
Příloha 1 – Souhrn naměřených výsledků dřevného prachu 
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Souhrn naměřených výsledků dřevného prachu 

 

Průměrná sypná hustota vzorku je 183,72 ± 4,19 Kg/m
3
. 

Průměrná vlhkost vzorku je 19,143 ± 5,59 %. 

Podle naměřených výsledků má zkoumaný dřevný prach hodnotu iniciační energie 

vyšší, než 1000 mJ. 

 

 

 

 

 

 

Granulometrický stav 

Velikost 

otvorů síta 

(cm) 

Zůstatek na 

sítu (%) 

Propad sítem 

(%) 

0,25 39,4 60,6 

0,212 14,22 46,38 

0,18 15,03 31,35 

0,15 9,72 21,63 

0,125 10,37 11,26 

0,106 4,76 6,5 

0,075 5,35 1,15 

Zbytek na 

dně 
1,15 0 

Maximální výbuchové parametry 

Pmax 5,5 bar 

(dp/dt)max 45 bar/s 

Kst 12 bar.m/s 

LEL 750 g/m
3
 

Minimální iniciační energie 

5 mm vrstva 360 °C 

12,5 mm vrstva 320 °C 



Příloha 2 – Dokumentace ochrany před výbuchem 

1 

 

 

 

DOKUMENTACE OCHRANY 

PŘED VÝBUCHEM 

 

 

Miroslav Drábek – PILA 

Petrov nad Desnou 

 

Revizní list: 

Číslo Datum Povaha změny Vypracoval Podpis Schválil Podpis 

0 13. 4. 2017  K. Drábková    

       

       

       

       

       

       

 



Příloha 2 – Dokumentace ochrany před výbuchem 

2 

 

Obsah 

1. Úvod .......................................................................................................................... 4 

2. Výchozí podklady ..................................................................................................... 5 

2.1 Legislativa ........................................................................................... 5 

2.1.1 Direktiva ATEX .......................................................................................... 5 

2.1.2 Výčet zákonů a nařízení vlády vztahující se k dokumentaci ochrany před 

výbuchem .................................................................................................................. 5 

2.2 Podkladové materiály .......................................................................... 7 

3. Teoretický podklad ................................................................................................... 7 

3.1 Vymezení pojmů – definice pro smysl této dokumentace: ................. 7 

3.2 Výbuch všeobecně .............................................................................. 8 

3.2.1 Prevence vzniku výbuchu ......................................................................... 10 

3.3 Problematika výbušnosti prachů ....................................................... 10 

3.4 Hodnocení rizik výbuchu .................................................................. 11 

3.4.1 Postupové schéma pro zjištění a hodnocení rizik výbuchu ...................... 12 

 ................................................................................................................................ 12 

3.4.2 Zařazení prostorů do zón .......................................................................... 13 

3.4.4 Úrovně úklidu, nebezpečí od vrstev prachu .............................................. 14 

3.4.5 Zdroje iniciace .......................................................................................... 14 

4. Posuzovaná technologie .......................................................................................... 18 

4.1 Základní informace o firmě............................................................... 18 

4.2 Popis objektu ..................................................................................... 19 

4.3 Technologický postup ....................................................................... 19 

4.4 Prostory ............................................................................................. 20 

4.5 Výrobní zařízení ................................................................................ 20 

4.6 Odsávací zařízení .............................................................................. 21 

5. Posouzení rizik ........................................................................................................ 21 

5.1 Používané materiály a jejich vlastnosti ............................................. 22 

5.1.1 Přehled zpracovávaných materiálů ........................................................... 22 

5.1.2 Přehled nebezpečných látek ...................................................................... 22 

5.1.3 PTCH ........................................................................................................ 22 

5.2 Rozdělení zařízení na otevřená, částečně nebo zcela uzavřená ........ 22 

5.3 Posouzení prostorů z hlediska nebezpečí výbuchu ........................... 23 



Příloha 2 – Dokumentace ochrany před výbuchem 

3 

 

5.3.1 Zařazení do zón ......................................................................................... 23 

5.3.2 Značení prostorů s nebezpečím výbuchu .................................................. 24 

5.4 Iniciační zdroje .................................................................................. 25 

6. Návrh opatření ........................................................................................................ 27 

6.1 Technická opatření ............................................................................ 27 

6.1.1 Prevenční .................................................................................................. 27 

6.1.2 Omezení účinků výbuchu ......................................................................... 28 

6.2 Organizační opatření ......................................................................... 29 

7. Závěr ....................................................................................................................... 29 

 

  



Příloha 2 – Dokumentace ochrany před výbuchem 

4 

 

1. Úvod 

V průmyslových provozech, kde se zpracovávají, vyrábí nebo skladují látky, které tvoří 

nebo mohou tvořit výbušnou atmosféru, se dle NV č. 406/2004 Sb.o bližších 

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

nebezpečím výbuchu, zpracovává dokumentace ochrany před výbuchem. Tento 

dokument je v podstatě posouzení rizik výbuchu na základě znalostí požárně 

technických charakteristik, možných iniciačních zdrojů a následně vypracovaných 

vhodných bezpečnostních opatření pro minimalizaci rizik nebo zmírnění negativních 

účinků. V dřevozpracujících provozech při zpracovávání dřeva, které je samo o sobě 

hořlavým materiálem, vzniká odpad obsahující piliny a jemný dřevný prach, který může 

tvořit se vzduchem výbušnou atmosféru. Při přepravě a skladování tohoto dřevného 

odpadu může dojít k výbuchu nebo požáru. Aby k těmto výbuchům nebo požárům 

nedocházelo, je nutné nebrat na lehkou váhu protipožární a protivýbuchovou ochranu. 

