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1. ÚVOD 

 

Tato práce se zabývá problematikou nebezpečí vznikajícího při výrobě dřevěných 

briket. Samotná technologie briketování je v současnosti velmi rozšířená a uplatňuje se v 

mnoha oborech. Historie briketování má své počátky již v 16. století, kdy byla vytvořena 

první zhutněná hmota na území tehdejší Číny. Technologie briketování byla původně 

vynalezena pro zpracování uhlí a k jejímu většímu rozšíření došlo v Evropě v 80. a 90. 

letech 18. století, kdy se stala významným průmyslovým odvětvím. V současné době je 

díky moderním a technologicky vyspělým briketovacím lisům možné briketovat celou řadu 

materiálů. Já se ve své bakalářské práci zaměřil na brikety, které jsou lisovány ze dřeva, 

konkrétně ze smrkových pilin. Při výrobě dřevěných briket existuje hodně rizikových 

faktorů, se kterými se musí každá dřevozpracující společnost vyrábějící dřevěné brikety 

vypořádat. Tím největším a nejzávažnějším je riziko vzniku výbuchu prostřednictvím 

dřevního prachu. Briketovací linky jsou prostory se zvýšenou prašností a aerosolním 

prostředím, protivýbuchová ochrana je mnohdy nedostatečná, což může mít fatální 

následky. I při běžné manipulaci, při určitých podmínkách, může ze zdánlivě neškodného 

prachu ve vteřině vypuknout katastrofa, která bude mít za následek nejen škody na 

majetku, ale také poškození lidského zdraví či smrt.  

 

V současné době je možností řešení problematiky protivýbuchové prevence 

nespočet, čehož také většina provozovatelů využívá, přesto k výbuchům dochází. Děje se 

to především z důvodu technické závady či nedbalosti daných osob. Proto je nutné dbát 

nejen na pravidelné revize technologických zařízení, ale také na dostatečné poučení a 

proškolení zaměstnanců. 
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2. PŘEHLED ZÁKLADNÍCH LEGISLATIVNÍCH NOREM 

 

- Zákoník práce č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů  

 

Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci, 

(dále jen BOZP) s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se 

týkají výkonu práce (dále jen „rizika“).  

 

- Nedílnou součásti pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech 

stupních řízení je péče o BOZP ostatních zaměstnanců.  

 

- V případě plnění pracovních úkolů na stejném pracovišti dvěma a více 

zaměstnanci různých zaměstnavatelů, mají tito za povinnost se navzájem písemně 

informovat o možných rizicích při práci a přijmout takové opatření, které bude 

zajišťovat BOZP pro ostatní zaměstnance na pracovišti, přičemž se dohodnou v 

písemné formě.  

 

- Každý ze zaměstnavatelů působící na stejném pracovišti je povinen zajistit, aby 

jeho pracovní činnost byla koordinována a prováděna tak, aby byli chráněni i 

zaměstnanci dalšího zaměstnavatele, při tomto je bezodkladně povinen informovat 

odbory a zástupce zaměstnanců v oblasti BOZP o rizicích a přijatých opatřeních 

získaných od jiných zaměstnavatelů. Zajišťovat BOZP se vztahuje na všechny 

fyzické osoby, zdržující se na pracovištích zaměstnavatele, vzniklé náklady nesmějí 

být přenášeny jak přímo tak nepřímo na zaměstnavatele.  

                                                                                                                                  [1, § 101]  

 

Zaměstnavatel je dále povinen vytvářet příznivé pracovní podmínky v oblasti BOZP 

a přijímat opatření k předcházení rizikům.  

 

- Zaměstnavatel je dále povinen soustavně vyhledávat nebezpečí pracovního 

procesu, jeho zdroje a možné příčiny, na jejichž základě je povinen vyhledávat a 

hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění nebo opatření k zařazení rizik 



3 

 

do nižší kategorie. Zaměstnavatel má dále povinnost kontrolovat úroveň BOZP, 

zejména stav výrobních a pracovních prostředků a pracovišť a úrovně rizikových 

faktorů pracovních podmínek a dodržovat metody hodnocení rizikových faktorů. V 

případě, kdy není možné rizika odstranit je zaměstnavatel povinen přijmout takové 

opatření, aby bylo jejich působení v oblasti bezpečnosti ochrany zdraví při práci co 

nejnižší. O vyhledávání rizik a prováděných opatřeních vede zaměstnavatel 

potřebnou dokumentaci.  

 

- Při provádění technických, organizačních opatření v oblasti rizik, se řídí 

zaměstnavatel podmínkami, jakými jsou omezování vzniku rizik, jejich 

odstraňování, přizpůsobování pracovních podmínek potřebám zaměstnanců, 

nahrazování fyzicky namáhavé práce technologií k jejímu odstranění, nahrazování 

nebezpečných technologií výroby novými bezpečnými technologiemi a to včetně 

surovin a materiálů, omezování počtu zaměstnanců, kteří jsou vystaveni, působení 

rizikových faktorů překračujících hygienické limity, provádět plánování v prevenci 

rizik a využívat při tom techniky, organizovat práci a vytvářet příznivé pracovní 

podmínky. Přednostně uplatňovat prostředky kolektivní ochrany před prostředky 

individuální ochrany, provádět opatření k omezení úniku škodlivin ze strojů a 

zařízení, určovat vhodné pokyny v oblasti BOZP.  

 

- Zaměstnavatel přijímá vhodné opatření ke zdolávání mimořádných událostí, v 

případě vzniku mimořádné události vydává pokyny k okamžitému opuštění 

pracoviště a odchodu do bezpečí, spolupodílí se na poskytování první pomoci, 

spolupracuje se zařízením poskytující pracovně lékařskou péči a určuje 

zaměstnance, kteří organizují první pomoc a vyrozumění potřebných složek IZS, 

provádí školení těchto určených zaměstnanců v rozmezí rizik vyskytujících se na 

daném pracovišti. Zaměstnavatel je povinen přizpůsobovat opatření k měnícím se 

skutečnostem, kontrolovat jejich účinnost a dodržování a tyto neustále zlepšovat.  

                                                                                                                       [1, § 102] 

 

- V případě, že nelze možná rizika odstranit, nebo alespoň dostatečně omezit 

opatřeními nebo prostředky kolektivní ochrany z hlediska organizace práce, má 

zaměstnavatel za povinnost, poskytovat osobní ochranné pracovní prostředky,(dále 
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jen OOPP) zaměstnancům. Mezi OOPP patří takové prostředky, které musí chránit 

zaměstnance před riziky a nesmí ohrožovat zdraví zaměstnanců a bránit v jejich 

práci, současně musí splňovat stanovené technické požadavky. V případě práce, při 

které dochází ke značnému opotřebení nebo znečištění pracovního oděvu či obuvi, 

nebo tyto prostředky plní ochranou funkci, má zaměstnavatel za povinnost 

poskytnout tyto prostředky jako OOPP.  

