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Anotace: 
Badžgoň, J., Analýza rizik výbuchu pro provoz stolárny. Ostrava, 2014, 50 s. 

  

 Diplomová práce si klade za cíl nastínit čtenáři postup při analýze hodnocení rizik 

výbuchu v dnes již technicky zastaralém provozu stolárny. Je provedeno zhodnocení 

současného stavu protivýbuchové ochrany a navržena opatření, která zajistí soulad s platnou 

evropskou legislativou implementovanou do nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších 

požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím 

výbuchu. 

 

Klíčová slova: Výbuch, iniciace, redukovaný výbuchový tlak, disperze hořlavého prachu. 

 

 

 

Abstract: 
 

Badžgoň, J., Analyzing the Risks of Explosion in the Operation of a Woodworking Shop. 

Ostrava, 2014, 50 pgs.  

 

 The diploma thesis aims to familiarize the reader with a procedure for analyzing 

assessment procedure s for risks associated with the anti-explosion system in a woodworking 

shop that is technologically obsolete by today's standards. The thesis will be evaluating the 

shop's current protective measures against explosion, and I shall be proposing steps that will 

ensure compliance with relevant European legislation in the form in which it has been 

implemented in Government Decree No. 406/2004 Coll. on more detailed requirements on 

establishing security and ensuring health protection during work in explosion-endangered 

environments. 

 

Keywords: explosion; initiation; reduced blast pressure; dispersion of inflammable ashes. 
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1. Úvod 
 

 Diplomová práce vychází z faktu, že dřevozpracující průmysl jé náročný na prašnost a 

usazování hořlavého prachu. Pokud dojde k rozvíření hořlavého prachu ve vzduchové 

atmosféře, vzniká výbušná směs. K tomu může dojít při obrábění dřeva, odsávání a transportu 

dřevného odpadu, čímž je dřevný prach, piliny a hobliny. Vzniklá směs může být snadno 

iniciována. Energie potřebná k iniciaci nemusí být nijak značná a existuje mnoho druhů 

iniciačních energii, na které je třeba myslet a omezit je. Přestože je dodržování požadavků 

protivýbuchové ochrany legislativou striktně vyžadováno, bývá překvapením skutečnost, že 

řada provozovatelů dřevozpracujícího průmyslu, nemá zajištěnou dostatečnou 

protivýbuchovou ochranu, nebo jim rizika spojená s výbuchem dřevného prachu ani nejsou 

známa. Tento druh nehod, je velmi často spojen s následným požárem hořlavého materiálu a 

usazeného hořlavého prachu, což vede k velkým finančním škodám na strojích a zařízení a 

obrovskému riziku poranění nebo usmrcení zaměstnanců.  

 Stěžejní legislativou pro tyto případy je směrnice Evropského parlamentu a rady 

1999/92/EC, která se zabývá minimálními požadavky na zlepšení bezpečnosti a ochrany 

zdraví zaměstnanců vystavených riziku výbušných prostředí. Směrnice je zakomponována ve 

sbírce zákonů České republiky a to jako nařízení vlády č. 406/2004 Sb. o bližších 

požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím 

výbuchu. 

 Cílem mé diplomové práce proto bude zhodnocení technologicky zastaralého provozu 

stolárny, který se nachází v podniku ŽDB Drátovny a.s., z hlediska protivýbuchové ochrany. 

Součástí hodnocení je stanovení technicko-bezpečnostních parametrů odebraného vzorku 

dřevného prachu, bez kterých nejsme schopni efektivně navrhnout patřičná technologická a 

organizační opatření pro snížení rizika.  
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2. Legislativa  

 Povinnost zaměstnavatele vytvářet podmínky pro bezpečné, nezávadné a zdraví 

neohrožující pracovní prostředí vhodnou organizací, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

přijímáním opatření k prevenci rizik vyplývá ze zákona č. 262/2006 Sb. [1] – zákoník práce. 

Dále je zaměstnavatel povinen vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat 

opatření k jejich odstranění. K tomu je povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, zejména stav technické prevence, úroveň rizikových faktorů 

pracovních podmínek, dodržet způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů podle 

zvláštního právního předpisu. Nelze-li rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit 

a přijmout opatření k omezení jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví 

zaměstnanců bylo minimalizováno. Při přijímání a provádění technických, technologických, 

organizačních a jiných opatření k prevenci rizik, vychází zaměstnavatel ze všeobecných 

preventivních zásad, kterými se rozumí: 

 

 omezování vzniku rizik, 

 odstraňování rizik u zdroje jejich původu, 

 přizpůsobování pracovních podmínek potřebám zaměstnanců s cílem omezit působení 

negativních vlivů práce na jejich zdraví, 

 nahrazování nebezpečných technologií, pracovních prostředků, surovin a materiálů méně 

nebezpečnými nebo méně rizikovými, v souladu s vývojem nejnovějších poznatků vědy a 

techniky, 

 plánování při provádění prevence rizik s využitím techniky, organizace práce, pracovních 

podmínek, sociálních vztahů a vlivu pracovního prostředí, 

 přednostní uplatňování prostředků kolektivní ochrany před riziky, oproti prostředkům 

individuální ochrany, 

 provádění patření směřujících k omezení úniku škodlivin ze strojů a zařízení v rozsahu 

stanoveném zvláštním právním předpisem, 

 udílení vhodných pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 

Prevenci rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů, 

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl 

předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik.  



 
 

3 

 

 Direktiva ATEX (z francouzského Atmosphére Explosif - výbušná atmosféra), se skládá 

z mnoha směrnic, ale za základní jsou považovány tyto dvě 94/9/EC - ATEX 100 a 99/92/EC 

- ATEX 137. Každý členský stát Evropské unie, musí mít tyto směrnice implementované ve 

své legislativě. V České republiky je to uskutečněno nařízením vlády č. 23/2003 Sb., kterým 

se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí 

s nebezpečím výbuchu (ATEX 100) a nařízením vlády č. 406/2004 Sb. o bližších požadavcích 

na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX 

137). Tyto dvě nařízení jsou doslovnými překlady originální legislativy. 

 

 Z požadavků nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu vyplývá, že při 

uplatňování zásad prevence rizik nebo zajištění ochrany před výbuchem přijímá 

zaměstnavatel technická nebo organizační opatření, přiměřená povaze provozu v souladu se 

zásadami, které uplatňuje podle charakteru činnosti v následujícím pořadí: 

 

1. Předcházení vzniku výbušné atmosféry, 

2. Zabránění iniciace výbušné atmosféry, 

3. Snížení škodlivých účinků tak, aby bylo zajištěno zdraví a bezpečnosti zaměstnanců.  

Tyto přijatá opatření k prevenci a ochraně před výbuchem, zaměstnavatel pravidelně 

přehodnocuje v jim určených intervalech a bezodkladně při každé změně, významné 

z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Při posuzování rizik je brán zřetel na: 

 

 Pravděpodobnost výskytu výbušné atmosféry a její trvání.  

 Pravděpodobnost výskytu zdroje iniciace včetně možných výbojů statické elektřiny a na 

 pravděpodobnost, zda jsou aktivní a účinné. 

 Používaná zařízení, látky uvnitř technologického procesu, technologické procesy, 

 pracovní postupy a jejich možné vzájemné působení. 

 Rozsah předpokládaných účinků výbuchu. 

 Úvahy nad účinky mají druhořadý význam při procesu hodnocení, při výbuchu je vždy 

bráno v úvahu vytvoření velkého množství škod, a to od velkých materiálových ztrát, 

odstávky výroby až po poranění osob, nebo jejich usmrcení. [2] 
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Toto hodnocení se musí vždy vztahovat k danému případu a nelze jej zobecňovat. 

 

Po provedení technických a organizačních opatření, musí být provedeny následující kroky: 

1. Klasifikace prostoru, na prostory s nebezpečím výbuchu a prostory bez nebezpečí výbuchu. 

 Prostor s nebezpečím výbuchu – prostor, ve kterém se výbušná atmosféra může 

 vyskytnout v množství vyžadujícím opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

 zaměstnanců. 

 Prostor bez nebezpečí výbuchu – prostor, ve kterém se nepředpokládá výskyt  výbušné 

 atmosféry v množství vyžadujícím opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany  zdraví 

 zaměstnanců. 

 

2. Zabezpečení dalších požadavků pro prostory klasifikované dle NV č. 406/2004 Sb.  

(technická opatření, organizační opatřeni) 

3. Označení míst s nebezpečím výbuchu bezpečnostními značkami a značkami výstrahy 

s černými písmeny Ex. 

4. Vytvoření písemné dokumentace o ochraně před výbuchem a její vedení tak, aby odpovídalo 

skutečnosti. 

Kromě těchto náležitostí, musí zaměstnavatel zabezpečit bezpečný a provozuschopný provoz, 

bezpečné používání strojů potřebných k vykonávání pracovní činnosti zaměstnance, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí v prostředí s nebezpečím výbuchu. Z toho vyplývá, že 

zaměstnanec musí být vybaven vhodným ochranným zařízením a zabezpečením před 

ohrožením života, či poškozením zdraví zaměstnance tak, aby chránilo zejména:  

 

 Před rizikem požáru nebo výbuchu s následným požárem nebo účinky výbušných směsí látek 

vyráběných, užívaných nebo skladovaných v zařízení. 