Hrozící nebezpečí bývá často podceňováno, jelikož při prvotním zpracování dřeva 

vzniká většinou odpad s vyšší vlhkostí. 
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2. Výchozí podklady 

2.1 Legislativa 

Výchozí společnou legislativou pro všechny státy Evropské unie je direktiva ATEX, o 

stupeň níže jsou technické normy týkající se výbuchu.  

2.1.1 Direktiva ATEX 

Direktiva ATEX se skládá ze dvou evropských směrnic: 

 94/9/EC – ATEX 100 

 99/92/EC – ATEX 137 

Tyto směrnice jsou přijaty každým členským státem Evropské unie na úrovni zákona do 

právního řádu a mohou být zpřísněny jejich dopady, nikdy však zmírněny. 

Základními nařízeními vlády přijaté v České republice tedy jsou: 

 Nařízení vlády č. 116/2016 Sb. (ATEX 100), kterým se stanoví technické 

požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí 

nebezpečí výbuchu.  

 Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. (ATEX 137), o bližších požadavcích na zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu. Toto 

nařízení ukládá zaměstnavatelům povinnost přijímat technická a organizační 

opatření se záměrem předejít vzniku výbušné atmosféry, zamezit iniciaci 

výbušné atmosféry a snížit škodlivé účinky výbuchu, aby nedošlo k ohrožení 

zaměstnanců. Také nařizuje povinnost zpracovat DOPV.  

2.1.2 Výčet zákonů a nařízení vlády vztahující se k dokumentaci ochrany před 

výbuchem 

 Zákon č. 262/2006 Sb. – Zákoník práce    

 Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění 

pozdějších předpisů   

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

 Zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o 

změně některých zákonů   
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 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí   

 Nařízení vlády č. 361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci   

 Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 

ochranné prostředky   

 Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístnění 

bezpečnostních značek a zavedení signálů   

 Nařízení vlády č. 405/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 11/2002 Sb., 

kterým se stanoví vzhled a umístnění bezpečnostních značek a zavedení signálů   

 Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o požadavcích na zajištění BOZP v prostředí s 

nebezpečím výbuchu 

 Nařízení vlády č. 101/2005 o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí Vyhláška č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární 

bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru   

 ČSN EN 1127-1 ed.2 – Výbušná prostředí – Prevence a ochrana proti výbuchu – 

Část 1: Základní koncepce a metodika 

 ČSN 33 2000-1 ed.2 – Elektrické instalace nízkého napětí, Část 1: Základní 

hlediska, stanovení základních charakteristik, definice 

 ČSN EN 1070 – Bezpečnost strojních zařízení – Terminologie 

 ČSN EN 13 478 + A1 – Bezpečnost strojních zařízení – Požární prevence a 

požární ochrana 

 ČSN EN 60 079-0 ed.3 – Výbušné atmosféry, Část 0: Zařízení – Všeobecné 

požadavky 

 ČSN EN 60 079-10-2 – Výbušné atmosféry, Část 10-2: Určování nebezpečných 

prostorů – Výbušné atmosféry s hořlavým prachem 

 ČSN EN 60 079-17 ed.3 – Výbušné atmosféry, Část 17, Revize a preventivní 

údržba elektrických instalací  

  ČSN EN 13 463-1 – Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu, 

Část 1: Základní metody a požadavky 

 ČSN EN 13 237 – Prostředí s nebezpečím výbuchu – termíny a definice pro 

zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím 

výbuchu 
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 ČSN ISO 8456 – Skladovací zařízení sypkých hmot – Bezpečnostní předpisy 

 ČSN EN 741 + A1 – Zařízení a systémy pro kontinuální dopravu – Bezpečnostní 

požadavky na systémy a jejich součásti pro pneumatickou dopravu sypkých 

hmot 

 ČSN EN 14 373 – Systémy na potlačení výbuchu 

 ČSN EN 14 491 – Ochranné systémy pro odlehčení výbuchu prachu 

2.2 Podkladové materiály 

 Prohlídky provozu 

 Osobní konzultace 

 Fotodokumentace  

3. Teoretický podklad 

3.1 Vymezení pojmů – definice pro smysl této dokumentace: 

Bezpečnostní zóna – místo s výskytem nebezpečných účinků výbuchu (plamen, horké 

plyny, tlaková vlna).  

Detonace – výbuch, který se šíří nadzvukovou rychlostí, charakterizován následnou 

rázovou vlnou. 

Deflagrace – výbuch, který se šíří podzvukovou rychlostí. 

Dolní mez výbušnosti je nejnižší možná koncentrace hořlavé látky, kdy ještě může, za 

určitých podmínek, dojít k výbuchu. 

Horní mez výbušnosti je naopak nejvyšší možná koncentrace hořlavé látky, kdy ještě 

může, za určitých podmínek, dojít k výbuchu. 

Hořlavý materiál – látka hořlavá sama o sobě, nebo schopná produkovat hořlavé plyny 

nebo hořlavé páry.  

Hořlavý plyn – plyn, který po smísení se vzduchem v určeném poměru tvoří výbušnou 

plynnou atmosféru. 

Hořlavý prach – drobné pevné částice do 500 µm, které jsou schopné rozvířit se do 

vzduchu, mají možnost dopadat na plochu svou hmotností, mohou žhnout i hořet ve 

vzduchu, za standardních podmínek vytvářejí výbušné směsi se vzduchem. 
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Iniciační zdroj – kterýkoliv zdroj disponující dostatečnou energií, která dokáže 

iniciovat hoření.   