 

- Zaměstnavatel má mimo jiné za povinnost také v případě provozu, kde dochází k 

značnému znečištění a v nevyhovujících mikroklimatických podmínkách, 

poskytnout zaměstnancům mycí, desinfekční a čisticí prostředky a také poskytnout 

ochranné nápoje. Mezi další povinnosti zaměstnavatele patří kontrola používání 

OOPP a povinnost udržovat tyto prostředky v použivatelném stavu, tyto prostředky 

poskytuje zaměstnavatel bezplatně, podle vyhodnocení rizik a konkrétních 

podmínek vykonávané práce, poskytování těchto prostředků nesmí být nahrazováno 

finančním plněním. Bližší podmínky používání OOPP stanoví nařízení vlády č. 

495/2001 Sb.  

                                                                                                                                        [1, § 104] 

 

 

- Zákon č. 309/2006 Sb., O zajištění dalších podmínek BOZP 

 

Zákon upravující další požadavky bezpečnosti ochrany zdraví při práci v pracovně 

právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 

služeb mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci).  

 

- Zaměstnavatel je povinen, aby bylo pracoviště vybaveno a uspořádáno tak, aby 

zajišťovalo bezpečnost a hygienické požadavky z hlediska bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, je dále povinen stanovit pracovní postupy tak, aby byly 

dodržovány bezpečné zásady chování na pracovišti. V případě výskytu rizikových 

faktorů na pracovišti zaměstnavatele je tento pravidelně bez zbytečného odkladu, 

pokud dojde ke změně pracovních podmínek, kontrolovat jejich míru a zabezpečit, 
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aby se rizikové faktory nevyskytovaly, případně byly omezeny na nejmenší 

možnou míru. Mezi nejdůležitější rizikové faktory lze zařadit faktory fyzikální, 

chemické, biologické a další faktory jakými jsou prach, fyzická zátěž, nepříznivé 

mikroklimatické podmínky, psychická a zraková zátěž. Nemůže-li zaměstnavatel 

zamezit výskytu těchto rizikových faktorů, potom je povinen zajistit taková 

opatření, zejména za použití technologického a technického opatření vedoucí k 

omezení působení těchto faktorů. Zaměstnavatel je mimo jiné povinen zajišťovat a 

provádět úkoly v hodnocení a prevenci rizik, kdy by mohlo dojít k ohrožení života 

nebo zdraví zaměstnanců, je-li k tomuto odborně způsobilý, v opačném případě 

zajistí odborně způsobilou osobu. Na pracovištích, kde může dojít k poškození 

zdraví je zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky a značení, které 

poskytují zaměstnancům instrukce nebo informace týkající se bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci.  

                                                                                                                                 [2]       

 

 

- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a podmínky poskytování 

OOPP, mycích, čisticích, dezinfekčních prostředků  

 

Toto nařízení upravuje rozsah a bližší podmínky pro poskytování OOPP a prostředků 

mycích čisticích a desinfekčních.  

 

- Zaměstnanci musí být s používáním osobních ochranných pracovních prostředků 

(dále jen OOPP) řádně seznámeni, způsoby, dobu a podmínky používání OOPP 

stanoví zaměstnavatel s ohledem na závažnost a výskyt rizik, druhu a charakteru 

vykonávané práce a k vlastnostem OOPP, při jejich použití nesmí vznikat další 

riziko, musí být přizpůsobeny jednotlivým požadavkům zaměstnanců i s hlediska 

ergonomického.  

 

                                                                                                                                            [3]
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3. POPIS VÝROBY DŘEVĚNÝCH BRIKET 

 

Hlavním produktem dřevozpracující společnosti Timber Production s.r.o. ve Velkých 

Karlovicích, kterou jsem osobně navštívil, je lepený eurohranol, kterého vyrobí 8.000 m3 

za rok. Dřevěné brikety, které společnost vyrábí z čistých smrkových pilin, vznikají jen 

jako vedlejší produkt. Tyto piliny jsou získávány výhradně z vlastní produkce dřeva, u 

kterého jsou schopni zaručit, že materiál bude bez jakýchkoli znečišťujících příměsí, jako 

jsou lepidla, laky atd. Z tohoto důvodu jsou zcela nevhodné piliny z nábytkářských 

provozů a využívají se dodavatelé z prvotního pořezu dřeva na pilách. Brikety mají 

válcový tvar s dírou uprostřed. Tato díra zvětšuje celkový povrch a umožňuje lepší přívod 

vzduchu, a tím i dokonalejší hoření. Technologie zařízení neustále kontroluje kvalitu 

výrobku a parametry jsou v souladu s evropskou normou ČSN EN 14961-1, ve které jsou v 

tabulce 3 uvedeny specifikace, podle kterých se biopaliva člení do tříd podle jejich 

chemických a fyzikálních vlastností. Vlastnosti jsou označovány velkým písmenem, které 

je počátečním písmenem názvu parametru a číselnou hodnotou, uvádějící maximální nebo 

minimální hodnotu parametru, např. D100 = průměr do 100 mm, M15 = obsah vody do 15 

%, A07 = Množství popela do 0,7 % atd. Tímto značením pak výrobce briket může na 

základě provedené analýzy popsat svůj výrobek a deklarovat jeho užitné vlastnosti 

uživateli. Normativní požadavky je nutné uvádět vždy, zatímco informativní pouze na 

vyžádání odběratele nebo podle požadavku normy. 

                                                                                                                                    [4] 

 

3.1. Briketovací linka na výrobu dřevěných briket 

                                                                                                         

Výroba probíhá na jedné technologické lince. (obrázek č. 1) Pomocí manipulátoru se 

piliny sváží z venkovní skládky (obrázek č. 2) do příjmové haly. V ní je nejprve materiál 

zbaven všech větších částí a poté pomocí pásového dopravníku jsou piliny přepraveny do 

sušičky (obrázek č. 3), která je umístěna ve výrobní hale. Po vysušení pilin na 

požadovanou vlhkost dochází k mechanickému lisování za velmi vysokého tlaku 400 

atmosfér (obrázek č. 4). 

