost vzniku, existence rizika H…odhalitelnost rizika 

  

 

 Pro výpočet byla vybrána rizika pro možnost výbuchu a jejich indexové hodnocení. 

Pravděpodobnost vzniku a existence rizika (P) nám určí pravděpodobnost vzniku události 

od nahodilého až po téměř jistou hrozbu. Závažnost následků (N) vyjadřuje riziko závažnosti 

zejména ohrožení zdraví osob, životního prostředí, a také materiální a finanční škody. Stupně 

jsou řazeny od nejmenší způsobené škody až po případné ohrožení života. Dále je posuzována 

odhalitelnost rizika (H), které určuje jak rychle a jak snadno je možné dané riziko či událost 

zjistit a odhalit ještě v jejím počátku. Stupnice vede od možnosti odhalení v době spáchání 

činu přes několik hodin, dní, až po možnost neodhalitelného rizika. Parametry metody FMEA 

jsou uvedeny v tabulce 5. [3] 
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Tabulka 5 - Parametry pro metodu FMEA 

R 

(MPR) 
Výsledná míra rizika N Závažnost následků 

0-3 bezvýznamné riziko 1 malý delikt, malý úraz, malá škoda 

4-10 akceptovatelné riziko 2 
větší delikt, úraz s pracovní neschopností, 

větší škoda 

11-50 mírné riziko 3 
střední delikt, úraz s převozem do 

nemocnice, vyšší škoda 

51-100 nežádoucí riziko 4 
těžký delikt, těžký úraz s trvalými 

následky, vysoká škoda 

101-125 nepřijatelné riziko 5 
smrt osob, velmi vysoká škoda na 

majetku 

P Pravděpodobnost vzniku rizika H Odhalitelnost rizika 

1 nahodilá, velice nepravděpodobná 1 riziko odhalitelné v době jeho spáchání 

2 spíše nepravděpodobná 2 
snadno odhalitelné riziko během pár 

minut 

3 pravděpodobná, reálná hrozba 3 odhalitelné riziko do jednoho dne 

4 velmi pravděpodobný vznik 4 nesnadno odhalitelné riziko (den a více) 

5 trvalá hrozba 5 neodhalitelné riziko 

 

 Za pomocí těchto hodnot je stanovena míra rizika (R). Hodnoty indexů jsou voleny 

reálně až mírně nadneseně, pro zvýšení bezpečnosti a zpřísnění rizik. Při závěrečném 

hodnocení míry rizika je vypočtena tzv. míra tolerance vymezující hranici mezi rizikem 

vyhodnoceném jako přijatelné a rizikem vyhodnoceném jako nepřijatelné. Výpočet je 

proveden pomocí Paretova principu 80/20. Dle závažnosti jednotlivých rizik je sestaven 

diagram a Lorenzova křivka. Jednotlivým rizikům je pak dle jejich bodových hodnot 

přiřazeno procentuální vyjádření, tedy kumulativní četnost. Procentuální vyjádření 

jednotlivých nebezpečí je sečteno od nejvyšších hodnot, až do celkového součtu 80 %. 

Identifikovaná nebezpečí spadající do stanoveného limitu 80 %, jsou vyhodnocena jako 

rizika. [3] 
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 Hodnoty míry rizika jsou uvedeny v tabulce č. 6. Nepřijatelná rizika jsou označena 

červenou barvou. Vypočtená míra tolerance R je na hodnotě 18 tzn., že všechna 

identifikovaná nebezpečí mající větší nebo rovnou míru rizika R 18, by měla mít především 

navržena opatření ke snížení rizikovosti R. [3] 

 

Tabulka 6 - Výpočty jednotlivých potenciálních rizik (n = označení potenciálního zdroje rizika) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Graf 2 - Výsledný graf metody FMEA 

n P N H R 

1 4 3 1 12 

2 3 3 2 18 

3 3 3 1 9 

4 2 3 3 18 

5 3 3 1 9 

6 1 1 4 4 

7 3 4 2 24 

8 4 3 2 24 
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 Vyhodnocením metodou FMEA s využitím Paretova principu a Lorenzovy křivky 