Výbušná atmosféra  - prostředí, ve kterém jsou smíchané hořlavé látky v podobě plynů 

nebo prachů se vzduchem, kde se po iniciaci rozšiřuje hoření do nespálené směsi. 

Výbuch je fyzikální jev, kdy dochází k rychlému uvolnění energie, které doprovází 

zvýšení tlaku a teploty. 

Výbušná směs je směsice hořlavých látek, ve které se po vznícení rozšíří hoření do celé 

nezapálené směsi.  

Standardní podmínky – nebo také “normální podmínky“ se vztahují k situaci zemské 

atmosféry. Jedná se o stav kdy je termodynamická teplota T = 273,15 K (t = 0 °C) a tlak 

p = 101,325 kPa (1) 

Teplota vznícení – nejmenší teplota dané látky, vyvolaná pouze působením tepla bez 

iniciačního zdroje, při které dojde ke vznícení.  

Zdroj úniku je místo či bod, ze kterého unikají do atmosféry páry, plyny a kapaliny, 

které mohou být hořlavé, tím pádem může vzniknout výbušná atmosféra. 

Zóny – prostředí, ve kterém se vyskytuje nebezpečí výbuchu, se v závislosti na 

pravděpodobnosti výskytu rozděluje na zóny. 

3.2 Výbuch všeobecně 

Výbuch můžeme charakterizovat jako prudkou exotermní reakci, při které dochází 

k velice rychlému uvolnění energie ve formě tepla, tlaku a mnohdy i světla. Tahle 

energie má za následek destruktivní efekt na život a zdraví osob, stavební konstrukce, 

technologie a vše ostatní v jejím dosahu. Právě kvůli rychlosti tohoto nežádoucího děje, 

a nemožnosti evakuace lidí ze zasaženého objektu, dochází ke ztrátám na životech. 

Na základě příčiny vzniku se výbuchy dělí na: 

 Mechanický výbuch - je charakterizován postupným nárůstem tlaku plynu 

nebo kapaliny v uzavřené nádobě. Tím, že se plyn nebo kapalina umístěné 

v tlakové nádobě vystaví značné teplotě, dojde uvnitř k tvorbě par. Jakmile 

dojde k překonání materiálové pevnosti pláště nádoby, nastává výbuchový 

účinek a dochází k roztržení nádoby (např. výbuch parního kotle).  

 Elektrický výbuch – nastává přeskok výboje mezi místy s vysokým rozdílem 

elektrického potenciálu.  
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 Jaderný výbuch– lze vyvolat dvěma způsoby, buď nukleárním, nebo 

termonukleární reakcí. Při nukleární reakci dochází k štěpení, neboli dělení 

jader atomu. Naopak při termonukleární reakci se pod velkým tlakem slučují 

jádra lehkých prvků, a tím vznikají těžká jádra. 

 Chemický výbuch – extrémně rychlá chemická reakce, vzniklá rozkladem 

chemických sloučenin, charakteristická změnou skupenství pevné nebo 

tekuté látky na plynnou. Tento proces, trvající setiny vteřiny, doprovází 

uvolnění masivního množství plynu, velmi vysoké teploty, zvukové i 

světelné efekty. 

Ke vzniku chemického výbuchu musí být zároveň na stejném místě splněny 

všechny podmínky, které jsou uvedeny ve výbuchovém trojúhelníku (obr. 1): 

1) výskyt hořlavé látky v koncentračních mezích výbušnosti, 

2) výskyt oxidačního prostředku v dostačujícím množství pro průběh 

výbuchového děje, 

3) výskyt účinného iniciačního zdroje. 

 

V situaci ve které se jedná o prachovzduchovou směs je výstižnější do výbušného 

trojúhelníku přidat ještě dvě podmínkyspecifické pro prachové hořlavé směsi (obr. 2): 

4) hořlavý prach musí být dostatečně rozptýlen ve směsi s okysličovadlem 

5) hořlavý prach musí být rozptýlen v uzavřeném nebo částečně uzavřeném 

prostoru 

 

 

obr. 1: Výbuchový trojúhelník obr. 2: Výbuchový pentagon 
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3.2.1 Prevence vzniku výbuchu 

Jako prevence vzniku výbuchu se vytváří ochranná opatření, která mají za úkol: 

 zabránit vzniku výbušné atmosféry, 

 vyloučit vznícení výbušné atmosféry nebo 

 zmírnit účinky výbuchu, aby nedošlo k újmě na zdraví pracovníků. 

 

Zabránění vzniku výbušné atmosféry 

Použitím náhrady místo hořlavé látky (např. nahrazení rozpouštědla za vodní roztok, u 

prachu zvlhčování), omezením koncentrací (dodržování určené bezpečné meze 

koncentrace ve vzduchu), inertizací (vyloučení nebezpečné atmosféry díky chemicky 

inertních materiálů), zabráněním nebo omezením tvorby výbušné atmosféry v okolí 

technologie (uzavřením technologií, vhodné větrání, odsávání a tím zabránění usazování 

prachu, odstraňování vrstev usazeného prachu), výstražnou signalizací plynů. 

 

Vyloučení zdrojů iniciace 

Zařazováním nebezpečných prostorů do zón. 

 

Snížením účinků výbuchu 

Konstrukcí odolnou výbuchovému tlaku (např. nádrže, kontejnery a potrubí 

konstruováno tak, aby při vnitřním výbuchu a následným přetlakem nedošlo ke vzniku 

nenapravitelné deformace), konstrukcí odolnou tlakovému rázu (stejné jako u předchozí 

konstrukce ovšem při výbuchu mohou nastat trvalé deformace), odlehčením výbuchu 

(otevření uzavřené technologie v bezpečném směru při dosažení otevíracího tlaku), 

potlačením výbuchu (vstříknutí hasicí látky v případě výbuchu do technologie), 

zabráněním šíření výbuchu (mechanické oddělení, vstříknutí hasicí látky, zachycení 

plamene protiproudem, vodním uzávěrem). 