 Před nebezpečím vzniklým vypuštěním nebo únikem plynných, kapalných nebo tuhých emisí. 

[2] 
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3. Výklad používaných pojmů 

 

Výbuch – prudká oxidace nebo rozkladná reakce vyznačující se vzrůstem teploty, tlaku nebo 

obou těchto veličin současně. [3] 

 

Hořlavý prach – malé pevné částice, se jmenovitým rozměrem 500 µm nebo menším, které 

se mohou rozvířit do vzduchu, mohou se usazovat vlastní hmotností, mohou hořet nebo 

žhnout ve vzduchu a mohou vytvářet výbušné směsi se vzduchem za atmosférického tlaku a 

při normálních teplotách. [4] 

 

Výbušná atmosféra – Směs vzduchu a hořlavých látek ve formě plynů, par, mlhy nebo 

prachů při atmosférických podmínkách, ve které se po vzniku iniciace rozšíří hoření do celé 

nespálené směsi. [5] 

 

Iniciační zdroj – jakýkoliv zdroj s dostatečnou energií pro iniciaci hoření. [5] 

 

Odsávací systém třísek a prachu – Systém k odstraňování dřevěného odpadu zahrnující 

potrubí, ventilátory, filtry, cyklony a skladovací zařízení včetně sila, kromě jeho vykládacího 

systému, systém je určen k dopravě, odlučování a skladování třísek a prachu od strojů na 

zpracování dřeva. [6] 

 

Systém pro potlačení výbuchu – kombinované uspořádání přístrojů za účelem automatické 

detekce vznikajícího výbuchu a spuštění vstřikování hasiva tak, aby byly omezeny destrukční 

účinky výbuchu. [5]  

 

Systém pro odlehčení výbuchu – systém navržený pro zabránění nepřístupnému nárůstu 

tlaku v uzavřené výbušné atmosféře pomocí odlehčovacích otvorů tak, aby byl umožněn únik 

látek vznikajících při výbuchu. [5] 

 

Maximální výbuchový tlak (Pmax) – maximální tlak vznikající v uzavřené nádobě během 

výbuchu dané výbušné atmosféry, určený při stanovených zkušebních podmínkách. [3] 
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Redukovaný výbuchový tlak (Před) – tlak vznikající při výbuchu výbušné atmosféry 

v nádobě, chráněné buď odlehčením výbuchu, nebo potlačením výbuchu. [3] 

 

Výbuchová konstanta (Kst) – maximální hodnota rychlosti nárůstu výbuchového tlaku za 

jednotku času v objemu 1  , násobena     . [7] 

 

Statický otevírací tlak (Pstat) – přetlak, při kterém se aktivuje uchycovací prvek tak, že 

může být otevřen uchycovací prvek (membrána). [7] 

 

Dolní mez výbušnosti – Nejnižší koncentrace prachu ve vzduchu, při které je směs paliva se 

vzduchem hořlavá. [5] 
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4. Proces výbuchu  

 Pro vznik výbuchu je třeba, aby byly současně a na jednom místě splněny tři níže 

uvedené podmínky, jež jsou vyznačeny v tzv. výbuchovém trojúhelníku (viz obrázek č. 1):  

1. přítomnost hořlavé látky v koncentračních mezích výbušnosti,  

2. přítomnost účinného iniciačního zdroje, 

3. přítomnost oxidačního prostředku (např. vzdušného kyslíku) v dostatečném množství pro 

 průběh výbuchového děje. [8] 

 

 

 

 

  

 

4.1 Hořlavá látka 

 Hořlaviny jsou látky, které za podmínek požáru hoří a uvolňují při tom energii nejčastěji 

světlo a teplo. Během procesu hoření mění svůj chemický charakter a produkují obvykle 

širokou paletu toxických látek. Hořlavé látky se vyskytují ve všech skupenstvích. V  práci se 

zaměřím především na výbuch prachů organického původu (hořlavá pevná látka), ty jsou 

výbušný bez ohledu na to, jestli vzniká jako nežádoucí produkt při zpracování, nebo jsou 

hlavním produktem výroby.[9] 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1: Výbuchový trojúhelník [8] 
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 O nebezpečí výbuchu prachů se hovoří méně než o výbušnosti plynů a par kapalin, o 

jejich účinku existuje mnoho vědeckých publikací. Mnohem menší zájem je kladen na 

nebezpečí spojená s výbuchem prachů. Důvodem může být nižší energie vzniklá při explozi 

nebo četnost mimořádných událostí. Výjimkou mohou být exploze kovových prachů, které 

jsou specifické obrovskými následky, jak maximálním výbuchovým tlakem, tak velmi 

vysokou teplotou, která explozi doprovází. Výbuch je možný tehdy, když koncentrace 

rozptýlené hořlavé látky ve vzduchu dosáhne minimální hodnotu (dolní mez výbušnosti). 

Obecně výbuch nemůže nastat, pokud koncentrace přesahuje maximální hodnotu (horní mez 

výbušnosti). U prachů se horní mez výbušnosti nebere v potaz, z důvodu nehomogenity. 

Oblak zvířeného prachu bývá často nehomogenní. Koncentrace prachu pak může velmi 

kolísat v závislosti na míře usazeného prachu. Další vlastností, která ovlivní výsledné 

parametry výbuchu, je relativní velikost částic, které tvoří výbušnou směs. Druh a původ 

dřevěného materiálu, ze kterého prach pochází a další podmínky které výbušnou situaci 

doprovází. Hořlavý prach v rozvířeném stavu je schopen velmi prudké oxidační reakce, která 

má charakter výbuchu a za určitých podmínek může přejít až k detonaci. Všechny výše 

zmíněné vlastnosti ovlivňují hodnoty jako je maximální výbuchový tlak a výbuchová 

konstanta    , podle této hodnoty se prachy rozdělují do tříd výbušnosti, viz tabulka č. 1. [10] 

 Dalším aspektem, který je z hlediska bezpečnosti velmi důležitý, je možnost vytvoření 

nánosů usazeného prachu, ty mohou být zvířeny a proto musíme vždy uvážit tvorbu výbušné 

atmosféry [11]. Usazený prach, podle druhu látky hoří plamenem (bavlna, plastická hmota), 

žhne (dřevné uhlí) nebo doutná, což je charakterizováno jako tepelný rozklad při vzniku 

pyrolýzních produktů v tak malém množství, že není dosaženo koncentrace potřebné 

k plamennému hoření. Rychlost šíření plamene na usazené vrstvě prachu, se liší v závislosti 

na mnoha parametrech. [10] 

 

   Tabulka č. 1: Třídy výbušnosnosti prachu 

Třída      [MPa.m.   ] 

St 1 0-20 

St 2 20-30 

St 3 >30 
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4.2 Zdroje iniciace  

 

 Zdroje iniciace mohou být klasifikovány dle ČSN EN 1127-1 podle pravděpodobnosti 

jejich výskytu následujícím způsobem: 

 Zdroje iniciace, které se vyskytují trvale a často. 

 Zdroje iniciace, které se mohou vyskytnout zřídka. 

 Zdroje iniciace, které se mohou vyskytnout velmi zřídka. 

V podmínkách používaného zařízení, ochranných systémů a součástí musí být tato klasifikace 

brána v úvahu za rovnocennou ke zdrojům iniciace, které se mohou vyskytnout:  

 při běžném provozu, 

 pouze jako výsledek selhání, 

 pouze jako výsledek ojedinělých selhání. 

Pro hodnocení zdrojů iniciace byla provedena prohlídka zařízení na místě samém. 

 

Mezi obecné zdroje iniciace (dle ČSN EN 1127-1) patří: 

 Horký povrch, 

 plameny a horké plyny (včetně horkých částic), 

 mechanicky vznikající jiskry, 

 elektrická zařízení, 

 rozptylové proudy, 

 statická elektřina, 

 úder blesku, 

 vysokofrekvenční vlny od 104 Hz do 3.    Hz 

 elektromagnetické vlny od 3.      Hz do 3.     Hz, 

 ionizující záření, 

 ultrazvuk, 

 adiabatická komprese a rázové vlny, 

 exotermická reakce včetně samovznícení prachů 
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 K iniciaci horkým povrchem může dojit, pokud je výbušná směs ve styku s horkým 

povrchem. Schopnost horkého povrchu vyvolat iniciaci závisí na mnoha faktorech, např. na 

velikosti horkého tělesa a jeho tvaru. Mimo jasně rozeznatelných horkých povrchů je třeba 

dbát na nebezpečné teploty, které vznikají na zařízení v důsledku přeměny mechanické 

energie na teplo. 

 Plameny jsou spojeny se spalovacími reakcemi při teplotách vyšších nez 1000 °C. Horké 

plyny vznikají nejčastěji jako produkty reakcí. 

 

 Mechanicky vznikající jiskry vznikají následkem tření, nárazu nebo abrazivních 

procesů, např. broušení. Dojde k oddělení částic z pevných materiálů v důsledku používané 

energie v procesech oddělování. Rovněž musí být bráno v úvahu vniknutí cizích látek do 

materiálů nebo zařízení. I tření mezi podobnými železnými kovy a mezi určitými 

keramickými materiály, může způsobit zahřátí materiálu a vznik jiskry. 