(graf 2), lze konstatovat, že nejvážnějšími potenciálními riziky k uskutečnění výbuchu jsou 

především chemické reakce nebezpečných látek, neoprávněný vstup osob s následnou 

činností, která je v rozporu s bezpečnostními předpisy, při údržbě využívající plamen (např. 

při svařování) s podporou horkých plynů a elektrická zařízení nesplňující požadavky NV 

č. 23/2003 Sb. 

 

9.3 Vyhodnocení nebezpečí a rizik  

 Výsledky obou analýz nejsou zcela shodné, avšak společně poukazují na nejzávažnější 

zdroje rizika vedoucí k pravděpodobnosti vzniku výbuchu v oblasti výrobní haly – Budovy 

č. 31 - v důsledku protiprávního jednání.  

  Z hlediska vlivu jednotlivých rizik na ostatní vychází jako primární nebezpečí 

přítomnost horkých plynů a par. Naopak analýza FMEA vyhodnotila za nejkritičtější 

chemickou reakci a nepovolený vstup cizích osob. Za zmínku ještě stojí možnost výbuchu 

vyvolaného elektrickými zařízeními. Všechny tyto faktory lze pokládat za nejvážnější rizika. 

Ostatní jsou považována za méně ohrožující. Obě analýzy potvrdily, že nejméně se lze obávat 

výbuchu po úderu blesku. Na lehkou váhu by se však neměla brát ani tato možnost. 
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10 NÁVRH MOŽNÝCH PREVENTIVNÍCH OPATŘENÍ 

 Nejlepší variantou preventivního opatření by bylo vyloučení výbušné atmosféry. 

Bohužel to není možné, neboť z hlediska technologie nelze hořlavé látky nahradit jinými 

nehořlavými látkami. Proto je potřeba provést řešení jiným způsobem - vyloučit, případně 

minimalizovat iniciační zdroje. [15] 

 Dalším důležitým faktorem pro zajištění bezpečnosti těchto technologií je ověření 

funkčnosti přístrojů a zařízení, které kontrolují a regulují hlavní bezpečnostní uzly 

technologie (i v případě výpadku elektrické energie). Pokud jsou všechny části systému 

funkční a zároveň odpovídají NV č. 23/2003 Sb., NV č. 406/2004 Sb. a ČSN EN 60079-14, je 

možnost považovat systém za bezpečný. V opačném případě je nutnost provést výměnu 

zařízení, aby byly v souladu dle ATEX 100. Provozovatel musí v každém případě zajistit 

pravidelné provádění vizuálních kontrol a inspekcí. Ty se doporučují provádět v intervalu: 

 pro prostory se zónami 0, 1 – interval 1 x za půl roku 

 pro prostory se zónami 2 – interval 1 x za rok [15] 

 

 Důležité je odstraňování elektrostatického náboje, tzn. kontrolovat nebo opravit 

propojení a uzemnění jednotlivých částí dotčené technologie. Při manipulaci se zařízeními 

s nebezpečím výbuchu používat pouze vodivé materiály. K zabránění vzniku výbušné 

atmosféry par a hořlavých kapalin se doporučuje provádět chlazení nebo využívat inertní plyn 

(např. dusík) pro udržování relativní vlhkosti vzduchu (80%). Návod pro provedení inertizace 

je uveden v ČSN 38 9683. K minimalizaci výbušné atmosféry je také velmi důležité 

používání instalované vzduchotechnické jednotky, která zajišťuje větrání a odsávání (včetně 

zvlhčování vzduchu pro éterovou jednotku). Toto zařízení musí být opět podrobeno 

pravidelnou inspekcí a bezpodmínečně plnit NV č. 23/2003 Sb. Čidla k monitorování 

přítomnosti výbušné atmosféry dají v případě poklesu LEL na 10 % akusticky signál a tím se 

uvede v chod havarijní větrání. [15] 