3.3 Problematika výbušnosti prachů 

Pojem prach vyjadřuje rozdrobené pevné látky nazývané také jako prášek, moučka nebo 

pudr. Prach se může vyskytovat jako výrobek (mouka), polotovar (léčivo před 

tabletování), nebo jako odpad (brusný prach). Podle stavu je prach buď usazený 
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(aerogel), nebo rozvířený (aerosol). Podle toho kde se vyskytuje, se dělí na prach 

vevnitř výrobního zařízení a prach mimo výrobní zařízení (např. ve výrobní hale). 

Usazený prach, dle druhu látky, může hořet plamenem, žhnout nebo doutnat. 

V rozvířeném stavu je pak hořlavý prach schopný prudce reagovat (oxidační reakce) až 

povahou výbuchu a za jistých podmínek tento děj může přejít až v detonaci. Jako 

vrstva, která je schopná šířit požár, se pokládá vrstva o tloušťce 1 mm.  

Neexistuje průmyslové odvětví, kde by se neobjevovali rizika výbuchu. I když látky v 

celistvém stavu mohou být za běžných podmínek nehořlavé, v podobě prachu mohou 

velmi dobře hořet až vybuchovat.  

V prachové formě hoří veškeré prachy organické, jako je například dřevěný prach a 

prach korkový, prach obilný – cukr nebo mouky a škroby, čaj nebo tabák. 

U kovových prachů je nebezpečný převážně hliník, z důvodu vysoké rychlosti stoupání 

tlaku. Při zkoumání maximálního výbuchového tlaku ukazují výsledky jedny z 

nejvyšších hodnot. Z dalších nebezpečných kovových prachů můžeme jmenovat třeba 

železo, titan, hořčík či zirkon.  

Mezi ostatní prvky s nízkou teplotou vznícení patří prachy síry, nebo prachy vláknitých 

látek (bavlna, buničina), kde se často tvoří elektrostatický náboj. 

Hořlavé látky se považují za materiály, které mohou tvořit výbušnou atmosféru, pokud 

se zkouškami nevyvrátí, že kvůli jejich vlastnostem nedochází k samovolnému šíření 

výbuchu, pokud jsou ve směsi se vzduchem. Výbuch může nastat, jestliže koncentrace 

rozptýlené hořlavé látky ve vzduchu dosáhne dolní meze výbušnosti. V případě, že 

koncentrace překročí horní mez výbušnosti, k výbuchu nedojde. 

3.4 Hodnocení rizik výbuchu 

Během hodnocení rizika výbuchu je nutné postupovat systematicky a to pro jednotlivé 

provozní situace a každé zařízení podle normy ČSN EN 1127-1 ed. 2. 
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3.4.1 Postupové schéma pro zjištění a hodnocení rizik výbuchu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
Pokud ani v jednom stanoveném provozním stavu koncentrace látky nepřekročí 50% 

koncentrace dolní meze výbušnosti příslušné látky, je úroveň považovaná za bezpečnou.  

Jsou přítomny 

hořlavé látky?  

Je možný vznik 

výbušné atmosféry?  

Ne 

Ano Ne 

Můžeme omezit vznik výbušné 

atmosféry pod hranici 

nebezpečné úrovně? 
1
 

Ne Ano 
Žádná ochranná 

opatření nejsou nutná. 

Zařazení prostorů do zón. 

Můžeme spolehlivě zabránit 

jakýmkoliv možným 

zdrojům iniciace? 

Ne 

Je nutné přijmout technická a 

organizační opatření ke zmírnění 

škodlivých účinků, která zajistí 

bezpečnost zaměstnanců a ochranu 

jejich zdraví. 

Ano 

Žádná ochranná 

opatření nejsou nutná. 

Žádná ochranná 

opatření nejsou nutná. 

Žádná ochranná 

opatření nejsou nutná. 

Ano 
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3.4.2 Zařazení prostorů do zón 

Pokud je možný vznik výbušné atmosféry, je nutné přijetí preventivního opatření. V 

tomto opatření se zařazují prostory do zón podle normy ČSN 60079-10-2. Při 

stanovování zón jsou hlavními faktory zdroje vznícení a hořlavost materiálu. Dalšími 

faktory jsou minimální teplota vznícení prachu ve vrstvě a při rozvíření, velkost částic a 

obsah vlhkosti. Po určení prostorů, ve kterých se hořlavá látka vyskytuje, se vymezí 

zdroje, ze kterých může látka unikat. 

Zóna 0, 1 a 2 jsou určeny pro výbušnou atmosféru, kterou tvoří hořlavé látky ve formě 

par, plynůa směs vzduchu. 

Zóna 20, 21, a 22 je určena pro výbušnou atmosféru, kterou tvoří oblak zvířeného 

prachu ve vzduchu. 

 

Charakter prostoru s nebezpečím výbuchu: 

- Zóna 0 a 20 – prostor, kde se výbušná atmosféra vyskytuje často, po dlouhou dobu 

nebo trvale. Při nepřetržitém provozu, který převyšuje 1000h/rok, nebo tvoří 10% 

provozní doby. 

- Zóna 1 a 21 – prostor, kde je pravděpodobnost výskytu výbušné atmosféry 

občasná. Tam kde je nepřetržitý provoz v rozmezí 10 – 1000h/rok, nebo tvoří 0,1 – 

10% provozní doby. 