 

http://www.timber.cz/sekce-cz/eurohranol/
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Obr. č. 1: Briketovací linka [vlastní zdroj]   Obr. č. 2: Venkovní skládka dřevěných pilin 

 

 

Obr. č. 3: Sušička [vlastní zdroj]                  Obr. č. 4: Klikový lis [vlastní zdroj] 

 

3.2. Briketovací lisy 

 

 mechanické pístové – pracují na principu klikového mechanismu s mohutnými 

setrvačníky, lisovací komoru opouští nekonečně dlouhá briketa krácená za výstupem 

odřezávací pilou, 

 

 hydraulické pístové – pracují s menšími tlaky než mechanické, jejich výkonnost je 

nižší, brikety mají menší soudržnost než od mechanických lisů, proto jsou určeny pro užití 

v blízkosti výroby bez časté manipulace, 
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 šnekové – potřebný lisovací tlak vytváří otáčením lisovacího šneku v konické 

komoře, soudržnost briket je velmi dobrá, povrch briket je po vychlazení pokryt utuhlým 

voskem a tím se briketa stává odolnější proti vzdušné vlhkosti. (obrázek č. 5) 

                                                                                                                                  [20] 

 

Obr. č. 5: Klikový lis pro výrobu briket [4] 

 

Bez jakéhokoli pojiva vzniká kompaktní briketa ve tvaru válce s dírou uprostřed. Lis 

vytváří tzv. „nekonečný válec“(obrázek č. 6), který je následně rozřezán na požadovanou 

délku. Hotové brikety se zatavují do folie po pěti kusech (obrázek č. 7) a skládají na paletu, 

jejíž konečná váha je přibližně jedna tuna. Hotové palety jsou poté převáženy paletovým 

vozíkem do skladovací haly, kde čekají na expedici.  
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Obr. č. 6: Nekonečný válec [vlastní zdroj]        Obr. č. 7: Balení briket [vlastní zdroj] 

 

3.3. Skladování dřevěných briket 

 

Brikety je nutné skladovat v suchých a uzavřených prostorách (obrázek č. 8). Při 

suchém skladování mají prakticky neomezenou dobu skladovatelnosti. Jelikož se brikety 

balí do PE folií, jsou málo citlivé na vzdušnou vlhkost. Při skladování ve vlhkém prostředí 

nebo při přímém kontaktu s vodou dochází k nabobtnání briket a jejich postupnému 

rozpadu na piliny[21]. Pokud jsou piliny navlhlé a nacházejí se ve velkých hromadách, 

mají sklon k samozahřívání a následnému samovznícení[7]. Dřevěné brikety mají sklon i k 

tepelnému samovznícení, proto je potřeba je chránit před zdrojem tepla s teplotou vyšší než 

je jejich teplota samovznícení. Také je nutné brikety skladovat v bezpečné vzdálenosti od 

lehce zápalných látek a zdroje zapálení [22]. Při manipulaci může dojít k tvorbě 

briketových třísek, zlomků a pilin, které jsou z hlediska skladování považovány za prach a 

právě prach může být příčinou jeho samovznícení. Způsoby skladování tuhých paliv jsou 

uvedeny v normě ČSN 44 1315 – Tuhá paliva - Skladování [8].  

 

Během skladování vlhkých či vysušených pilin ani hotových ochlazených briket 

nehrozí v podniku Timber production s.r.o. riziko samovznícení, protože materiály jsou 

zde skladovány pouze krátkou dobu, max. 2 týdny, není splněna potřebná délka indukční 

periody. Za celou dobu provozu briketárny Timber production s.r.o. ve Velkých 
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Karlovicích nebyl zaznamenán jediný požár způsobený samozahříváním, resp. 

samovznícením. Závažnějším problémem jsou požáry s příčinou v technologii. V 

briketárně může být požár iniciován teplem uvolňovaným při tření pásu, iniciátorem 

požáru může být i jiskra.  

 

V každém případě by mělo být v provozech při výrobě briket používáno výkonné 

odsávací zařízení strojů, ať už v provedením mobilním nebo pevně napojeným na 

vzduchotechnickou soustavu. Mnohdy bývá odsávací zařízení doplněné o rekuperaci 

vzduchu, tzn., odsávaný vzduch z dílny předehřívá vzduch, který se přisává z venkovního 

prostředí do provozovny a tím eliminuje tepelné ztráty. Kvalitu odsávacího zařízení 

zaručuje několikastupňová filtrace s odloučením pevných částic. Nikdy se nepodaří 

zachytit stoprocentní podíl prachových částic, ale musí se člověk snažit o to, aby podíl 

zachycených částeček prachu byl co největší. Tzn. úlet prachových částic co nejmenší. 

Tímto podílem a počtem stupňů filtrace je hodnoceno moderní odsávací zařízení. Tam, kde 

je obzvláště vysoká prašnost překračující předepsané hygienické normy, by mělo být 

zajištěno používání hygienických, ochranných pomůcek v tomto případě respirátoru [19, 

23]. 

 

 

Obr. č. 8: Skladování dřevěných briket na paletách [vlastní zdroj] 
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4. ANALÝZA A HODNOCENÍ RIZIK PŘI VÝROBĚ DŘEVĚNÝCH BRIKET 

 

Analýza rizik bývá obvykle chápána jako proces definování hrozeb, 

pravděpodobnosti jejich vzniku a dopadu na aktiva, tedy stanovení rizik a jejich 

závažnosti. Výsledky hodnocení rizik pomáhají určit odpovídající kroky pro zvládání rizik 

a pro realizaci opatření k zamezení jejich výskytu. Tento proces hodnocení rizik a 

stanovení opatření se může i několikrát opakovat.  

 

Na počátku je nutné stanovit si úroveň, na kterou chceme analyzovaná rizika 

eliminovat. Při snaze odstranit všechna rizika by vedla k vysokým nákladům při realizaci 

inovativních opatření.  

                                                                                                                          [5]  

Ve své práci jsem se rozhodl identifikovat možná rizika pomocí Ishikawova 

diagramu. Na veškerá rizika následně aplikuji metodu analýzy příčin a důsledků (FMEA).  

 

4.1. Identifikace nebezpečí při výrobě briket pomocí Isikawova diagramu  

 

Ishikawův diagram je velice praktický pomocník při zpracování analýzy rizik. Také 

je známý jako diagram příčin a důsledků nebo rybí kost, což je vidět na obrázku číslo 9. 

Diagram umožňuje velmi jednoduše znázornit analyzovaný problém z hlediska jeho příčin. 

Byl vyvinut profesorem Kaoru Ishikawou a jeho jednoduchost je pouze v jeho grafickém 

vyjádření. Formát diagramu závisí na specifikaci řešeného problému. To určuje počet 

hlavních a vedlejších větví. Je důležité, aby diagram znázorňoval všechny příčiny, které se 

k danému problému vztahují [8]. 
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Obr. č. 9: Ishikawův diagram [8] 

 

Pro mou práci bude důležité analyzovat rizika spojené s výrobním procesem. Z 

tohoto důvodu jsem formuloval pouze diagram zaměřený čistě na výrobní proces.  Jako 

důsledek jsem tedy definoval ohrožení bezpečnosti výrobního procesu. Z možných 

nejvážnějších příčin jsem se zaměřil na rizika spojená s požárem/výbuchem, stroji, a 

v neposlední řadě se zaměstnanci, které jsem dále rozvedl. (obrázek č. 10) 

 

 

Obr. č. 10: Ishikawův diagram příčin ohrožení bezpečnosti výrobního procesu 

[vlastní zdroj] 
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4.2. Analýza příčin a důsledků (FMEA) 

 

Jedná se o metodu, která je založena na hodnocení 3 složek. Pomocí jednoduchého 

výpočtu ve vzorci (1) se pak stanovuje míra rizika R. 