  

 V  případě elektrických zařízení hovoříme především o elektrických jiskrách, které 

vznikají při zapínání a vypínání elektrických obvodůpři uvolnění spojů rozptylovými proudy. 

 

 Rozptylové proudy mohou protékat v elektrických vodivých systémech a částech 

systémů jako zpětné proudy v zařízeních pro výrobu energie jako následek zkratu v obvodu 

nebo zkratu obvodu proti zemi, při závadě v elektrických instalacích nebo jako výsledek 

magnetické indukce jako následek úderu blesku. 

 

 Za určitých podmínek se v systému můžou vyskytnou zápalné výboje statické elektřiny. 

Výboj nabitých izolovaných vodivých částí může snadno vést k zápalným jiskrám. I nabité 

části vyrobené z nevodivých materiálů, což zahrnuje většinu plastů, mohou vyvolat trsový 

výboj. Přesunem sypkých hmot vzniká také velké množství statické elektřiny. Stabilní a 

mobilní odsávací systémy mohou vytvářet velké množství elektrostatických nábojů. Statická 

elektřina vzniklá vlivem pohybu nebo přemisťováním hmot. Citlivost prachu k iniciaci 

elektrostatickými výboji je dána minimální iniciační energií prachu. Minimální iniciační 

energie, je velmi závislá na jemnosti prachu a nejnižší hodnoty dostaneme pro velmi jemný 

prach. Proto se při procesu hodnocení nebezpečí, má vždy pracovat s iniciační energií 

nejjemnějšího prachu, který může být v procesu přítomen. [13] 
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Podle ČSN 33 2030 [14] Pokud je minimální iniciační energie větší než 10 J a není přítomen 

plyn nebo hořlavé páry, obvykle není nutno přijímat žádná opatření pro minimalizaci 

nebezpečí iniciace od elektrostatického výboje. Opatření jsou nutná pro omezení 

fyziologických účinků výboje, což zajistíme propojením všech vodivých častí 

vzduchotechnického zařízení a jejich dokonalým uzemněním.  

 

 Pokud dojde k úderu blesku ve výbušné atmosféře, dojde vždy ke vznícení. Kromě toho 

je možná také iniciace vysokou teplotou dosaženou u bleskosvodu. [13] 

 

 Vysokofrekvenční elektromagnetické vlny od 104 Hz do 3.    Hz jsou vyzařovány 

všemi systémy, které generují a používají vysokofrekvenční elektrickou energii. [13] 

 

 Elektromagnetické vlny od 3.      Hz do 3.     Hz vyzařované ve viditelném spektru. 

Za určitých okolností může být, zvláště je-li soustředěno, zdrojem iniciace. [13] 

 

 Ionizující záření vznikající například u Roentgenových trubic a radioaktivních látek, 

může iniciovat výbušné atmosféry jako výsledek absorbování energie. [13] 

 

 Při použití ultrazvukových vln dochází u pevných a kapalných látek k absorbování 

značné části vyzařované energie, pokud se látka zahřeje na dostatečnou teplotu muže dojít 

k iniciaci. [13] 

 

 V případě adiabatická komprese a rázových vln mohou vznikat tak vysoké teploty, že 

může být iniciována výbušná atmosféra. [13] 

 

 Exotermické reakce mohou působit jako zdroj iniciace tehdy, pokud je produkce tepla 

větší než tepelné ztráty v okolí. A vznikne tak dostatečně vysoká teplota. [13] 

4.3 Oxidační prostředek  
 Kyslík jak vázaný tak volný, je velmi důležitý pro reakci hoření (výbuch). Nejčastěji se 

reakce účastní vzdušný kyslík, kyslík obsažený v atmosféře, kde je ho zhruba 21% obj. Pokud 

podíl kyslíku v atmosféře uměle zvýšíme, podstatně tím zvýšíme intenzitu hoření (výbuchu) a 

naopak. 
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5. Analýza a hodnocení nebezpečných prostor 

 Systematické hodnocení nebezpečných prostorů provádíme podle následujícího 

diagramu. Analýzu provádíme ve všech prostorech zařízení a pracovních prostorech, kde je 

možnost výskytu hořlavé látky.  

 

 

 

 

Obrázek č. 2: Postupový diagram hodnocení pro zjištění a prevenci nebezpečí výbuchu [15] 
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5.1 Přítomnost hořlavé látky 

 Výbuch nastane pouze tehdy, jsou-li v pracovním nebo výrobním procesu přítomny 

hořlavé látky. To znamená, že je použita alespoň jedna hořlavá látka jako surovina nebo 

pomocný materiál, vzniká jako odpad nebo konečný produkt nebo může vznikat v případě 

běžných provozních selhání. V praxi platí, že látky schopné exotermické reakce 

s atmosférickým kyslíkem se automaticky zařazují mezi hořlavé. [15] 

Výskyt nebezpečné atmosféry závisí na: 

 Přítomnosti hořlavé látky, 

 stupni disperze hořlavé látky (např. plynů, par, mlh, prachů), 

 koncentrace hořlavé látky ve vzduchu uvnitř rozsahu výbušnosti, 

 množství výbušné atmosféry, dostatečné pro způsobení zranění nebo poškození při 

 iniciaci. 

 

 

5.2 Možnost vzniku výbušné směsi  

 O rizikovosti technologie, ve které se vyskytuje hořlavá látka, která může se vzduchem 

vytvářet výbušnou směs v nebezpečném množství, rozhoduje dosažení resp. překročení 

nebezpečné koncentrace prachu a přítomnost iniciačních zdrojů. Hořlavý prach vytváří 

výbušnou atmosféru pouze při koncentracích v mezích výbušnosti. Ačkoliv teorie říká, že 

oblak s velmi vysokou koncentrací není výbušný, může dojít k rychlému poklesu koncentrace 

pod horní mez výbušnosti a tím k vytvoření výbušné atmosféry. 

 

 Pro jednotlivé dílčí zařízení se provede určení koncentrace a pravděpodobnosti výskytu 

výbušné atmosféry. Pokud není možné posouzení pravděpodobnosti vzniku nebezpečné 

výbušné atmosféry, musí se předpokládat trvalá přítomnost takové atmosféry, kromě případů, 

kdy je zajištěno zařízení pro spolehlivou kontrolu přítomnosti koncentrace hořlavé látky 

v atmosféře. Výbuch je možný tehdy, když koncentrace rozptýlené hořlavé látky ve vzduchu 

dosáhne minimální hodnotu (dolní meze výbušnosti). Oblak rozvířeného prachu je obvykle 

nehomogenní. Koncentrace prachu může velmi kolísat podle víření usazenin a rozptýlení do 

atmosféry. Pokud jsou v prostoru přítomné nánosy usazeného hořlavého prachu, je nutno 

vždy uvážit možné vytváření výbušné atmosféry. 
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 Hlavním důvodem, proč není na nebezpečí výbuchu prachovzduchových směsí brán 

takový zřetel, může být nižší energie vzniklá při explozi nebo četnost mimořádných událostí. 

Výjimkou mohou být exploze kovových prachů, které jsou specifické obrovskými následky, 

jak maximálním výbuchovým tlakem, tak velmi vysokou teplotou, která explozi doprovází. 

Výsledné parametry výbuchu pak závisí na relativní velikosti částic, které tvoří výbušnou 

směs. Druh a původ dřevěného materiálu, ze kterého prach pochází, a další podmínky které 

výbušnou situaci doprovází. Hořlavý prach v rozvířeném stavu je schopen velmi prudké 

oxidační reakce, která má charakter výbuchu a za určitých podmínek může přejít až 

k detonaci. Všechny prachy organického původu jsou výbušné a nezáleží, jestli vznikají jako 

nežádoucí produkt při zpracování, nebo jsou hlavním produktem výroby. [10] 

 

Pro hodnocení možnosti vzniku výbušné atmosféry u hořlavých plynů a prachů se používají 

dále uvedené vlastnosti látek: 

 

 Dolní a horní mez výbušnosti;  

 Maximální a minimální koncentraci hořlavých látek vznikající nebo nastávající při práci 

 s nimi. 

 

 

5.3 Identifikace prostorů s výbušnou atmosférou 

 Pokud může vznikat výbušná atmosféra, musí se stanovit, kde vzniká na pracovním místě 

nebo v technologii, aby bylo možno ohodnotit potenciální nebezpečí. Hořlavé látky jsou 

nebezpečné, protože po jejich rozprášení do vzduchu jakýmkoliv způsobem vytvářejí 

prostředí s nebezpečím výbuchu. Proto má být zařízení, které je umístěno do prostředí, kde 

mohou vznikat oblaka prachu, chráněno proti vznícení a mít omezenou povrchovou teplotu 

pod teplotu, tak aby nedošlo ke vznícení rozvířeného prachu, vrstvy prachu, směsi hořlavých 

plynů, par a mlh se vzduchem. Jedním z nejdůležitějších kroků pro další zdárný postup je 

identifikace zdrojů úniku prachu. Proto je nutné znát nejen podmínky, při kterých mohou 

v provozu vznikat vrstvy hořlavého prachu. 
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 Je nutné zvlášť posuzovat vnitřní prostor zařízení s hořlavou látkou a následně okolí 

zařízení respektive vnější prostor. Zařízení musí být posuzováno za normálního provozu, 

abnormálních situací, a při spouštění či najíždění, aby mohl být posouzen rozsah výskytu 

nebo přítomnost hořlavé látky. Pokud nejsme schopni zajistit dokonalou těsnost zařízení, 

posuzujeme stupeň uniku hořlavé látky. 