- Zóna 2 a 22 – prostor, kde je neméně pravděpodobný výskyt výbušné atmosféry.  

Jedná se o nepřetržité provozy pod 10h/rok.  
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3.4.4 Úrovně úklidu, nebezpečí od vrstev prachu 

Uvnitř technologie s prachem často není možnost zabránění vzniku vrstvy prachu. 

Pokud se tato vrstva vystaví horkým povrchům, může se stát iniciačním zdrojem. 

Omezením tloušťky vrstvy prachu pravidelným a efektivním úklidem lze tomuto 

nebezpečí předcházet.  

Norma ČSN EN 60 079-10-2 popisuje obecně tři stupně úklidu: 

 výborná: vrstvy prachu neexistují, nebo jsou udržovány v bezvýznamné 

tloušťce. Nebezpečí výbuchu tedy nehrozí, 

 dobrá: vrstvy prachu v nezanedbatelné tloušťce jsou přítomny pouze krátkou 

dobu (kratší než je jedna směna). Prach může být odstraňován předběžně, aby 

nedošlo k požáru, 

 špatná: nezanedbatelné vrstvy prachu jsou přítomny delší dobu (více než jednu 

směnu).  

3.4.5 Zdroje iniciace 

Zdroje iniciace dodávají potřebnou energii látce ke zvýšení její teploty a tím i možnost 

vzniku hoření nebo výbuchu. 

Podle pravděpodobnosti výskytů se zdroje iniciace dle ČSN EN 1127–1 mohou 

klasifikovat na: 

 zdroje iniciace vyskytující se trvale a často (přítomny v normálním provozu), 

 zdroje iniciace vyskytující se zřídka (přítomny při běžných závadách), 

 zdroje iniciace vyskytující se velmi zřídka (přítomny při neobvyklém selhání 

zařízení). 

K obecným zdrojům iniciace patří: 

 plamen, 

 mechanické jiskry, 

 horké povrchy, 

 samovznícení, 

 elektrotechnická zařízení, 

 ionizační záření, 

 ultrazvuk, 

 a další. 
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Plamen 

Teplota plamene se většinou pohybuje mezi 700 °C a 1500 °C, v ojedinělýchpřípadech 

však mohou dosáhnout až 3000 °C (acetylén s kyslíkem). Obsahem spalin jsou nejen 

horké plyny, ale i tuhé žhavé částice, které vznikají při hoření prachů nebo 

nedokonalém spalování. Iniciačními zdroji tedy může být jak plamen, tak spaliny. 

Nebezpečí nastává především při svařování a řezání, práci s plamenem nebo při 

porušení zákazu kouření. Plamen je jeden z nejúčinnějších zdrojů iniciací, lze jím 

v podstatě iniciovat veškeré hořlavé látky. Jedná se především o svařování a řezání 

plamenem. 

Mechanické jiskry  

Mechanické jiskry vznikají nejčastěji při nárazech, tření, broušení materiálu nebo 

mechanickém řezání. Jiskry mohou vznikat také vniknutím kamenů nebo jiných 

kovových předmětu do přístroje nebo části zařízení. Pokud je usazený prach ve větším 

množství, např. v zásobnících, jsou schopné způsobovat žhnutí.  

Horké povrchy 

Povrchy zahřáté tepelnou energií např. prostřednictvím topných těles, mechanickými 

nebo elektrickými zařízeními mohou zapříčinit vznícení výbušné atmosféry. 

Vhledem k vysokým teplotám povrchů mechanických anebo elektrických zařízení, 

popřípadě topných těles mohou tyto povrchy vznítit výbušnou atmosféru. K těmto 

vysokým teplotám dochází nejčastěji u součástí jako mechanické brzdy, ložiska, 

průchodky hřídelí, třecí spojky apod. Dalšími příklady horkých povrchů jsou sušící 

boxy, topné spirály nebo také radiátory. Iniciace horkými povrchy závisí na 

koncentraci, druhu hořlavé látky, době kontaktu s horkým povrchem. Čím je větší 

povrch a vyšší je teplota, tím je vyšší iniciační schopnost daného povrchu. 

Samovznícení 

Při samovznícení je hořlavá látka sama sobě zdrojem energie. Samozahřívání je 

podmíněné faktem, stejně jako vznícení, že množství vznikajícího tepla musí být větší, 

než je množství tepla odvedeného do okolí. Samovznícení může trvat minuty, hodiny, 

dny, týdny nebo až měsíce. Procesy podílející se na zvyšování teplot u samozahřívání 

rozdělují samovznícení na: 

 fyzikální samovznícení – např. u uhlí, uhlík dokáže svým povrchem vstřebávat 

jak páry, tak i plyny, u čehož vzniká nárůst teploty cca o 65 °C. Při této teplotě 
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už uhlí začíná oxidovat a nastává proces samovznícení. Fyzikální samovznícení 

vzniká i úderem nebo ohřevem. 

 chemické samovznícení – při styku dvou a více látek dochází k exotermické 

reakci, u které se uvolňuje velké množství tepla. Vyvolávající spojení může být 

s kyslíkem (oxidace – tuky, oleje, bílý fosfor), s vodou (sodík, draslík, pálené 

vápno, umělá hnojiva) nebo oxidačními činidly. 

 biologické samovznícení – postihuje především rostlinné materiály, zejména 

luskoviny, listí, obilniny, tuhá biopaliva, seno atd. V tomto procesu hrají hlavní 

roli mikroorganismy (bakterie), které svou činností zahřívají daný materiál, 

avšak jen do teploty cca 70 °C. Při této teplotě už bakterie začínají odumírat. 