 Pro Budovu č. 31 jsou podrobně vypracovány pracovní instrukce, ve kterých jsou 

popsány různé činnosti a jakým způsobem u nich zajistit stav bezpečnosti. Jakékoliv práce 

v této hale mohou být prováděny pouze po předložení písemného příkazu (tzv. Příkaz V – viz 

Příloha 4) odpovědné osoby, která za tuto činnost odpovídá. Zaměstnavatel musí být 

samozřejmě přesvědčen o tom, že práci vykonávají schopní a kvalifikovaní pracovníci. 
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Proto je povinen pro zaměstnance zajišťovat výcvik a různá školení pro zvýšení bezpečnosti. 

Postupuje se podle předepsaného řádu. Nutné je dodržovat zákaz vstupu s otevřeným ohněm 

(kouření, apod.). Zaměstnanci také musí používat specifikované osobní ochranné pracovní 

prostředky. [15] 

 Z hlediska bezpečného pohybu zaměstnanců musí být zajištěno osvětlení 

v technologických prostorách a vstupy do nebezpečných prostor je potřeba označit příslušnou 

výstražnou značkou s písmeny EX (označení nebezpečí – výbušné prostředí), jak je 

znázorněno na obrázku č. 6, dle NV č. 406/2004 Sb. [15] 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6 - Výstražná značka pro označení výbušného prostředí [zdroj: FARMAK, a.s.] 

 

 Zapomenout se nesmí ani na pravidelnou údržbu technologických zařízení. Údržba 

obsahuje opravy, kontrolu, servis a zkoušky. Před zahájením ji musí schválit odpovědná 

osoba a provedena musí být odborně způsobilými pracovníky s platným osvědčením. [15] 

 Minimalizování nebezpečí úderu blesku je potřeba provést uzemněním, hromosvody, 

u kterých je nutnost pravidelné revize. [15] 

 Pro neoprávněný vstup cizích osob, které mohou v objektu způsobit škodu vedoucí až 

k výbuchu, je důležité celkové zabezpečení objektu, případně celého areálu. Nejjednodušším 

řešením může být důkladné uzamykání vstupů do objektů. Z hlediska komplexnějšího 

zabezpečení je potřeba zaměřit se na bezpečnostní systém areálu. MZS tvoří oplocení 

s ostnatým drátem. Bohužel ani taková překážka pachatele nezastaví a pomocí např. nůžek se 

do areálu dostane. Tady se nabízí zvýšení počtu kamer, případně zvýšení počtu členů fyzické 

ostrahy, jenž provádí pravidelné obchůzky po areálu. Dalším důležitým faktorem je dodržovat 

stanovené postupy týkající se režimové ochrany. 
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11 ZÁVĚR 

 Cílem této bakalářské práce bylo posouzení zabezpečení objektu, ve kterém se 

vyskytují prašné či aerosolní materiály, před následky výbuchu způsobeného protiprávním 

jednáním. Současně je pak navrhnout opatření, které povedou k minimalizaci nebezpečí 

a rizik. 

 V úvodu práce je definován pojem protiprávní jednání a jeho právní odpovědnost. 

Následuje stručný popis zákonů a technických norem, které s danou problematikou úzce 

souvisejí. 

 Další kapitola vypovídá o hodnocení a účincích výbuchu. Zde je zmíněna důležitá 

poznámka, že úvahy o účincích výbuchu během hodnocení jsou pouze druhořadé, jelikož se 

očekávají velké škody ať už na majetku, tak v horších případech na zdraví a životech osob. 

Postupně jsou v této kapitole popsány vlastnosti hořlavých prachů a rozdělení jednotlivých 

prostor dle výskytu výbušné atmosféry do jednotlivých zón. 