Stupně úniku: 

 Trvalý zdroj úniku vzniká tam, kde vzniká mrak prachu trvale nebo po dlouhá časová 

 období nebo po krátká časová období s vysokou četností. 

 Primární stupeň úniku, jedná se o únik, jehož vznik se očekává pravidelně nebo 

 příležitostně v normálním provozu. 

 Sekundární stupeň úniku, jedná se o únik, jehož vznik se neočekává v normálním  

 provozu, a pokud vznikne, je jeho pravděpodobnost výjimečná a pouze po krátké časové 

 období. [11] 

5.4 Možnost vzniku nebezpečné výbušné atmosféry 

 Pokud může místně vznikat výbušná atmosféra v takovém množství, že jsou nutná 

speciální ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti a zdraví pracovníků, popisuje se jako 

nebezpečná výbušná atmosféra a místa jsou klasifikována jako nebezpečné prostory. [15] 

 

Výskyt nebezpečné výbušné atmosféry dle ČSN EN 1127-1 dále závisí na: 

 Stupni disperze hořlavé látky. 

 Koncentraci hořlavé látky ve vzduchu uvnitř rozsahu výbušnosti. 

 Množství výbušné atmosféry dostatečné pro způsobení zranění nebo poškození při 

 iniciaci. 

 

Stupeň disperze hořlavé látky 

 Prach tvoří částice pevné látky menší než 0,5 mm. Obzvláště u dřevného prachu je 

zapotřebí věnovat velikosti prachu zvláštní pozornost. Hodnocení materiálu z hlediska stupně 

disperze má významný vliv při hodnocení, posuzovaný materiál může změnit svůj potenciál 

k výbuchu od nevýbušného až po velmi výbušný. V našem případě vzniká odpad o různé 

velikosti (hobliny, piliny a brusný prach).[10] 
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Koncentrace hořlavé látky 

 Aby mohlo dojít k výbuchu prachovzduchové směsi, musí být v systému dostatečné 

množství prachových částic. V praxi to znamená, že       je větší než     .  

 

      ≥        

A zde platí: 

     =   . LEL  

 

Skutečná koncentrace prachu      (koncentrace prachu v systému nebo na pracovišti). 

Nebezpečná koncentrace      je součin spodní meze výbušnosti a bezpečnostního 

koeficientu. [10] 

 

Jako bezpečnostní koeficient se [4] používá hodnota 0,25 pro vnitřní prostory výrobního 

zařízení a 0,5 pro prostory vně výrobního zařízení. Pokud nejsme schopní jednoznačně určit 

pravděpodobnost vzniku výbušné atmosféry, musíme předpokládat její trvalou přítomnost. 

 

Množství výbušné atmosféry 

 Výbuch může rovněž způsobit poškození okolního prostoru, při kterém může dojít k 

uvolnění a možná i vznícení hořlavých nebo jinak nebezpečných látek. Pro naší účely budeme 

hodnotit především možnost vzniku směsi vzduchu s prachem. U prachů se nebavíme pouze o 

rozvířené části, ale o usazeném prachu. U usazeného prachu platí, že u velké části hořlavých 

prachů stačí usazená vrstva o tloušťce 1 mm k tomu, aby při jeho rozvíření byla vytvořena 

výbušná směs. [16] 

Tyto dvě formy (rozvířený a usazený) mohou mezi sebou kontinuálně přecházet, příkladem je 

zvíření usazeného prachu vibracemi nebo proudem vzduchu a jeho znovu usazení. 

 

 

 

 

 



 
 

17 

 

5.5 Zabránění vzniku a iniciace nebezpečné výbušné atmosféry 

 Pokud může vznikat nebezpečná výbušná atmosféra, je nezbytné zavést ochranná opatření proti 

výbuchu. Nejprve musíme provést pokus vyloučit vznik výbušné atmosféry. Možná technická opatření 

proti výbuchu, která mohou být realizována společně s organizačními opatřeními jsou následující:  

 Vyloučení nebezpečné výbušné atmosféry  

 Použití náhrady místo hořlavých látek  

 Omezení koncentrací 

 Inertizace  

 Zabránění nebo omezení tvorby výbušné atmosféry v okolí technologie  

 Odstraňování vrstev usazeného prachu [15] 

 Pokud nejsme schopni zcela vyloučit vznik nebezpečné výbušné atmosféry, musí být 

provedena opatření pro vyloučení přítomnosti účinných zdrojů iniciace. Čím 

pravděpodobnější je, že nebezpečná výbušná atmosféra vznikne, tím spolehlivější musí být 

vyloučení takovýchto zdrojů. [15] 

 

5.6 Klasifikace prostorů a zařízení ohrožených výbuchem do zón 

 Základem pro stanovení preventivních opatření je, že všechny nebezpečné prostory musí 

být zařazeny do zón podle pravděpodobnosti vzniku nebezpečné výbušné atmosféry.  

 

Přiřazování prostorů do zón je uskutečňováno na základě mnoha faktorů a informací 

pocházejících z mnoha zdrojů: 

 Hořlavost prachu, 

 vlastnosti materiálů pro daný proces, 

 povaha úniku z určité části technologie, 

 provozní a údržbové režimy technologie. 

 

Podle normy ČSN EN 60079 [4] je nutná spolupráce se specialisty na bezpečnost, technologie 

a zařízení. Definice nebezpečných zón mluví pouze o nebezpečí rozvířeného prachu, musíme 

rovněž hodnotit i nebezpečí způsobené vrstvami prachu, které mohou být rozvířeny a vytvořit 

oblak prachu.  
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Postup při stanovování nebezpečných zón je následující: 

1. Zhodnocení hořlavosti materiálu, hodnocení zdrojů vznícení, stanovení vlastností 

 materiálů (velikost částic, obsah vlhkosti, minimální teploty vznícení prachu ve vrstvě a 

 minimální teplota vznícení rozvířeného prachu), 

2. identifikace prostorů s obsahem prachu nebo zdroje úniku prachu, 

3. stanovení zdrojů úniku. 

 

 

 Každý zdroj vzniku nemusí nezbytně vytvářet výbušnou směs prachu se vzduchem. 

Avšak rozdělné nebo trvalé zdroje úniku mohou postupem času vytvořit potenciálně 

nebezpečné vrstvy prachu. Na základě těchto poznatků a praktických zkušeností poté 

zařazujeme prostory nebo části zařízení do zón: [4] [11] [15] 

o Zóna 20 

o Zóna 21 

o Zóna 22 

 

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

prachu ve vzduchu přítomná trvale nebo po dlouhou dobu nebo často. Příkladem jsou: 

 

 Místa uvnitř zařízení s prachem, 

 zásobníky, sila, cyklony, filtry apod., 

 systémy pro dopravu prachu, s výjimkou některých částí pásových a řetězových 

 dopravníků, 

 mísidla, mlýny, sušičky, pytlovací zařízení atd. [4] 
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Zóna 21 je prostor, ve kterém může výbušná atmosféra tvořena oblakem zvířeného hořlavého 

prachu ve vzduchu vznikat příležitostně v normálním provozu. Příkladem jsou: 

 

 Prostory v okolí zařízení s prachem a v těsné blízkosti vstupních dveří do objektu, které 

 se často sundávají nebo otevírají z provozních důvodů, je-li uvnitř objektu přítomna 

 výbušná směs prachu se vzduchem, 

 prostory v okolí zařízení s prachem v těsné blízkosti plnících a vyprazdňovacích míst, 

 zásobovacích pásů, míst pro odběr vzorků, míst pro vyklápění nákladních automobilů, 

 přesypů dopravníkových pásů atd., kde nejsou provedena žádná ochranná opatření pro 

 zabránění vzniku výbušné směsi se vzduchem, 

 prostory v okolí zařízení s prachem, kde se může hromadit prach a kde v důsledku 

 pracovních postupů je pravděpodobné rozvíření vrstvy prachu a vytvoření výbušné směsi 

 prachu se vzduchem, 

 prostory uvnitř zařízení s prachem, kde je pravděpodobný vznik výbušných oblaků 

 prachu, avšak ne trvale ani po dlouhá období. [4] 

 

Zóna 22 je prostor, ve kterém není pravděpodobný vznik výbušné atmosféry tvořené oblakem 

zvířeného hořlavého prachu ve vzduchu za normálního provozu a pokud vznikne, je přítomna 

pouze po krátké časové období. Příkladem jsou: 

 

 Místa v blízkosti zařízení, které musí být otevřeno v občasných intervalech nebo zařízení, 

 která podle zkušeností může snadno tvořit úniky, 

 skladování pytlů obsahující práškové produkty (při manipulaci může nastat poškození 

 obalu a způsobit únik prachu), 

 prostor, který je zařazen do zóny 21, může být zařazen do zóny 22, pokud byla provedena 

 opatření k zabránění vzniku výbušné směsi. [4] 
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5.7 Omezení škodlivých účinků výbuchu 
 V mnoha případech není možné vyloučit výbušnou atmosféru a zdroje iniciace s 

dostatečnou úrovní spolehlivosti a proto musí být přijata opatření pro omezení účinků 

výbuchu na přijatelnou úroveň. Těmito opatřeními jsou:  

 odlehčení výbuchu  

 potlačení výbuchu  

 oddělení výbuchu 

 konstrukce odolné výbuchovému tlaku. 