Jelikož teplota je dostatečně vysoká pro rozpad několika jednoduchých 

rostlinných látek, z kterých vzniká uhlík. Následuje reakce jako u uhlí, viz 

fyzikální vznícení. Nejdůležitějšími podmínkami pro biologické samovznícení je 

vlhkost, nerovnoměrné rozprostření vlhkosti, velké množství, delší doba 

uskladnění (minimálně 8-10 dnů).  

Elektrotechnická zařízení 

Elektrotechnická zařízení jsou provozní zařízení, které vyrábějí, přepravují, přeměňují, 

řídí, měří, skladují nebo využívají elektrickou energii k vlastní spotřebě. Právě u těchto 

zařízení již při malém napětí mohou vzniknout elektrické jiskry respektive elektrické 

oblouky, nebo horké povrchy. 

Ionizační záření  

Ionizační záření je schopné iniciovat výbušné látky a směsi (především směsi 

s částicemi prachu) díky schopnosti absorbovat energii. Zdroje záření může být 

rentgenové záření, ultrafialové záření, radioaktivní látky, laser, jaderné reaktory nebo 

jaderné urychlovače. 

Ultrazvuk 

U ultrazvuku jsou vlny absorbovány tuhými nebo kapalnými látkami. Tyto látky se 

mohou v krajním případě zahřát do té míry, že přesáhnou teplotu vznícení. 
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Soupis zdrojů vznícení a jejich charakteristika 

Iniciační zdroj Příklady příčin 

Horké povrchy 

radiátory, topné spirály, sušárny, 

mechanicky působící brzdy, třecí spojky,tření rotujících 

součástí,poruchy tepelné izolace, opracování 

materiálů,poruchy zařízení pracující za vysokých 

teplot,poruchy spojek, ložisek, brzd, zadření mechanismů 

Plameny, horké plyny 

(včetně horkých částic) 

práce s plamenem, jiskry vzniklé při svařování a řezání,  

zařízení na spalování 

Mechanicky vznikající 

jiskry 

nárazy, tření, abrazivní procesy (leštění,broušení), 

řezání, poruchy brzd,ložisek a rotujících mechanismů, 

cizí předměty v zařízeních, 

Elektrická zařízení 
elektrické oblouky, rozptylové proudy, zapínání a rozpínání 

elektrických obvodů, uvolnění spojů 

Rozptylové elektrické 

proudy 

magnetická indukce, poruchy izolacívedení vysokého napětí a 

zařízení, zpětné proudy v zařízeních na výrobu energie, zkrat 

a zemní zkrat 

Statická elektřina 
výboj z nabitých izolovaných vodivýchčástí, výboje zmraku, 

trsové výboje, kuželové výboje, plazivé výboje, třecí postupy 

Úder blesku ohřátí bleskosvodu nebo samotný blesk 

Vysokofrekvenční 

elektromagnetické vlny 

Poruchyměřících a lékařských přístrojů, poruchy 

rozhlasových  

a jiných vysílačů, vysokofrekvenčnígenerátory 

Elektromagnetické 

vlny 

intenzivní světelné zdroje (nepřetržité či záblesky), 

soustředěné záření přes předměty (čočky, reflektory), 

lasery (včetně měřících přístrojů) a zdroje silnéhozáření 

Ionizující záření 
radioaktivita, RTG paprsky, následné chemické 

reakce (rozkladné exotermické reakce) 

Ultrazvuk 
pohlcování ultrazvukových vln z elektroakustického 

měniče 

Adiabatická komprese 

a rázové vlny 

rázová vlna vzniklá náhlým uvolněnímvysokotlakých plynů 

do potrubí, zahřívání připrůchodu rázové vlny potrubím, teplo 

při výrazných a rychlých adiabatických kompresích 

Exotermické reakce 

včetně samovznícení 

prachů 

exotermické chemické reakce 

reakce alkalických kovů s vodou, reakce pyroforických 

látek se vzduchem,samovznícení hořlavých prachů, 

samoohřev krmnýchsměsí vlivem biologického rozkladu, 

polymerační reakce rozložení, organických peroxidů 
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4. Posuzovaná technologie 

4.1 Základní informace o firmě 

Podnik se nachází v obci Petrov nad Desnou, je rozdělen na dva areály Divize 1 a 

Divize 2 (viz obr.3). Areál Divize 1 byl postaven v roce 2000, nachází se před kolejemi, 

obsahuje kancelář, sklad řeziva, pilnici s rámovou, rozmítací a zkracovací pilou. Areál 

Divize 2, za kolejemi, byl v roce 2004 koupen jako objekt bývalého vepřína, přestavěn 

na další část pilařské výroby. V Divize 2 je nainstalovaná vertikální pásová pila do 1300 

mm průměru, zkracovací a rozmítací pila, sklad kulatiny a sklad hraněného řeziva. 

Výrobními aktivitami pily jsou: prvotní zpracování surového dřeva s navazujícími 

činnostmi,prodej řeziva, desek, latí, trámů, kompletních vazeb, trámů na roubenky, 

řeziva na palety, palety, prodej paliva, odřezků a kůry, prodej palivové dříví do krbů i 

krbových kamen. 

V provozu pracuje 9 zaměstnanců na plný úvazek, dvojsměnný provoz, 8 hodinové 

směny. 

Adresa lokality: Petrov nad Desnou 301 – PILA, Rapotín 78814, Česká republika 

GPS souřadnice: 49.9987694N, 17.0286739E 

IČ: 47856483, DIČ: CZ6807241430, Tel: 777017945,  

email: miloslavdrabek@seznam.cz, web: http://drabek-pila.sluzby.cz/ 

obr. 3 – Mapa areálů 

Pro účel bakalářské práce bude v následujících částech popisován areál Divize 2. 