                                     R = P x N x H                                                             (1) 

 

R – míra rizika (MPR)  

P – pravděpodobnost vzniku a existence rizika  

N – závažnost následků  

H – odhalitelnost rizika 

 

K rizikům, která vyšla z Ishikawova diagramu, se přiřadí indexové ohodnocení. U 

všech rizik se hodnotí několik parametrů, po jejichž vynásobení dostaneme výslednou míru 

rizika (R), jehož hodnota se pohybuje v intervalu (0;125˃. Mezi hodnotící parametry patří 

pravděpodobnost vzniku rizika dané události (P), tato pravděpodobnost se určuje od 

nahodilé až po trvalou hrozbu vzniku. Dalším parametrem je závažnost následku (N), 

podle kterého se určí, jak je dané riziko nebezpečné z hlediska škody na majetku, zdraví 

osob nebo na životním prostředí. Posledním parametrem, který se hodnotí, je odhalitelnost 

rizika (H). Tento parametr určuje, jak rychle a s jakou obtížností je možné dané riziko 

odhalit po jeho vzniku. Všechny tyto parametry mají bodové ohodnocení a jsou seřazeny 

od méně závažných až po nejvyšší ohrožení nebo způsobené škody. Všechny parametry i s 

bodovým ohodnocením metody FMEA jsou uvedeny v tabulce č. 1. 

                                                                                                                        [10] 
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R Výsledná míra rizika N Závažnost následků 

0-3 bezvýznamné riziko 1 malý úraz, malá škoda 

4-10 akceptovatelné riziko 2 větší delikt, větší škoda 

11-50 mírné riziko 3 střední delikt, vyšší 

51-100 nežádoucí riziko 4 těžký delikt, vysoká 

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

P Pravděpodob. vzniku rizika H Odhalitelnost rizika 

1 nahodilá 1 odhalitelné v době jeho spáchání 

2 spíše nepravděpodobná 2 odhalitelné během pár minut 

3 pravděpodobná 3 odhalitelné během jednoho dne 

4 velmi pravděpodobná 4 nesnadno odhalitelné 

5 trvalá hrozba 5 neodhalitelné riziko 

Tab. č. 1: Jednotlivé parametry metody FMEA [10] 

 

4.3. Hodnocení možných rizik při výrobním procesu  

 

V tabulce číslo 2 jsou uvedena rizika, která vyšla z Ishikawova diagramu 

zobrazeném na obrázku č. 9. Ke každému riziku je přidělena míra rizika (R), která vzešla z 

indexového ohodnocení jednotlivých příčin a výpočtu podle vzorce číslo 1, spolu s 

procentuálním vyjádřením míry rizika. Míru tolerance jsem v tomto případě stanovil na R 

= 25. Veškeré rizika, která mají R ≥ 25, se považují za nepřijatelná. Všechny příčiny v 

tabulce č. 2 jsou již seřazeny od nejvyšších po nejmenší. Nepřijatelná rizika jsou oddělena 

od těch přijatelných tlustou čarou. Zpracovaná analýza je v příloze č. 1. 

                                                                                                                                    [6] 
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Č. Příčina Míra rizika R 

1 Požár/výbuch (dřevní prach) 60 

2 Požár/výbuch (samovznícení) 36 

3 Stroje (servis, chybná manipulace, porucha) 40 

4 Špatný technický stav strojů 30 

5 Nedbalost zaměstnanců 25 

6 Zkrat 8 

7 Pracovní únava 6 

8 Nedodržení protipožárních předpisů 6 

9 Nedbalost 3 

10 Nedostatečné proškolení 3 

11 Nezkušenost  1 

Tab. č. 2: Rizika vyhodnocena metodou FMEA [vlastní zdroj] 
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5. RIZIKOVÉ FAKTORY PŘI VÝROBĚ DŘEVĚNÝCH BRIKET 

 

5.1. Dřevní prach 

 

Dřevní prach patří dle výše uvedené analýzy mezi vůbec nejrizikovější faktory při 

výrobě dřevěných briket, natož v celém dřevozpracujícím průmyslu. Dřevní prachy lze 

hodnotit z dvou hledisek. Prvním je nebezpečnost charakterizována požárně-technickými 

vlastnostmi a druhým jsou hygienicko-zdravotní hlediska. I když každé z nich představuje 

vlastní sféru zájmu, společným rysem je zabezpečit takové pracovní prostředí, které 

zodpovídá požadavkům bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 

Při mletí a broušení dřeva vzniká hořlavý dřevní prach, a to buď jako vedlejší 

produkt dřevozpracující výroby při povrchové úpravě dřeva, anebo při samotném 

výrobním procesu. Při povrchové úpravě dřeva vzniká brusný prach, přičemž 98 % objemu 

tohoto odpadu tvoří částice menší než 0,5 mm [11]. 

 

Dřevní prach má být z místa jeho vzniku odsávaný a zneškodňovaný všude 

v dřevozpracující výrobě i na místech s ruční výrobou. Dnes už existují odsávací kanály 

vybavené mobilním odsáváním nejmodernějšího typu, u kterého objemový proud může být 

nastavovaný [11,12]. 

 

Pokud odstraňování prachu není dostatečné, prach se volně šíří do prostředí haly a 

postupně se usazuje na površích strojů, potrubích, zařízeních atd. a představuje tu dvojí 

nebezpečí: 

 

1) vznícení usazeného prachu od horkých povrchů, 

2) nebezpečí výbušné koncentrace v případě rozvíření tohoto usazeného prachu. 
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Když se dřevní prach nachází vevnitř technologického zařízení nebo potrubí, potom 

v závislosti na jeho množství, vlastnostech a provozních podmínkách vzniká i tady toto 

nebezpečí [13]. 

 

Ale prach je nebezpečný i z hygienického hlediska. Jedním z nejvíce sledovaným 

parametrem pracovního prostředí, které můžou nepříznivě ovlivňovat zdraví člověka, je 

množství prachu, resp. koncentrace tuhých znečisťujících látek v ovzduší. Vysoké 

nebezpečí je hlavně v případě, když jsou zdroje prachu ve zle větraných prostorech, kde se 

prach hromadí a zvyšuje se jeho koncentrace v ovzduší. Vysoké koncentrace prachu 

v ovzduší můžou způsobit vážné zdravotní potíže a při některých druzích prachu hrozí i 

potenciální nebezpečí výbuchu. 