 

Odlehčení výbuchu pracuje na principu náhlého otevření uzavřené technologie, k tomu 

dojde, pokud je dosaženo otevíracího tlaku. Otevření je uskutečněno buď na krátkou chvíli, 

nebo delší období a dojde k odfuku zplodin do bezpečného prostoru. Zařízení pro odlehčení 

výbuchu má za cíl zajistit, aby technologie nebyla vystavena namáhání výbuchovým tlakem 

překračujícím její pevnost. Vzniká tak pouze redukovaný výbuchový tlak. [15] 

Systémy pro potlačení výbuchu zabraňují dosažení maximálního výbuchového tlaku tím, že 

vhodný snímač detekuje výbuch a vyšle impulz do řídící centrály, která do ohroženého 

prostoru vstříkne hasící látku z tlakové láhve. Tím dojde k potlačení výbuchu nebo 

k zabránění šíření výbuchu v zařízení. Toto zařízení pak musí být navrženo na maximální 

redukovaný tlak. Všechna tato činnost je zajištěna elektronickými systémy, což zaručuje 

rychlou reakci a odezvu systému. [15] 

Systémy pro oddělení výbuchu nebo též systém zabránění šíření výbuchu. Pokud dojde 

k výbuchu v jedné části technologie, může exploze přecházet do dalších částí technologie a 

tím dojde k zvětšení následků nehody. Zrychlení způsobené šířením v přírubách vytváří 

mnohem větší výbuchový tlak, než jaký by vznikl za běžných podmínek. Je proto nutné 

omezit šíření výbuchu v potrubích nebo jiném spojení zařízení. K oddělení výbuchu dochází 

pomocí: 

 Rychle fungujícího mechanického oddělení. 

 Uhašením plamene v úzké spáře nebo vstřiknutím hasící látky. 

 Zachycením plamene rychlým protiproudem. 

 Vodním uzávěrem 

 Rotačními podávači 
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  Při nebezpečí výbuchu hořlavých prachů nelze použít pojistky pro plyny a mlhy a to 

zvláště z důvodu ucpání. Mezi nejčastěji používaná opatření patří:  

 

 Protiplamenné bariéry 

 Snímač detekuje výbuch a vyšle impulz do řídící centrály, dojde k vstřikování hasící 

 látky z trysek do potrubí a tím k uhašení plamene. Hasící látka musí být vhodná pro 

 daný typ prachu. [15] 

  

 Rychle-působící ventily nebo klapky 

 Výbuch, který se šíří potrubím je detekován snímači. Akční mechanismus uzavírá ventil 

 nebo klapku během milisekund. [15] 

 

 Rychle-působící uzavírací ventily (ventily pro oddělení výbuchu) 

 Je-li překročena určitá rychlost proudění, ventil uzavře potrubí. Rychlost potřebná pro 

 aktivaci je vytvářená buď rázovou vlnou, nebo snímačem ovládaným průtokem z trysky. 

 [15] 

 Rotační podávač 

 Rotační podávače mohou být použity jako "lapač plamene" pouze tehdy, pokud byla 

 jejich schopnost nepřenést vnitřní výbuch a jejich tlaková odolnost ověřena za 

 skutečných provozních podmínek. [15] 

 

 Protiexplozní komíny 

 Protiexplozní komíny se skládají z potrubních segmentů, spojených zvláštní přírubou.  

 Oddělení od atmosféry tvoří odlehčovací zařízení. Cílem je zabránění přenosu výbuchu 

 tím, že se obrátí směr proudění o 180 stupňů a zároveň se zajistí odlehčení výbuchu 

 otevřením odlehčovacího zařízení v místě obracení toku. [15] 
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6. Analýza rizik provozu stolárny 

 Analýza rizik prostorů stolárny byla provedena pro společnost ŽDB Drátovny a.s., která 

se ve výrobě vysokouhlíkových a nízkouhlíkových drátů řadí svým objemem produkce k 

hlavním producentům v České republice a také patří i mezi největší producenty ve střední 

Evropě. Výrobky jsou směřovány především do následujících oborů: automobilový průmysl, 

doprava, těžba nerostů, zemědělství, stavební průmysl a strojírenství. [17]  

 

6.1 Objekt posouzení 
 

 Posuzovaný prostor pracuje pouze s dřevěným materiálem. Hala je vybavena 

dřevoobráběcími stroji pro zpracování dřeva a to zejména jako pomocného materiálu při 

skladování tzn. výroby zajištujících klínů, opravám a výrobě lanárenských bubnů a dalším 

stolařským pracím. Provoz stolárny je umístěn v zadní časti podniku. Jedná se o 

jednopodlažní zděný objekt se sedlovou střechou o půdorysných rozměrech 16,6 x 31,5 a 

světlé výšce 7,8m, proveden z ocelové nosné konstrukce, cihel a zdiva. V hale jsou situovány 

dvě vestávky z nehořlavých konstrukcí a to sklad dřeva a kancelář se skladem nářadí. 

Samotná hala je rozdělena na dvě části: stolárnu a dílnu, kde se kompletují a třídí výrobky.  

Stolárna se nachází v prvním bloku kde je sklad nářadí a množství nakupeného materiálu ke 

zpracování, dále pak fréza, několik druhů pil, pásová bruska a srovnávací stroj. V druhé části, 

kterou pro bližší určení budeme nazývat dílnou, se nachází rozvodna elektrické energie, 

sociální zařízení a administrativní prostor pro mistra tohoto úseku, ze strojového vybavení dvě 

vrtačky, formovací pila, pásová pila a čepovací stroj. Od jednotlivých strojů je instalováno 

odsávání do zásobníku, který je situován venku před stolárnou. Pokud tak  není zajištěno, je 

v hale mobilní odsávací zařízení. Plán rozložení strojního zařízení a uložení odsávacího 

potrubí viz obrázek č. 3. 
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Legenda:  

1. Vrtačka 

2. Formovací pila 

3. Pásová pila 

4. Čepovací stroj 

5. Pokosová pila 

6. Pásová bruska 

7. Srovnávací stroj 

8. Pila 

9. Fréza (svislá spodní) 

10. Sklad materiálu a nářadí 

11. Rozvodna elektrické energie 

12. Parkování vysokozdvižného 

vozíku 

13. Schodiště do kanceláře 

14. Ventilátor 

15. Motor ventilátoru                     Obrázek č. 3: Nákres haly s rozložením strojů  

16. Skladovací silo 

17. Cyklonový odlučovač 

 

 

 V hale se nevyskytují nebezpečné chemické látky s výjimkou velmi malého množství 

pryskyřicových lepidel. Hlavní požární nebezpečí spočívá v usazování dřevného prachu, který 

smíšený se vzduchem může být výbušný. Dále se požár může šířit po usazeném prachu. 

V dílně se také nachází velké množství hořlavého materiálu (dřevo) a dřevného odpadu 

(piliny a hobliny). V případě požáru je nutno počítat s faktem, že uskladněné dřevo by prudce 

zvyšovalo intenzitu požáru a došlo by k silnému zakouření prostoru dílny.  

V provozu se pracuje na jednosměnný provoz, jde o pracovní směnu od 6:00-14:00. Pracovní 

směna je rozdělena jednou 30-ti minutovou přestávkou a dvěma 10-ti minutovými hlukovými 

přestávkami.  
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6.1.1 Posuzovaná technologie 
 Odvod dřevného odpadu je od většiny obráběcích strojů zajištěn pomocí centrálního 

odsávacího zařízení (viz obrázek 6,7,8,9), jehož potrubí je umístěno s velké části pod úrovní 

podlahy (viz obrázek 10). Pro odvádění dřevěného odpadu od zbytku strojů, jsou použity 

mobilní odsávací zařízení (viz obrázek 4,5). 

  

 

Obrázek č. 6: Připojení COZ k pásové pile č.1 

Obrázek č. 5:Mobilní odsávací zařízení č. 2 Obrázek č. 4: Mobilní odsávací zařízení č. 1 

Obrázek č. 7: Připojení COZ k pile 
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          Obrázek č. 8: Připojení COZ ke srovnávacímu stroji 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 10: Kanál pro uložení 

odsávací trubice 

      Obrázek č. 9: Připojení COZ k pásové pile č.2 
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6.1.2 Popis odsávacího zařízení 
 

 Centrální odsávací zařízení (dále jen COZ) bylo vyrobeno v areálu podniku a 

dokumentace k tomuto zařízení není k dispozici. COZ funguje na principu přetlakového 

odsávání. Dřevný odpad je odváděn od dřevoobráběcích strojů potrubím o průměru 150 mm, 

které je vedeno pod úrovní podlahy, kde se napojuje na hlavní potrubí COZ o průměru 300 

mm. V této místnosti je umístěn sací ventilátor poháněný elektromotorem přes řemenový 

převod. Dále potrubí směřuje do cyklonového odlučovače, kde jsou odděleny pevné částice 

od vzduchu. Pevné částice pak gravitačním působením padají do skladovacího sila. 