S 

J 

V Z 
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4.2 Popis objektu 

Jedná se o zděný objekt s betonovými podlahami, hliníkovým zastřešením, nevytápěný, 

kromě denní místnosti.Objekt slouží k řezání kulatiny od průměru 30-120 cm, 

následným prodejem materiálu nebo navazujícím činnostem konkrétně výrobu palet. 

4.3 Technologický postup 

Vymanipulovaná kulatina se dopraví nakladačem HON 053 na kolejový vozík 

vertikální kmenové pásové pily, na tomto vozíku se kulatina při řezání otáčí, nastavuje 

se šíře rozpracovaného řeziva a celý vozík se posunuje do řezu stacionární svislé pásové 

pily. Veškeré úkony pro řezání se ovládají z ovládacího pultu v oddělené kabině 

obsluhy. Rozřezané polotovary se posunují po válečkovém dopravníku směrem 

k rozmítací pile, kde následuje řezání rozmítací pilou. Výstupem je již čtyřhranné 

řezivo, které je tříděno a skládáno na kolejový vozík, popřípadě zkracováno na 

zkracovací pile na přířezy do palet. Řezivo umístěné na kolejových vozících se po 

ucelení balíku zapáskuje a po kolejích vyveze ven z budovy, kde je nakladačem 

přemístěn k uložení ve venkovním skladu řeziva. 

 

Při výrobě palet se postupuje navezením balíků řeziva nařezaného na rozměry dle 

objednaných palet na ručně taženém vozíku, který se přepraví do paletárny. Přířezy se 

skládají do forem na montážním stole a vzduchovou hřebíkovací pistolí se kompletují 

konečné výrobky- palety. Seskládané palety na sobě, svázané obalovací páskou se 

vyváží nakladačem vně halu pro expedici. 
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4.4 Prostory 

Stavba se skládá ze dvou hlavních hal, spojovací chodbou, sociálních zařízení, denní 

místnosti, šaten, odstavené nefunkční kotelny, a skladů materiálu a řeziva. 

 

obr. 4: Půdorys 

4.5 Výrobní zařízení 

Úvodní a nejdůležitější zařízení pro výrobu je svislá pásová pila GILLIET 1200 

umístěná v pilnici. Na tuto pilu navazuje přes válečkový dopravník rozmítací kotoučová 

pila PKSN 32, přes další válečkové dopravníky následuje zkracovací pila JAVES. Jako 

doplňkové zařízení je v hale umístěn sekací lis. V paletárně se nachází dva montážní 

stoly na stloukání palet. 

 

obr. 6: Pohled na rozmítací pilu a pásovou pilu 
obr. 5: Zkracovací pila 
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4.6 Odsávací zařízení 

Centrální odsávací zařízení zajišťuje průběžně odvod pilin a dřevného prachu z řezání 

ze všech strojů do zásobníku pilin umístěného mimo budovu.  

Odsávání se skládá z jednotlivých sacích trychtýřů umístěných v jednotlivých 

zařízeních, vždy vybavených česlem proti vniknutí velkých kusů do odsávání. Úvodní 

odsávací potrubí je o průměru 160 mm a napojují se na hlavní páteřní odsávání o 

průměru 350 mm, které je vyvedeno ven z budovy a napojeno na radiální středotlaký 

dopravní ventilátor o průměru 400 mm s motorem o výkonu 15 kW, 2900 ot/min. 

Ventilátor je se sacím i výtlačným spojen přes pružné plastové spojení z důvodu 

oddělení vibrací a hluku. Výtlačné potrubí je shodného průměru jako sací a vúsťuje 

cyklonový odlučovač pilin umístěného shora na stojatém zásobníku. Zásobník má ve 

spodní části výpustný otvor s elektrickým zavíráním.  

 

 

  obr. 7: Zásobník pilin 
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5. Posouzení rizik 

5.1 Používané materiály a jejich vlastnosti 

5.1.1 Přehled zpracovávaných materiálů 

Při výrobě se používají výřezy dřevěné kulatiny ze smrku, borovice, jedle, modřínu, 

v délce minimálně 2 m a maximálně 13 m. Výřezy se chystají do výroby ve venkovním 

manipulačním skladu kulatiny. 

5.1.2 Přehled nebezpečných látek 

Dřevný prach se v provozu vyskytuje pouze ve vlhkém stavu odpovídajícím vlhkosti 

řezané kulatiny, kdy není nebezpečný, ale v případě nesystematického uklízení může 

vzniknout vrstva dřevného prachu o nízké vlhkosti, který může být výbušný. 

5.1.3 PTCH 

Pmax = 5,5 bar  

(dp/dt)max = 45 bar/s 

Kmax = 12 bar.m/s 

LEL = 750 g/m
3
 

5.2 Rozdělení zařízení na otevřená, částečně nebo zcela 

uzavřená 

Svislá pásová pila – částečně otevřená 

Rozmítací kotoučová pila – uzavřená 

Zkracovací pila – částečně otevřená 

Stříhací lis – otevřená (bez tvorby pilin a dřevného prachu) 
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5.3 Posouzení prostorů z hlediska nebezpečí výbuchu 

5.3.1 Zařazení do zón 

Pilnice 

Zařízení Možnost vzniku výbušné atmosféry Zóna 

uvnitř 

Zóna 

vně 

Vertikální 

kmenová 

pásová pila 

Ne 

V tomto stroji se zpracovává pouze surové dřevo o 

vlhkosti +30%. Tato činnost vytváří vznik jemných 

pilin, jež jsou odsávány centrálním odsáváním do 

stojatého zásobníku pilin vně budovy. Z důvodu 

otevřenosti stroje lze předpokládat rozprach pilin 

při výrobní činnosti v celkovém objemu 1-2% do 2 

metrů od stroje. Je povinností obsluhy denně tyto 

piliny usazené na stroji a v jeho blízkosti uklízet a 

přes vstupní trychtýř odsávání je umístit taktéž do 

zásobníku pilin. 