                                                                                                                        [14] 

 

5.1.1 Měření a hodnocení prašnosti prostředí 

 

Prašnost prostředí je potřebné posuzovat z dvou hledisek: hygienického a 

technického. 

 

1. Hygienické hledisko:  

 

Vychází z lékařských výzkumů, kde prachové částice hlavně podle velikosti různým 

způsobem zatěžují dýchací orgány a způsobují jejich trvalé onemocnění. Evropská norma 

STN EN 481, Ovzduší na pracovišti, určuje velikost frakcí na měření částic rozptýlených 

ve vzduchu a definuje 3 složky prašnosti podle jejich velikosti a schopnosti ohrožovat 

dýchací orgány: 

 

- inhalable: vdychovaná složka, 

- thorasic: plicní složka, 

- alveolic: respirační složka. 
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Největší nebezpečí pro dýchací orgány představuje respirační (alveorální) složka 

s velikostí částic pod 10 µm. Charakteristickým znakem hygienickým vyjádřením prašnosti 

je gravimetrické vyjádření v µg.m
-3

[24]. 

 

Při hygienickém měření prašnosti se používají různé skupiny přístrojů. Velmi často 

používanými jsou odběrové osobní čerpadla, které při registrovaném a regulovaném 

průtoku vzduchu zachytávají prachové částice na membránových filtrech, kde se potom 

vážením zachyceného vzorku prachu vyhodnotí prašnost prostředí. Nevýhodou je, že 

potlačuje význam malých částic, které jsou pro dýchací orgány daleko víc nebezpečné. 

Přístroje novější generace využívají techniky založené na rozptylu světla. Jejich velkou 

předností je, že vyhodnotí prachové částice podle jejich velikosti v požadovaném rozsahu a 

tak reálně zhodnotí možné nežádoucí zdravotní účinky na dýchací orgány. 

 

2. Technické hledisko:  

 

Některé průmyslové výroby vyžadují prostředí na přítomnost prachových částic, 

kterých přítomnost v nežádoucí míře by znehodnotila kvalitu produkce. Používané 

mezinárodní standarty definují pro jednotlivé prostředí třídy čistoty. Technické vyjádření 

prašnosti je v jednotkách počtu částic x.m
-3

. 

 

U technického měření prašnosti se nejedná o hygienickou kontrolu prostředí, ale 

kontrolu tříd předepsané čistoty prostředí, které si vyžadují některé výrobní technologie, 

aby bylo možné dosahovat požadované kvality výrobku[24]. 

. 

 

5.1.2. Účinky dřevního prachu 

 

Dřevní prach je řazený do skupiny dráždivých prachů. Dále je členěný podle typu 

dřeviny na prach z měkkých dřev, tvrdých dřev a ještě na speciální samostatnou skupinu 
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exotických dřev. Účinek dřevního prachu je různý a liší se podle zařazení do skupiny dřev 

resp. typu dřeviny. Vliv dřevního prachu na lidské zdraví je akutní anebo chronický. 

Účinek dřevního prachu ne lidský organismus může být i kontaktem s kůží a oční sliznicí 

nebo inhalací dýchacími cestami do plic a může vyvolat: 

 

- dermatózy způsobené: mechanickým podrážděním, chemickým podrážděním, 

alergickým působením některých složek dřeva, projevy způsobené chemikáliemi 

používanými jako ochranné prostředky proti plísním a hmyzu,  

 

- respirační onemocnění: ovlivněné zejména velikostí částic a typem dřeva, záněty 

sliznic, onemocnění dýchacích cest. Alergické respirační problémy: alergie na složky 

dřevního prachu - astma, bronchitidy, alergie na plísně a houby ve dřevě,  

 

- karcinogenní působení: karcinom nosu a paranosálních dutin. Karcinogenita 

dřevního prachu je prokázána epidemiologickými i případovými studiemi u 

adenocarcinomu nosních dutin a paranasálních dutin, 

 

- otravy: přítomnost toxických látek, okamžité příznaky. 

                                                                                                                           [4, 15, 19, 23] 

 

Při hodnocení prašnosti sehrává významnou úlohu podíl respirabilní frakce v dýchací 

zóně zaměstnance a doba expozice. Dřevní prach z měkkého dřeva má nižší podíl 

respirabilní frakce. Dřevní prach z tvrdého dřeva, velmi jemný, s větším podílem 

respirabilní frakce. Dřevní prach z exotického dřeva, toxický, senzibilizující. Výsledky je 

třeba porovnat s limitními hodnotami.  

 

Nejvyšší přípustné expoziční limity plynů, par a aerosolů s převážně toxickým 

účinkem v pracovním prostředí (PELC) jsou uvedené v tabulce č. 3. 
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Tab. č. 3: Nejvyšší přípustné expoziční limity pevným aerosolů z dřeva [16] 

 

Odběrovou aparaturou byly odebrány vzorky dřevních prachů bukového, dubového a 

smrkového dřeva. Výsledky respirabilní a inhalovatelné frakce jsou uvedené na obrázku č. 

11. 

 

 

Obr. č. 11: Zastoupení respirabilní frakce v inhalovatelné složce dřevních 

prachů [vlastní zdroj] 

 

 

 

0

2

4

6

8

buk dub smrk

K
o

n
ce

n
tr

ac
e 

[m
g.

m
-3

] 

respirabilní frakce

inhalovatelná frakce

Pevný aerosol z dřeva [mg.m
-3

] 

Exotické dřeviny nižší než 1,0 

Tvrdé dřeviny  nižší než 2,0 

Měkké dřeviny  nižší než 5,0 

Ostatní dřeviny 2,0 - 5,0 



21 

 

5.1.3. Požárně technické parametry dřevních prachů 

 

Dřevní prachy zařazujeme mezi hořlavé organické prachy. Hořlavý prach je prach 

schopný oxidační reakce, který může ve vzduchu hořet plamenem anebo doutnat a může 

vytvářet se vzduchem výbušnou směs za atmosférického tlaku a normální teploty [7, 17]. 

 

Existují další reálné nebezpečí v dřevozpracujících provozech, pokud 

odstraňování prachu není dostatečné. 

 

1. V důsledku usazování dřevního prachu na horkých površích strojů a zařízení může 

dojít k jeho vznícení. 

2. Může se vytvořit výbušná koncentrace v případě rozvíření takto usazeného prachu 

(vibracemi, otřesmi, proudem vzduchu apod.) [18]. 