K oddělení nejjemnějších částic dochází až těsně před opuštěním odlučovače a to na filtru. Na 

filtru dochází k usazování prachových částic, proto je nutné zajistit vhodné organizační 

opatření k zajištění bezpečnosti: pravidelné kontroly, profukování a čištění filtrů. Nákres a 

rozdělení jednotlivých zařízení COZ (viz obrázek č. 11, 12, 13, 14, 15, 16). 

 

 

 Silo se vyprazdňuje jen tehdy, pokud je plné. Podle zkušenosti pracovníků je perioda 

vysypání 2x ročně. Ve spodní části výsypky je výsypný otvor s dvoučelisťovým uzávěrem 

ovládaným pneumatickým válcem. Dřevný materiál je vysypán na korbu dopravního 

automobilu a je odvážen z podniku. Podle dokumentace nedošlo na tomto zařízení 

k mimořádné 

události. 

 

Legenda: 

1. Hladinoznak 

2. Vstupní otvor 

3. Ventilátor 

4. Třídič hrubých 

částic 

5. Uzavírací 

šoupátko 

6. Cyklon 

7. Silo 

 

 

Obrázek č. 11: Boční nákres odsávacího systému  
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Obrázek č. 14: Schematický nákres cyklonového 

odlučovače s rozměry 

Obrázek č. 13: Skladovací silo 

Obrázek č. 12: Fotografie hnacího zařízení COZ  

Obrázek č. 16: Schematický nákres sila 
Obrázek č. 15: Otevírací mechanismus výsypky  
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6.2 Požárně technické a výbuchové parametry 

 Mezi nejdůležitější informace, pro posuzování bezpečnosti podle nařízení vlády  

Č. 406/2004 Sb. [2] patří požárně technické a výbuchové charakteristiky. Bez těchto údajů 

nejsme schopni jednoznačně zajistit bezpečné provozování dané technologie. 

Látku lze z hlediska chování pří úniku a nebezpečí vzniku požáru charakterizovat fyzikálně 

chemickými vlastnostmi a tzv. technicko-bezpečnostními parametry (dále jen TBP) [18] 

Při protivýbuchové analýze nás budou zajímat především tyto parametry: 

 

• Střední velikost zrna [m] 

• Vlhkost [obj. %] 

• Spodní mez výbušnosti [g.  ]   

• Maximální výbuchový tlak [bar] 

• Konstanta       [bar. m.   ] 

• Minimální iniciační energie [-] 

• Teplota vznícení [°C] 

• Teplota vzplanutí [°C] 

 

Z požárního řádu jsem získal jen základní informace o požárních vlastnostech dřeva (teplota 

vznícení a teplota vzplanutí). Informace o výbuchových parametrech jsem od provozovatele 

nezískal vůbec, proto použiji hodnoty publikované v [19]. Pro moje účely jsou pouze 

informativní, proto bych rád zmínil povinnost provozovatele, znát vlastnosti prachů 

vyskytujících se v provozu.  
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6.2.1 Ověření technicko-bezpečnostních parametrů 
 Pouhým převzetím údajů z dostupné literatury může dojít k podcenění rizik a následným 

rozsáhlým průmyslovým haváriím. Dle § 15 odst. 2 písmene b) vyhlášky č. 246/2001 Sb. o 

požární prevenci, musí provozovatel prokazatelně vyhodnotit požárně technické 

charakteristiky, případně technicko-bezpečnostní parametry. Všechny informace musí být 

doloženy protokoly o zkouškách a potvrzeny státem autorizovanou zkušebnou. Na základě 

zjištěných hodnot bude možné konkrétně definovat zařazení prostorů do zón. Pro správné a 

korektní hodnocení jednotlivých prostor, ve kterých se vyskytují hořlavé a výbušné látky, je 

nutné znát vlastnosti všech vyskytujících se látek. Proto jsem provedl stanovení TBP 

odebraného vzorku. Níže uvedené hodnoty byly ověřeny patřičnými zkouškami 

v akreditované laboratoři. Vzorek jsem odebral ze zásobníku a pro oddělení hrubých částic 

jsem ho prosel přes síto o velikosti 0,4 mm. [20] 

 

Střední velikost zrna a základní chemický rozbor 

 Zjištění střední velikosti zrna probíhalo podle normy ČSN EN 933-1 [35] a to 

podtlakovou metodou, kdy jsem pod tlakem odsával prach přes síta různých velikostí a na 

základě rozdílů hmotností určoval množství prachu o dané velikosti zrna. Výsledná hodnota 

střední velikosti zrna je 0,1665 mm. Další informace o procentuálním rozdělení podle 

velikosti částic a záznamech při měření střední velikosti zrna jsou v příloze č. 1. 

Výsledky základního chemického rozboru jsou v tabulce č.3. 

 

         Tabulka č. 3: Výsledky základního chemického rozboru 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Voda (Wa) 5,00% 

Popel (Aa) 28,4% 

Prchavá hořlavina 55,6% 

Fixní uhlík (Cfix) 11,0% 
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Maximální výbuchový tlak a konstanta        

 
 Tyto dvě hodnoty charakterizují průběh výbuchu: maximální výbuchový tlak udává 

nejvyšší hodnotu naměřeného tlaku. Konstanta     udává průběh nárůstu tlaku při výbuchu. 

Obě hodnoty určujeme sérií experimentálních měření v uzavřené nádobě za definovaných 

podmínek. Maximální výbuchový tlak dle ČSN EN 14034-3 + A1 [22] a konstanty     dle 

ČSN EN 14034-3 + A2 [23]. V mém případě jsem použil nádobu o objemu 20 litrů, kde je 

prach rozptýlen proudem vzduchu a iniciován pyrotechnickými iniciátory s energií 

odpovídající 10 kJ. K samotné iniciaci dochází až po dokonalém rozvíření prachu v tlakové 

nádobě, podle výše zmiňované normy nastavujeme zpoždění 0,6 s. Průběh tlaku je pak 

zaznamenáván pomocí dvou tlakových snímačů. Protože jsme měření hodnoty     prováděli 

na zařízení o objemu 20 litrů, je nutné hodnoty přepočítat podle kubického zákona. 

Znalost hodnoty     je klíčová při zajišťování protivýbuchové ochrany. 

Naměřené hodnoty jsou zpracovány v tabulce č. 5. a protokoly ke zkouškám v příloze č. 3. 

 

   Tabulka č. 4: Výsledky měření      a         

        5,1 bar 

               85 bar.    

          23 bar. m.    

 

Spodní mez výbušnosti  

 Spodní mez výbušnosti směsi prachu a vzduchu, je nejnižší koncentrace rozvířeného  

prachu v oblaku, při koncentraci nižší než je spodní mez výbušnosti není možné šíření 

plamene ani výbuchu a to ani při působení dostatečně silného zdroje iniciace. Hodnoty spodní 

meze výbušnosti se určují podle normy ČSN EN 14034-3+ A3. [21] 

Pro určení dolní meze výbušnosti jsem pracoval se stejným zařízením jako při určování 

hodnot      a    , s tím rozdílem, že jsem použil iniciátor o energii 2kJ. Při určování 

začínám s výbušnou koncentrací, kterou postupně snižuji až do doby, kdy hodnota      

klesne pod 0,4 baru. Pro tuto koncentraci jsem pak provedl ještě 3 měření, abych vyloučil 

náhodné odchylky koncentrace prachu. Protože maximální výbuchový tlak ani v těchto 

případech nepřekročil hranici 0, 4 baru, mohu tuto koncentraci považovat za spodní mez 

výbušnosti. Výsledná koncentrace byla 60 g.  . Protokol ze zkoušky viz příloha č. 4. 
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6.3 Návrh prostředí a klasifikace do zón 
 Pro vnitřní prostory dílny platí přísná organizační opatření týkajících se úklidu a 

udržování čistoty pracoviště, aby nedocházelo k usazování dřevěného prachu. Čímž 

zabráníme nebezpečí vzniku výbuchu. Nebezpečnou vrstvu pro haly, místnosti a místa vně 

výrobní zařízení můžeme spočítat podle vzorce: 

 

             . LEL . h 

Sneb = ────────── = 1,2 mm 

     ρ 

 

  …. Bezpečnostní koeficient = 0,5 

LEL…Dolní mez výbušnosti = 60 g/m3 

h…….Výška místnosti = 7,8 m 

ρ…….Sypná hustota prachu = 190 000 g/m3 

 

 Souvislá vrstva usazeného prachu je nebezpečná, pokud je větší než 1,2 mm. V praxi se 

používá vrstva 1 mm., kterou budeme akceptovat.  