 V kapitole popisující charakteristiku bezpečnostních systémů zmiňuji strukturu 

integrovaného bezpečnostního systému tvořící mechanické zábranné systémy, signalizační 

a monitorovací systémy a systémy organizačních opatření a fyzické ostrahy. Optimální 

bezpečnost je zajištěna průnikem výše zmíněných prvků. 

 Dále se již zaměřuji na konkrétní objekt - výrobní hala (Budova č. 31) - farmaceutické 

společnosti FARMAK, a.s. se sídlem v Olomouci, což je hlavním objektem praktické části. 

 Po konzultaci s vedoucím práce jsem použil metody - analýza souvztažností a analýza 

selhání a jejich dopadů (FMEA). A to z důvodu zaměření na možnosti zdrojů rizik, která lze 

v objektech očekávat, a také protože jsou vhodná pro posouzení celých objektů. Jako první 

byla provedena analýza souvztažností. Potenciální zdroje rizik jsem volil po osobní prohlídce 

objektu a následné konzultaci s vedoucím BOZP PCO daného podniku - panem Jiřím 

Hrdinou. Po provedení obou analýz se jako nejrizikovější zdroje potenciálního nebezpečí, 

po kterém by mohl následovat výbuch v důsledku protiprávního jednání, ukázaly plameny 

a horké plyny, neoprávněný vstup cizích osob, chemická reakce a horké povrchy. V závěru 

práce byla doporučena opatření, vedoucí k minimalizaci rizik spojených s výbuchem 

způsobeného protiprávní činností. 
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SEZNAM ZKRATEK 

BS  … bezpečnostní systém 
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EPS  … elektrická požární signalizace 

EU  … Evropská unie 

EZS  … elektronické zabezpečovací systémy 

FMEA  … analýza selhání a jejich dopadů (Failure Mode and Effects Analysis) 

IBS  … integrovaný bezpečnostní systém 

LEL  … dolní mez výbušnosti (lower explosion limit) 

MZS, SM … mechanické zábranné systémy 

NV  … nařízení vlády 

PCO  … pult centralizované ochrany 

SE  … signalizační a monitorovací systémy 

SBS  … soukromá bezpečnostní služba 

SO  … systémy organizačních opatření a ostrahy  

SEZNAM SYMBOLŮ 

H  … odhalitelnost rizika 

Kar, Kpr  … koeficienty, jež jsou procentním vyjádřením počtu návazných rizik Rb, která 

  mohou být vyvolána rizikem Ra 

N  … závažnost rizika 

n   … označení potenciálního zdroje rizika 

O1, O2  … osy rozdělující graf analýzy souvztažností na čtyři kvadranty 

P  … pravděpodobnost vzniku, existence rizika 

R  … míra rizika 

Ra  … dané potenciální riziko 

Rb  … jiné potenciální riziko 

s  … spolehlivost systému 
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Obrázek 7 - Plán areálu FARMAK, a.s. s vyznačenou výrobní halou - Budovou č. 31 
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Obrázek 9 - Vnitřní prostory - technické zařízení k výrobě léčivých látek 
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Obrázek 10 - Vnitřní prostory s vyznačenou vzduchotechnickou jednotkou 

 

 

 

 

Obrázek 11 - Vnitřní prostory - podlaha provedena dle ATEX  
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Obrázek 13 - Čidlo pro monitorování LEL 
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Příloha 3 

 

Tabulka 7 - Seznam hořlavých látek a charakteristik (dle ČSN EN 60079-10) 

Podnik: FARMAK, a.s. Prostor akce: Výrobní část Budovy č. 31 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  Hořlavá látka LEL
 1)

 Těkavost 
2)

       

Č. Název 
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1 ACETON C3H6O -21 2,6 24 57 2 535 IIA T1   