 

Usazený prach má po iniciaci sklon jen k pomalým oxidačním reakcím, jako je 

doutnání, žhavení anebo nízkotlaká karbonizace. Rychlost hoření usazeného prachu se 

může pohybovat v širším intervalu od pomalého šíření a doutnání až po prudký výbuch [7]. 

 

Rozvířený prach může při vhodné koncentraci za přítomnosti vhodného iniciačního 

zdroje explozívně hořet. Reakce má charakter výbuchu a za určitých podmínek může přejít 

do detonace. Nebezpečí požáru tvoří už sedimentační vrstva prachu 1 mm. Bývá 

dostatečná na to, aby při rozvíření a iniciaci došlo k explozi. 

 

Ke kvantitativnímu porovnání hořlavosti a výbušnosti prachů, ke stanovení 

nebezpečí požáru a výbuchu a k navrhování preventivních opatření slouží požárně-

technické vlastnosti. Stanovení těchto vlastností výpočtem není možné, proto se 

nejspolehlivěji stanovují praktickými zkouškami na posouzení požárního nebezpečí. 
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1. Stanovení teplot vznícení dřevních prachů 

 

Ke stanovení byly použité následné druhy dřevních prachů: 

 bukový prach 

 dubový prach 

 smrkový prach  

 smíšený prach 

U testovaných prachů byla uskutečněna sítová analýza a stanovení teploty vznícení 

různými metodami. 

 

2. Stanovení granulometrického složení dřevního prachu 

 

Byla uskutečněná sítová analýza testovaných prachů na vibrační prosívačce PLZF. 

Před analýzou byl každý prach stabilizovaný v exikátoru 24 hodin při teplotě 23 °C a 

vlhkosti 34 %. Výsledky jednotlivých analýz prachů jsou v tabulce č. 4 vyjádřené jako 

procentuální podíl jednotlivých hmotnostních frakcí. 

 

Tab. č. 4: Výsledky sítové analýzy dřevních prachů [16] 

Rozměr oka 

[mm] 

Hmotnostní podíl frakcí [%] 

Dubový prach Bukový prach Smrkový prach Smíšený dřevní 

prach 

0,020 1,76 4,51 3,16 0,72 

0,056 8,99 16,25 5,57 2,90 

0,071 46,71 45,07 21,55 3,44 

0,100 31,78 16,24 15,65 9,21 

0,160 3,75 6,89 12,18 16,24 

0,200 2,94 5,08 16,69 15,88 



23 

 

Na základě vykonané sítové analýzy je možné konstatovat, že dominantní frakcí 

zejména v případě smrkového prachu byla frakce zachycená na sítě s velikostí 0,071 mm. 

 

3. Stanovení minimální teploty vznícení usazeného dřevního prachu  

 

Stanovení minimální teploty vznícení prachů v usazeném stavu t
u

min bylo vykonané 

podle normy. Výška vzorku prachu byla 5 mm. Dosáhnuté výsledky jsou uvedené 

v tabulce č. 5. 

 

Tab. č. 5: Minimální teplota vznícení dřevních prachů ve vrstvě [16] 

 

4. Stanovení minimální teploty vznícení rozvířeného dřevního prachu 

 

Teplota vznícení rozvířeného dřevního prachu je nejnižší teplota horké vnitřní strany 

pece, při které dojde ke vznícení rozvířeného prachu ve vzduchu uvnitř této pece (tabulka 

č. 6).  

           Tab. č. 6: Minimální teploty vznícení rozvířených dřevních prachů [16] 

 

Vzorek prachu Teplota vznícení [°C] 

Smrkový prach          340 

Bukový prach         320 

Dubový prach        320 

Druh prachu Minimální teplota vznícení [°C] 

Smrkový prach             380 

Bukový prach             380 

Dubový prach             390 
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5.2. Hluk 

 

Stroje ve výrobním procesu lisování briket patří ke strojům s vysokou hladinou 

hluku. Za hluk se označuje zvukový jev, který vyvolává nepříjemný, rušivý anebo škodlivý 

sluchový vjem. Expozice pracovníků s intenzivním hlukem může vyvolat negativní 

fyziologické a psychologické vlivy. Jsou příčinou zvonění v uších, omezení komunikace 

na pracovišti a tím vedou ke zvýšenému riziku úrazů.  

 

5.3. Fyzická zátěž 

 

Druh zpracovávaného materiálu je těžší než 30 kg pouze na pracovišti lisovny, kde 

dochází ke tváření materiálů i těžších než 30 kg. K manipulaci s břemeny jsou využívány 

zdvihací zařízení. 

 

5.4. Pracovní poloha 

 

Zaměstnanci nejsou pro rozmanitost při práci ohroženi poškozením zdraví při 

nevhodné pracovní poloze. Veškeré pracovní činnosti jsou vykonávány v přijatelné poloze 

vsedě nebo vestoje. 

 

5.5. Osvětlení (zraková zátěž) 

 

Osvětlení pracovišť je kombinované, složené z přirozeného světla ze stropních 

světlíků, umělých halogenových stropních světel a zářivkových panelů. Toto složení 

osvětlení a jeho síla osvitu odpovídá limitům.  
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6. STROJE 

 

Analýza rizik je při konstruování bezpečného stroje, řekl bych, nejdůležitější částí, a 

proto je také povinná a musí se vždy provádět. Navrhovaný stroj musí být naprosto 

bezpečný, a to hlavně kvůli lidem, kteří tento stroj obsluhují nebo se kolem něj pohybují. 

Ale také pro ošetření situací, které by mohly způsobit poškození nebo zničení stroje nebo i 

celé části výrobních prostor a podobně. Všechny tyto důvody dávají odpověď na otázku, 

proč je tato část tou nejdůležitější.  

 

6.1.  Bezpečnostní konstrukce strojů 

 

Konstruktér se musí zaměřit na všechna možná rizika, rizikové události a situace. Při 

této analýze může využívat také událostí, které se staly v minulosti při chodu podobných 

strojů nebo zkušeností obsluhy, údržby a jiných lidí. Po zjištění všech možných rizik je 

nutné provést opatření, které zajistí ochranu před těmito riziky a rizikovými situacemi. 