V popisu práce každého zaměstnance je dodržování čistoty pracoviště a zabránění vzniku 

souvislé vrstvy prachu, další detaily jsou popsány v kapitole 7.1. 

 Jak jsem se již zmínil, nepatří tento provoz mezi stěžejní v případě výroby, s tím je 

spojena i frekvence používání zařízení. Proto provedu jednoduchý výpočet na zjištění 

množství odpadního dřevěného materiálu za pracovní směnu.  

 

Frekvence vyprazdňování sila: 2x ročně 

Dovolená maximální váha dřevitého odpadu: 3900 Kg 

Pracovních dnů v roce: 250 dní 

Pracovní směna: 8 hodin 

Teoretická množství odsátého materiálu za jednu pracovní hodinu 3900 g. 

LEL: 60 g/m3 

Odsátý materiál za/1h= 3900/(125*8) 

Odsátý materiál za/1h=3,9 Kg 
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 Vzhledem k povaze a množství dřevného prachu přepravovaného pomocí COZ jsem 

vnitřní prostor přívodního potrubí zařadil jako zónu 21. Zařazení dalších částí zařízení je 

zobrazeno v tabulce č. 5. U vnitřních prostorů zařízení pro odsávání dřevěného prachu a pilin 

musíme brát v potaz usazování drobného prachu v potrubí a na jednotlivých částech zařízení. 

Pravděpodobnost vzniku výbušné atmosféry zde nejsme schopni jednoznačně určit, proto 

musíme předpokládat její trvalou přítomnost. Oproti tomu prostory vně zařízení (hala 

stolárny), musíme pomocí organizačních opatření udržovat v čistotě (viz kapitola 7.1.2 

písmeno d) a zabránit tím vytvoření nánosu usazeného prachu. Pouze za těchto podmínek 

můžeme tento prostor považovat za bezpečný z hlediska vzniku výbušné atmosféry. 

 

Tabulka č. 5: Zařazení prostorů do zón 

Číslo 

označení 

Název prostoru Zóna 

vnitřního 

prostoru 

Zóna vnějšího prostoru 

       1 Přívodní potrubí 21 Bez nebezpečí výbuchu 

       2 Cyklonový odlučovač 21 Bez nebezpečí výbuchu 

       3 Silo 21 Bez nebezpečí výbuchu 

 Pozn. č. 1 

      4 Mobilní odsávací zařízení 21 

Pozn. č. 2 

Bez nebezpečí výbuchu 

 

Poznámka č. 1: Vnější prostor kolem sila je zařazen jako prostor bez nebezpečí výbuchu 

s výjimkou vyprazdňování sila, v tomto případě je prostor 1 metru kolem příruby zařazován 

jako zóna 21. 

Poznámka č. 2: Mobilní odsávací zařízení podle dokumentace výrobce nesplňuje požadavky 

do prostorů s nebezpečím výbuchu. 
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Obrázek č. 17: Rozdělení prostorů do zón 

 

1. Mobilní odsávací zařízení  

2. Přívodní potrubí 

3. Prostor 1m kolem příruby výsypky (pouze v případě vyprazdňování) 

4. Vnitřní prostor sila 

5. Vnitřní prostor cyklónového odlučovače 

 

 

 

 

 

 

 
  



 
 

35 

 

7. Návrh opatření 
 Opatření jsem navrhl na základě hodnot stanovených technicko-bezpečnostních 

parametrů, konzultace se zaměstnanci a samozřejmě místní prohlídky. Všechny opatření 

organizačního i technického charakteru plynou s minimálních legislativních požadavků na 

zajištění protivýbuchové ochrany.  

7.1 Organizační opatření 
 V provozu stolárny provozovatel nebere v potaz možnost vzniku výbušné atmosféry a s 

tím příslušná rizika. Mezi stávající organizační opatření patří: 

 

a) Zákaz kouření ve všech prostorech společnosti. 

b) Zaměstnavatel školí všechny zaměstnance, kteří pracují nebo provádějí jakoukoliv údržbu.   

 

Navrhovaná organizační opatření  
 

a) Označení prostorů s nebezpečím výbuchu  

 Doporučuji označit místa, která jsou klasifikována jako prostory s nebezpečím výbuchu, 

musí být označena značkou EX s dodatkovou tabulkou označení zóny (viz obrázek č. 18). 

Tato značka je definována v nařízení vlády č. 405/2004 Sb. [26]  

 

Obrázek č. 18: Značka výstrahy - Výstraha nebezpečí exploze EX [27] 

 Značka má trojúhelníkový tvar, černá písmena na žlutém podkladu s černým orámováním 

a může být doplněna označením zóny. 

Značení upevnit na plášť zařízení, vstupní a kontrolní dvířka obsluhy. Osobou pověřenou za 

značení pracoviště je vedoucí zaměstnanec daného pracoviště, pokud zaměstnavatel neurčí 

jinak. 

Vymezit vstup jen oprávněným a dostatečně proškoleným osobám. 
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b) Školení 

Zaměstnavatel má povinnost zajistit školení a výcvik zaměstnanců pracujících v prostorech 

s nebezpečím výbuchu, tzv. dokumentaci výcviku zaměstnanců. 

V rámci této dokumentace budou zaměstnanci poučení o správné obsluze technologie a 

ostatních zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu dle průvodní dokumentace od výrobce, 

místních provozních předpisů, požárních řádů apod., také o nebezpečí a o přijatých 

bezpečnostních opatřeních. Součástí výcviku musí být vysvětlení bezpečnostního značení a 

používání OOPP. 

Předpisy týkající se výše uvedeného je účelné zpracovat do pracovních instrukcí a směrnic.  

Z hlediska časových intervalů a periodicity školení je nutno provádět při: 

 nástupu, před zahájením práce, 

 převodu nebo změně práce, 

 uvádění technologického zařízení poprvé do provozu nebo při jeho změně, 

 uvádění do provozu technologie s novým produktem. 

 

Školení a výcvik je dokladován písemnou formou a je uchováván. Tyto činnosti jsou 

prováděny kvalifikovanou osobou a opakují se v pravidelných intervalech (1x ročně). 

 

c) Elektroinstalace 

Všechna elektrická zařízení, která se nacházejí v prostředí s nebezpečím výbuchu, musí 

odpovídat požadavkům a právním předpisům zón, do kterých jsou zařazeny. Je potřebná 

dokumentace o vhodnosti použití do zón. Revizní technik musí prověřit splnění požadavků 

pro konkrétní zóny. Prověření jednotlivých zařízení se provádí podle revizního plánu (podle 

legislativních požadavků). 

Každé zařízení instalované v prostředích s nebezpečím výbuchu musí splňovat  

požadavky pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. 

[28, 29, 30, 31] 

Ke každému zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu májí být doloženy: 

 Certifikáty 

 ES prohlášení o shodě 

 Revize (elektrorozvodů a uzemnění) dle ČSN 33 1500 [32]. 
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Revize elektrických zařízení instalovaných v prostředí s nebezpečím výbuchu se provádějí 

každé dva roky, pokud výrobce nestanoví lhůty kratší. U hromosvodů platí také dvouletá 

revizní povinnost. 

U neelektrických zařízení musí revizní technik prověřit splnění požadavků pro použití 

v prostředí s nebezpečím výbuchu. [33] 

 

d) Úklid 

Úklid musí být prováděn v pravidelných intervalech. Musí být zajištěn úklid na takové úrovni, 

aby nedošlo k vytvoření vrstvy usazeného prachu o velikosti 1 mm. Velmi důležitou částí 

úklidu musí být kontrola kanálu na vedení odsávací trubice, z hlediska možného úniku prachu 

netěsnostmi.  

 

e) OOPP 

Provozovatel musí vybavit všechny osoby, jež se nacházejí nebo budou vykonávat práce v 

prostředí s nebezpečím výbuchu, oděvy a obuvi v antistatickém provedení a také pracovní 

nástroje, které jsou schváleny pro práci ve výbušném prostředí (nejiskřivé provedení). A 

zároveň má povinnost vytvořit jednotný systém poskytování a vydávání OOPP pro prostředí 

s nebezpečím výbuchu. [2] 

 

f) Údržbářské práce  

Při údržbářských pracích je důležité věnovat velkou pozornost na zajištění bezpečnostních 

opatření. Všechna technologická zařízení musí být během údržbářských prací odpojena jak 

elektricky tak mechanicky. Skladovací silo je nutno během údržbářských prací uzavřít 

odpovídajícími prostředky. 

Při práci, kde mohou vznikat mechanické jiskry nebo pokud pracujeme s otevřeným 

plamenem, musí provozovatel zajistit vhodné odstínění ostatních prostorům těchto iniciačních 

zdrojů. Zároveň je dána povinnost zabezpečení prostoru požární hlídkou a protipožárními 

prostředky. Po dokončení všech prací je nutné prověřit a zajistit účinnost ochranných opatření 

pro normální provoz.  
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g) Dokumentace o ochraně před výbuchem 

Provozovatel má povinnost zpracovat dokumentaci o ochraně před výbuchem a tu je povinen 

zapracovat do vnitropodnikové dokumentace. Dokumentaci musí přepracovat v pravidelných 

intervalech, nebo pokud dojde k jakékoliv změně vstupních surovin a technologie.  