2 AMONIAK (vodný roztok) NH4OH − 15 50 37,7 0,59 630 IIA T1   

3 BENZÍN Směs uhlov. -20 1,3 100 
70-
120 

0,7 - IIA T3   

4 BROMBENZEN C6H5Br 55 0,5 0,67 156 5,4 565 IIA T1   

5 BUTYLALKOHOL C4H9OH 30 1,4 0,9 118 2,55 340 IIA T2   

6 ETHANOL C2H5OH 13 3,3 6 78,3 1,59 425 IIA T2   

7 ETHER C2H10O -40 1,7 60 34,5 2,55 160 IIB T4   

8 ETHER PETROLEJOVÝ 
Směs 

alifatických 
uhlovodíků 

-45 1,1 40 26-80 - 200 IIB T3   

9 ETHYLBROMID C2H5Br -25 6,75 46,9 37-39 3,75 511 IIA T1   

10 FTALANHYDRID C8H4O3 152 1,7 0,13 284 - - - 

kr
ys

ta
lic

ká
 lá

tk
a,

 

su
b

lim
u

je
 

11 HOŘČÍK (prášek) Mg − 
30 

g/m
3
 

- - - 410 - 

še
d

ý 
le

sk
lý

 p
rá

še
k 

12 CHLORBENZEN C6H5Cl 28 1,5 1,5 - 3,88 637 IIA T1   

13 ISOPROPYLALKOHOL C3H8O 12 2,5 43 82 - - IIA   

14 KYSELINA OCTOVÁ C2H4O 38 3,3 1,2 118,1 - - IIA   

15 METHANOL CH3OH 11 5,5 13 64,7 1,11 386 IIA T2   

16 METHYLMAGNESIUMCHLORID -   2 20 152 - - - 

ro
zt

o
k 

v 
te

tr
ah

yd
ro

fu
ra

n
u

 

17 OCTAN ETHYLNATÝ CH3OH 7,2 2,1 13 76 3,04 400 IIA T2   
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18 TETRAHYDROFURAN C4H8O   1,5 20 65 - - -   

19 TOLUEN C6H5CH3 4 1,1 3 110 3,2 535 IIA T1   

      
 

              

1) LEL - dolní mez výbušnosti (Lower Explosive limit)                                                                                             
2) Není-li znát tlak nas. par, uvádí se teplota varu (ČSN EN 60079-10, čl. 4.4.1.d)                                                                                                                     
3) ČSN EN 60079-10, čl. 4.4.4 - hustota vztažená na vzduch 

          

 

 

 

Tabulka 8 - Tabulka vlastností hořlavých látek - prachy 

Podnik: FARMAK, a.s. Prostor akce: Výrobní část Budovy č. 31 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Hořlavá látka         

Č. Název Složení 
Zrnitost 

[mm] 

V
lh

ko
st

 [
%

] 

M
in

. t
ep

l. 
vz

n
íc

en
í 

u
sa

ze
n

éh
o

 p
ra

ch
u

 [
°C

] 

M
in

. t
ep

l. 
vz

n
íc

en
í 

ro
zv

íř
en

éh
o

 p
ra

ch
u

 

Li
m

it
n

í o
b

sa
h

 k
ys

lík
u

 [
%

] 

Tř
íd

a 
vý

b
u

šn
o

st
i 

P
o

zn
ám

ka
 

1 
Chlorid chlorprothixenia - 
CHPX.HCL 

C18H19ClNS.HCl prášek - - - 11 - 
výbušný 

prach 

2 
Melitracen hydrochloridu - 
ME.HCL 

- prášek - - - - - 
výbušný 

prach 

3 
Chlorid dosulepinia - 
PTD.HCL 

- prášek - - - 12 - 
výbušný 

prach 

4 Citronan butamirátu - prášek - - - 11 - 
výbušný 

prach 

5 Chlorthiaxanton čistý C13H7ClOS prášek - 91 - 11 - 
výbušný 

prach 
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Příloha 4 

 

PŘÍKAZ     V 
pro povolení práce v prostorech s nebezpečím výbuchu  nebo požáru     

Příkaz  V  se vydává v souladu s nařízením vlády č.406/2004  Sb., o bližších požadavcích na zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu s cílem předcházet vzniku výbušné 

atmosféry a k zabránění iniciace výbušné atmosféry.     