Tato opatření mohou být různá, avšak ve své podstatě jsou všude stejná. Postup si lze 

představit tak, že stroj je nebezpečný proto, že nevidí, neslyší ani nijak nepřemýšlí, a proto 

je nutné ho naučit tyto chybějící vlastnosti, a také „ohleduplnosti a pudu sebezáchovy“, 

když to přirovnám k lidským vlastnostem. To znamená osadit stroj různými snímači, jako 

jsou světelné závory, optické snímače, bezpečnostní rohože a další, které rozeznají 

přítomnost člověka, zařízení nebo vlastní části samotného stroje, které vnikají do jeho 

pracovního prostoru. Ovšem naučení stroje vidět a slyšet nestačí. Musíme mu ještě říci, jak 

s těmito informacemi zacházet a co poté dělat. Jinými slovy naprogramovat řídicí systém 

stroje tak, aby prováděl úkony odpovídající zjištěné informaci, např. ochrana obsluhy lisu, 

kdy řídicí systém musí zastavit razidlo v případě, že je v pracovním prostoru lisu zjištěn 

cizí předmět. Ale ani tato opatření zatím nestačí pro bezpečný chod stroje. Musíme 

zabránit nechtěnému nebo náhodnému styku s nebezpečnými částmi stroje (např. otáčející 

se hřídel, elektrická instalace,…) fyzicky. A to připevněním hrazení, ochranných krytů, 

mříží atd.  Existují ale situace, kdy není možné vytvořit odpovídající bezpečnostní opatření 

na stroji. Důvody mohou být například velké náklady na přestavbu stroje, časté kontroly 
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materiálu obsluhou a jiné. V těchto případech se používají prvky nouzového zastavení, 

které mohou být realizovány například lankovým spínačem, tlačítkem nouzového 

zastavení, za jistých okolností doplněné prvky nouzového vypnutí, realizovaného například 

hlavním vypínačem. Příklady typických rizik při práci se stroji při výrobním procesu jsou 

uvedeny v obrázku č. 12 [26, 29]. 

 

Obr. č. 12: Příklady typických rizik při práci se stroji [25] 

 

6.2. Čištění, údržba, seřizování a opravy strojů 

 

Seřizování a údržba stroje se musí provádět podle návodu výrobce. Při seřizování se 

musí při každé změně nástroje, řezné rychlosti, pracovního postupu upravit pracovní úkony 

tak, aby obsluhující i okolní pracovníci byli spolehlivě chráněni před možným zraněním a 

škodlivinami. Při předávání seřízeného stroje překontrolovat za přítomnosti obsluhujícího 

správné funkce všech bezpečnostních zařízení, provést poučení a podat podrobnou 

instruktáž o práci na daném strojním zařízení. Před opravou stroje musí být provedeno 

takové opatření, které znemožní spuštění stroje nebo jeho části nepovolanou osobou. 

Opravy stroje smějí provádět pouze k tomu určení vlastní pracovníci organizace nebo 
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pracovníci odborné servisní organizace. Jakékoliv práce na elektrickém zařízení smějí 

provádět pouze pracovníci s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací. Čistění, údržbu, 

seřizování a opravy na elektrickém zařízení stroje je možno provádět, pokud je zařízení 

odpojeno od přívodu elektrického proudu. Pokud je zapotřebí provést údržbu nebo opravu 

strojního zařízení pod napětím elektrického proudu, musí k tomu dát souhlas příslušný 

vedoucí pracovník. Čistění stroje se smí provádět pouze za klidu.  

                                                                                                                  [27, 28] 

6.3. Kontroly a revize strojů 

Před uvedením do provozu musí být u strojů provedena:  

  revize elektrického zařízení,  

  kontrola spolehlivosti všech ovládacích prvků stroje, 

  kontrola správného ustavení stroje,  

  kontrola úplnosti a zkouška funkčnosti instalovaného ochranného zařízení stroje.  

 

Během provozu musí být průběžně kontrolován chod stroje a funkce jednotlivých 

ovládacích a ochranných zařízení. Celková nebo částečná kontrola stroje musí být 

provedena vždy, když dojde k selhání nebo poruše některé strojní části důležité pro 

bezpečnost provozu. Osoba určená zaměstnavatelem musí alespoň jedenkrát za měsíc 

provést kontrolu zaměřenou na údržbu pořádku na pracovišti, na technický stav zařízení a 

na funkčnost ochranného zařízení a používání osobních ochranných pracovních prostředků. 

Každé tři roky musí být na zařízení provedena revizní zkouška elektrického zařízení, 

předepsaná podle ČSN 83 1500 - Revize elektrického zařízení. Zaměstnavatel je povinen 

na zařízení a pracovišti, na němž se zařízení nachází, zajistit nejméně jednou v roce 

prověrku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Další případné periodické kontroly a 

revize je nutno provádět podle pokynů výrobce stroje uvedených v návodu na obsluhu, 

případně podle ustanovení jiných obecně platných předpisů [27]. 
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7. OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY 

 

Zaměstnavatel má za povinnost poskytovat osobní ochranné pracovní prostředky 

všem zaměstnancům a osobám, které se zdržují na pracovišti a v dalších prostorách, kde 

hrozí nebezpečí ať už výbuchu anebo ohrožení zdraví v souvislosti s dřevním prachem, 

případně výše uvedenými rizikovými faktory.  

 

  

7.1 Ochranná obuv a oděv  

 

Je důležité, aby pracovníci používali vhodné OOPP, které zamezí vzniku 

elektrostatického náboje. Mezi vhodné OOPP patří ochranný oděv, který je stejně jako 

obuv zhotoven z materiálů, které nebudou vytvářet nebo akumulovat statickou energii. 

Ochranná obuv musí tvořit i další ochranu a to například proti uklouznutí. 

 

7.2. Ochrana dýchacích orgánů  

 

Mezi další pracovní prostředky osobní ochrany, kterými se pracovník chrání při práci 

na výrobní lince, je ochrana dýchacích orgánů.  

 

Pracovníci, kde dochází k víření velkého množství prachových částí, musí používat 

ochranu dýchacích orgánů zejména použitím obličejových masek, polomasek či 

filtroventilačních jednotek.  

 

Ochrana dýchacích orgánů, která se obvykle používá, se nazývá polomaska a je 

tvořena lícnicí, která přímo kopíruje oblast kolem úst a nosu opařena výztuhou, dále je 

tvořena upínacím systémem, který zajišťuje stabilitu masky a ventilem, který zaručuje 

vdechování a vydechování, dále pak pouzdrem, nebo pouzdry v kterých jsou umístěny 

filtry. Filtry musí být vyměnitelné bez použití speciálního nářadí.  
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7.3. Ochrana očí  

 

Při práci v briketárně je potřeba, aby si zaměstnanec chránil zrak vhodnými 

ochrannými prostředky, jakými mohou být ochranné brýle, nebo štíty.  

 

Při výběru vhodných prostředků ochrany je potřeba vycházet z individuálních 

konstrukčních požadavků uživatele. Mezi vhodné ochranné prostředky patří ochranné 

brýle, a to dle konstrukce, uzavřené s ventilací či bez ventilace. Brýle by měly mít 

dostatečnou velikost proto, aby bylo možno použít například i brýle dioptrické.  

 

7.4. Ochrana pokožky rukou  

 

Při práci na lince, kde hrozí velké riziko popálení kůže, je potřeba používat ochranu 

pokožky horních končetin, k tomuto účelu slouží ochranné rukavice.  