V rámci dokumentace o ochraně před výbuchem má zaměstnavatel povinnost: 

 Provádět pravidelné revize a aktualizace všech dokumentací týkajících se posuzovaných 

 provozů dle interních předpisů provozovatele. 

 Provádět revizi těchto dokumentů při každé úpravě technologie nebo instalaci nových 

 zařízení. 

 Vést dokumentaci odpovědných vedoucích zaměstnanců a kvalifikovaných osob, zajistit 

 jejich školení a vest dokumentaci o těchto činnostech. 

 Zajistit dodržovaní pracovních instrukcí a směrnic organizace vydaných zaměstnavatelem 

 týkající se ochraně před výbuchem a používání OOPP.  

 Informovat zaměstnance o nebezpečí, které plyne z jejich funkce. 

 

 

h) Protokol o určení vnějších vlivů 

Provozovatelem nebyla poskytnuta dokumentace (protokol o určení vnějších vlivů), proto 

doporučuji tuto dokumentaci vytvořit a sladit ji s Dokumentací o ochraně před výbuchem. 

 

 

i) Písemný příkaz V 

Pro pracovní činnosti v prostředí s nebezpečím výbuchu provozovatel vydává písemný příkaz 

(„příkaz V“). Nařízení vlády č. 406/2004 Sb.[2] stanovuje minimální množství údajů, které 

takový dokument obsahuje, jsou to: 

 místo, prostor provádění prací v prostředí s nebezpečím výbuchu, 

 dobu a datum zahájení a předpoklad ukončení prací, 

 přesný popis prováděných prací a činností, 

 odpovědnou osobu za provedení práce a bezpečnostních opatření,  

 složení pracovního týmu, 

 popis možných nebezpečí v prostoru, vč. výskytu nebezpečných látek,  

 nezbytná opatření prováděná před a při prováděných pracích a činnostech (s podpisem 

 osoby za opatření odpovědné – jako důkaz provedení opatření), 
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 popis potřebných osobních ochranných pomůcek a ochranných prostředků, 

 požadavky na organizační preventivní opatření před zahájením prací (seznámení 

 pracovníků s riziky, s únikovými cestami, s bezpečnostním značením, s místem pro 

 vypnutí přívodu elektrické energie, a další), 

 požadavky na technická preventivní opatření před zahájením prací (vybavení ručními 

 prostředky pro protipožární zásah, vybavení prostředky pro první zdravotnickou pomoc, 

 stanovení ochranných pásem, např. při svařování, a další), 

 požadavky na opatření během provádění prací (průběžné měření koncentrací 

 nebezpečných látek v atmosféře, případnou asistenci Hasičského záchranného sboru, a 

 další),  

 požadavky na opatření při vzniku mimořádné situace, 

 požadavky na kontrolu po ukončení prací, 

 podpisy osob odpovědných za provádění prací a bezpečnostní opatření.  
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7.2  Technologická opatření 
 

Mezi stávající technologická opatření patří: 

 

a) Propojení všech vodivých části odsávacího zařízení a jejich dokonalé uzemnění.  

(viz kapitola 4.2.) 

 

Navrhovaná technologická opatření 

 
 Protože nelze eliminovat zdroje iniciace dle ČSN EN 1127-1 [11] navrhuji, aby byla 

přijata následující technologická opatření. 

 

a) Utěsnění technologie 

Provozovatel musí zajistit utěsnění technologie COZ (otvory, příruby), aby nedocházelo 

k úniku přepravované látky. Zároveň musí COZ fungovat za všech provozních stavů. Pokud 

nebude COZ fungovat, musí být zajištěno vypnutí všech strojů napojených na odsávací 

potrubí. [25] 

 

b) Suchý hasící systém  

Na silu a filtrační jednotce při vyústění výfukové části odlučovače musí být nainstalován 

suchý automatický hasící systém spojený se spojkou přívodu vody v úrovni 0,4 m až 0,8 m 

nad podlahou a ve vzdálenosti minimálně 5 m. [6] 

 

c) Zvláštní zemnící bod 

Doporučuji vytvoření zvláštního zemnícího bodu pro automobil v místě výsypky. 

 

d) Detektor CO (zabránění samovznícení) 

Doporučují silo vybavit detektorem CO (oxidu uhelnatého), pro detekci možného 

samovznícení odpadu a to z důvodu nízké frekvence vyprazdňování sila. 

 

e) Nahrazení mobilních odsávacích zařízení 

Doporučuji výměnu mobilních odsávacích zařízení za mobilní odsávací zařízení do prostorů 

s výbušnou atmosférou. Nebo případné rozšíření technologie COZ k zařízení, která jim 

v současné době nejsou vybavena. Viz obrázek č. 20 technologických opatření. 
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f) Protivýbuchová ochrana sila a cyklonového odlučovače 

Navrhuji použití protivýbuchových membrán do stropní části sila a cyklonového odlučovače. 

Pomocí software WINVENT 3.1e jsem provedl výpočet odlehčovací plochy. 

U sila je třeba zajistit odlehčovací plochu 0,05    a u cyklonového odlučovače 0,03   . 

Záznam z programu winvent 3.1 je v příloze č. 4 a 5. 

 

Vzhledem k parametrům výbuchových prachů provozovateli doporučuji zvážit navržení prvků 

protivýbuchové ochrany až na hodnotu Kst 50 bar. m.   , navržení by mohlo pokrýt budoucí 

změny technologie nebo používaných látek. Možnost aplikace protivýbuchových membrán je 

zakreslen v obrázku č. 19. 

Provozovatel má povinnost:  

 Ověření tlakové odolnosti jednotlivých částí COZ dle ČSN EN 14460 [3] a doložení ES 

 prohlášení o shodě. 

 Instalovat pouze certifikované prvky protivýbuchové ochrany (membrány) dle ČSN EN 

 14797 a ČSN 14491 [36]. 

 Oddělení prostoru stolárny HRD barierou dle ČSN EN 15089 [37] nebo mechanickou 

 klapkou dle prEN 16447. 

 Vyznačit nebezpečné zóny před membránami.  

 

g) Rotační podavač 

Navrhuji nahrazení dvoučelistového výsypného mechanismu sila za rotační podavač do 

prostředí s výbušnou atmosférou.  

 

h) Zjištění přístupu 

Doporučuji zajistit vstupní žebřík na silo zámkem. A zajistit omezení přístupu pod výsypku 

sila. 
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Legenda: 

1. Membrány 

2. Zpětná klapka  

3. Rotační 

podavač 

 

 

 

  
  

 

    Obrázek č. 19: Aplikace prvků protivýbuchové ochranka COZ 

 

 

Obrázek č. 20: Aplikace prvků protivýbuchové ochrany ve stolárně 
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8. Závěr 
 Cílem diplomové práce bylo poukázat na riziko výbuchu spojené s tvorbou a přepravou 

dřevného odpadu. Samotná práce je rozdělena na několik částí. 

 V úvodní části je diskutována platná legislativa, zejména nařízení vlády č. 406/2004 Sb., 

o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s 

nebezpečím výbuchu, vyplývající ze směrnice Evropského parlamentu a rady 1999/92/EC, 

která se zabývá minimálními požadavky na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví 

zaměstnanců vystavených riziku výbušných prostředí. Pozornost je dále věnována postupu při 

analýze a hodnocení nebezpečných prostor. Tento postup jsem použil při analýze a hodnocení 

nebezpečných prostorů v provozu stolárny společnosti ŽDB Drátovny a.s. 

 Samotný provoz je technicky zastaralý, v první fázi proto bylo nutné odebrat vzorky 

prachů a stanovit technicko-bezpečnostní parametry. Po stanovení vlastností prachových 

částic jsem zaměřil pozornost na místa a prostory ohrožené vznikem výbušné atmosféry a 

jejich rozdělení do zón dle ČSN 1127-1. Šlo především o centrální odsávací zařízení, kde by 

během provozu mohlo dojít k tvorbě prachovzduchové výbušné směsi.  

 Závěr práce patří navržení patřičných opatření organizačního i technického charakteru 

k zajištění protivýbuchové ochrany. Hodnocení jsem provedl na základě místní prohlídky, 

dokumentace, kterou poskytl provozovatel a hodnot stanovených technicko-bezpečnostních 

parametrů. Ve společnosti této problematice není věnována dostatečná pozornost a téměř 

nejsou realizována opatření, jak organizačního, tak technického charakteru, proto jsem 

přistoupil k návrhu řady opatření.  

      Z organizačních opatření bych rád zdůraznil doporučení vytvořit dokumentaci o ochraně 

před výbuchem a její zakomponovaní do vnitropodnikových směrnic. Po technologické 

stránce šlo především o doporučení instalace komponentů pro odlehčení výbuchu a rozšíření 

centrálního odsávacího zařízení na všechny strojní zařízení. Všechna opatření jsem navrhoval 

v souladu s činností provozu, a protože není ve společnosti klíčová, nejedná se o 

železárenskou výrobu, byla všechna opatření navržena tak, aby jejich aplikace a údržba byla 

co nejjednodušší a z finančního hlediska akceptovatelná. 
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