Rok : Pořadové číslo :  

 

Středisko  ........................................   Příkaz  V platí na dny   ..................................................... 

Příkaz  V vydal................................................................................datum vydání   .........................  
(jméno příjmení a podpis) 

 

A. Práce se zvýšeným nebezpečím v objektu č. ……na  pracovišti   (pozice)……………….    

Podrobný popis pracovního úkolu   
.................................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................

          

B. Zaměstnanci  Příjmení, jméno Podpis 

 Pověřený zaměstnanec 
1.   

2.   

Seznámení s opatřením provede    

Požární hlídka  1.   

 2.   

Vedoucí práce    

Svářeč-svářečský průkaz č. (oprávnění) 1.   

 2.   

 3.   

Další zaměstnanci 1.   

 2.   

Vedoucí práce (svářeč) ohlásí ukončení práce  
     Hasiči objekt  č. 30a               Tel. 290 

                                            Mobil 602784237 

Každý, kdo zjistí nebo zpozoruje  nebezpečný 

stav zajistí přivolání pomoci hasičů.  
 Ohlašovna požárů 

  

Tel. 444 

 

C. Nařízená bezpečnostní opatření před zahájením práce. 

 Odstranění všech hořlavých látek a pohyblivých hořlavých předmětů, včetně usazeného prachu, 

v okruhu ...... m a pokud je to nutné také v přilehlých prostorách. 

 Zakrytí nepohyblivých hořlavých předmětů a zařízení pomocí ochranných materiálů. 

 Utěsnění otvorů, spojů, prasklin a jiných otvorů v objektu jako jsou podesty, mříže apod. 

pomocí nehořlavých látek. 

 Odstranění obkladů a izolací. 
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 Vyloučení nebezpečí výbuchu v zařízení, potrubí, kontejnerech  inertizací dusíkem apod. 

 Uzavření otvorů v potrubí, zařízení, kontejnerech, nádobách apod. 

 Opatření proti popálení. 

 Opatření proti otravě nebo zadušení.  

Analýzu  ovzduší provedl (jméno, datum a podpis):                         

Ovzduší je vyhovující pro práci osob:                                  ano  - ne               

 Opatření proti úrazu elektrickým proudem. 

 Opatření na ochranu proti záření. 

 Opatření proti hluku. 

 Opatření proti nevyhovujícím mikroklimatickým podmínkám. 

 Další specifická opatření: 

 Umístění věcných prostředků požární ochrany:  

-hasicí přístroje: vodní, práškový, sněhový, pěnový  

-požární hadice 

-kbelík s vodou  

 Požadavek na asistenci hasičů při nebezpečné práci.   

 Požadavek na odborné vyjádření z hlediska bezpečnosti práce a požární ochrany (jméno, datum 

a podpis):  

 

D. Seznámení s opatřením k eliminaci zvýšeného nebezpečí. 
 svářeči  počet   .................. 
 další zaměstnanci počet   ................. 
 požární hlídka počet   ................. 
 Seznámení provedl (jméno, příjmení – podpis) : 
 

E. Provedení práce 
Příkaz platí na den 

Datum 
       

Hodina od - do        
Pověřený  
zaměstnanec                              

      

podpis 
       

 Požární hlídka              od - do        

 
       

podpis 
       

 od - do        

 
       

podpis 
       

Vedoucí práce  
(svářeč)  

       

podpis 
       

Hasič, který                
provedl  

hod.        
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kontrolu     

nařízených  
opatření       

příjmení        

           

podpis 
       

Ukončení  
práce 
ohlásil 
            

hod.        
svářeč 

podpis 
       

hasič  

podpis 
       

Kontrola  
po ukončení 

práce 

od - do        
           

podpis 
       

od - do        
           

podpis 
       

 

Poznámka: Formulář tisknout nebo kopírovat oboustranně.  