 

Podmínky používání osobních ochranných pracovních prostředků jsou stanoveny ve 

směrnici pro poskytování OOPP na základě stanovených rizik. Zaměstnanci musí být s 

přidělenými osobními ochrannými pracovními prostředky a s jejich používáním řádně 

seznámeni. Seznámení provede příslušný vedoucí pracoviště a pracovník tuto skutečnost 

potvrdí podpisem do evidenčního listu pro OOPP při jeho přidělení. Přidělené osobní 

ochranné pracovní prostředky jsou pracovníci povinni řádně používat. 

                                                                                                                                           [30] 
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8. NEDBALOST ZAMĚSTNANCŮ 

 

Pro rizika spojená s lidským faktorem, tedy nedodržování bezpečnostních předpisů či 

chybná manipulace se stroji, je nutné, aby prováděl pravidelná školení zaměstnanců v 

oblasti Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) periodicky jedenkrát za půl roku. 

Dále musí zaměstnavatel dohlížet na dodržování bezpečnostních předpisů, zvláště pak 

používání osobních ochranných pomůcek, kterými jsou zaměstnanci vybaveni a dále 

dodržování zákazu kouření v celém areálu podniku.  

 

8.1. Školení a odborná příprava zaměstnanců o požární ochraně  

 

Povinnost školení a odborné přípravy zaměstnanců o požární ochraně vychází z § 16 

zákona o požární ochraně. Školení v podniku provádí odborně způsobilá osoba a technik 

požární ochrany. Školení se provádí nástupem do pracovního poměru a dále v 

pravidelných intervalech. Zaměstnanci a požární hlídky jsou školeni jedenkrát ročně. 
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9. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ K ODSTRANĚNÍ RIZIK 

 

Při opatřeních pro odstranění nebo minimalizace rizik si vždy musíme klást otázku, 

zda může být nebezpečí výbuchu na pracovišti, úrazu anebo zdravotních komplikací zcela 

vyloučeno, případně zda může bát existující riziko sníženo na přijatelnou mez. Opatření 

tohoto druhu se obvykle týkají konstrukce stroje či výrobního zařízení nebo jeho součástí. 

Další nedílnou součástí bezpečnostních opatření je dobrá organizace práce a správný výběr 

ochranných prostředků.  

 

Výčet nejdůležitějších opatření: 

 používat pouze oděv bez volně vlajících částí s přiléhajícími rukávy a nohavicemi, 

pracovní blůza přiléhající v pase je zasunuta do kalhot - nepoužívat pláště 

   není povoleno nošení prstýnků, řetízků, náramkových hodinek, apod.  

   obsluhovat stroje mohou pouze zaškolení zaměstnanci  

   kontrolovat před spuštěním ochranná, spouštěcí a vypínací zařízení  

   kontrolovat před započetím práce kvalitu a opotřebení nástrojů  

   nevyřazovat ochranná a bezpečnostní zařízení  

   kontrolovat bezvadný stav stroje před každým použitím  

 nepoužívat stroje, které neodpovídají požadavkům příslušných zákonů a předpis o 

technických požadavcích na výrobky, při zjištění závady ihned stroj vyřadit z 

provozu a zajistit odbornou opravu  

   nenechávat stroje v chodu po odchodu z pracoviště, skončení pracovní směny  

   vypnout a uzamknout hlavní vypínač při přerušení práce  

   účastnit se pravidelných školení seřizovačů a obsluhy  

   zachovávat předepsaný volný manipulační prostor okolo strojů 

   udržovat čistotu a pořádek na pracovišti  

   pracovat soustředěně, rozvážně, beze spěchu nebo časového nátlaku  

   používat přidělené a nepoškozené OOPP 
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10.  ZÁVĚR 

 

Cílem této bakalářské práce bylo identifikovat nebezpečí pří výrobě dřevěných 

briket, analyzovat možné rizika a navrhnout opatření pro jejich snížení na minimu. 

 

Dle výše uvedené analýzy jsem zjistil, že nejrizikovějším faktorem při výrobě 

dřevěných briket je dřevní prach, který představuje riziko ať už v oblasti zdraví 

pracovníků, tak hlavně v podobě jeho výbušných parametrů. Při optimalizaci ochrany 

zdraví zaměstnanců by jistě prvním krokem měl být návrh technologického opatření 

vedoucí ke snížení množství dřevního prachu na pracovišti. Při zpracování bakalářské 

práce bylo poukázáno na důležitost informovat se o zdravotních dopadech práce v prašném 

pracovním prostředí. Nedostatek výše zmíněných informací vede zaměstnance k 

podceňování používání OOPP a tím zvýšení rizika možného poškození zdraví a vzniku 

nemocí z povolání. 

 

 Pracoviště, na němž se briketovací linka nachází, musí být udržováno v takovém 

stavu, který neohrožuje bezpečnost a zdraví pracovníků. Vedoucí příslušného pracoviště 

musí určit osoby, k jejichž povinnostem bude patřit zajišťovat úklid, údržbu a opravy 

pracoviště.  Samozřejmostí je absolutní zákaz kouření ve výrobní hale. 
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Seznam příloh 

Příloha č. 1 

Posuzovaný 

objekt 

Zdroj rizika Identifikace 

rizika 

P N H R Navrhované opatření 

Briketovací 

linka 

Požár/výbuch Dřevní prach 5 3 4 60 Výkonné odsávací 

zařízení, pravidelný úklid, 

ochranné pomůcky, zákaz 

kouření 

Samovznícení 3 4 3 36 

Nedbalost 

zaměstnanců 

5 5 1 25 Pravidelná školení 

zaměstnanců v oblasti 

Bezpečnost a ochrana 

zdraví při práci 

Zkrat 1 2 4 8 Revize elektrického 

zařízení 

Nedodržení 

protipožárních 

předpisů 

3 3 1 6 Pravidelná školení 

zaměstnanců v oblasti 

požární ochrany 

Stoje Špatný servis 5 2 4 40 Servis a údržba stroje se 

musí provádět podle 

návodu výrobce, zakázat 

vstup ke strojům 

nepovolaným osobám 

Chybná 

manipulace 

5 2 4 40 

Porucha 5 2 4 40 

Špatný 

technický stav 

5 2 4 30 Kontrola spolehlivosti 

všech ovládacích prvků 

stroje 

Zaměstnanci Pracovní únava 3 2 1 6 Pravidelná školení 

zaměstnanců v oblasti 

Bezpečnost a ochrana 

zdraví při práci, dostatečný 

odpočinek, vyhovující 

pracovní podmínky 

Nedbalost 1 3 1 3 

Nedostatečné 

proškolení 

1 3 1 3 

Nezkušenost 1 1 1 1 

 