Bez* Bez* 

Rozmítací 

kotoučová 

pila 

Ne 

V tomto stroji se zpracovává pouze surové dřevo o 

vlhkosti +30%, tato činnost vytváří vznik jemných 

pilin, jež jsou odsávány centrálním odsáváním do 

stojatého zásobníku pilin vně budovy. Stroj je z 

bezpečnostních důvodů zakapotován v řezací a 

pohonné části. V řezací části je nutné uzavřený 

prostor čistit průběžně několikrát za směnu. Prostor 

pro pohon stroje je preventivně uklízen alespoň 

jednou za měsíc. V obou uzavřených prostorách 

stroje není možný vznik usazené vrstvy pilin a 

prachu větší než 0,5 cm.  

Bez* Bez* 

kracovací 

pila 

Ne 

Zkracovací pila není napojena na centrální odsávání 

a piliny z řezání jsou směrově soustředěny do 

přepravní bedny. Po naplnění této bedny se přesune 

pod trychtýř centrálního odsávání a piliny opět 

putují do zásobníku pilin. Ze stroje spadá v okolí 

dvou metrů 3-5% vyprodukovaných pilin, které 

obsluha denně uklízí.  

Bez* Bez* 
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Odsávací 

zařízení 

včetně 

zásobníku 

Ano 

Hlavní částí odsávacího potrubí jsou konstruovány 

z plechu o tloušťce 2 mm kruhového průřezu, kde 

se nepředpokládá žádné usazování. Propojení mezi 

hlavním potrubím a odsávacím trychtýřem strojů je 

složeno z plastových vlnovcových hadic. V 

jednotlivých vlnách hadice je možnost usazení pilin 

a prachu. Před centrálním ventilátorem je umístěn 

lapač větších kusů dřeva (úlomky, kusy kůry) kde 

také může docházet k usazování pilin a prachu 

(čištěno každý den).  Ze zásobníku pilin se piliny 

odvážejí v intervalu naplnění, obvykle jednou za 

týden, vysypáním do úložné plochy nákladního 

automobilu odběratele, který tento materiál 

zpracovává na výrobu pelet, briket a laminových 

desek na nábytek. 

22+21 Bez* 

Sekací lis Ne 

Z důvodu bezstřískové výroby (vyseknutí části z 

přířezu) se v okolí stroje nevyskytují žádné piliny 

ani dřevný prach, pouze kusové dřevo určené na 

prodej paliva.  

Bez* Bez* 

Poznámka: 

Bez*: Jelikož se v celém provozu vyskytuje směs pilin, odštěpků a dřevného prachu o 

vysoké vlhkosti, ne pouze výbušného dřevného prachu (PTCH), ze zkušenosti se tento 

dřevný odpad nebere jako výbušný, pokud je obsluhou řádně uklízen a je tak zabráněno 

usazení vrstvy, která by při delším usazování a schnutí výbušná být mohla.   

V Příloze A je nákres odsávacího zařízení včetně zásobníku pilin s rozdělením a 

zakreslením zón. 

5.3.2 Značení prostorů s nebezpečím výbuchu 

Místa vstupu do prostoru, kde je možnost vzniku nebezpečné 

atmosféry v takovém množství, že může dojít k ohrožení zdraví a 

bezpečnosti pracovníků, musí být dle směrnice 1999/92/EC označeny 

výstražnou značkou. Výstražná značka má trojúhelníkový tvar, černé 

orámování, černá písmena na žlutém podkladu (minimálně 50% 

značky musí obsahovat žlutý podklad). 
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5.4 Iniciační zdroje 

Zhodnocení iniciačních zdrojů 

Iniciační zdroj Místo výskytu Iniciační schopnost 

Normální 

provoz 

Porucha 

Mechanické jiskry V běžném provozu se iniciační zdroj 

nevyskytuje.   

V úvahu přichází při poruchách v:  

- otáčivé část strojů (ložiska, spojky), řezání, 

poruchy brzd, ložisek a rotujících 

mechanismů,  

cizí předměty v zařízeních. 

Ne Ano 

Horké povrchy V běžném provozu se iniciační zdroj 

nevyskytuje.   

V úvahu přichází při poruchách v:  

- rotující části ventilátorů, kotoučových 

pojezdníků, horké části zařízení - řezací pásy, 

radiátory, tření rotujících součástí, opracování 

materiálů z důvodu pnutí dřeva, poruchy 

spojek, ložisek, zadření mechanismů. 

Ne Ano 

Plameny V běžném provozu se iniciační zdroj 

nevyskytuje.    

V úvahu přichází při práci s plamenem, jiskry 

vzniklé při svařování a řezání, při 

údržbářských pracích nebo opravách na 

zařízeních. Možnost vzniku zahoření vrstev 

usazeného prachu na jednotlivých částech 

zařízení nebo na podlaze. 

Ne Ano 

Elektrická zařízení V běžném provozu se iniciační zdroj 

nevyskytuje.    

V úvahu přichází při poruchách v:  

- elektrické oblouky, zapínání a rozpínání 

elektrických obvodů, uvolnění spojů, 

nevhodné použití elektrických zařízení. 

  

Rozptylové elektrické 

proudy 

Nepravděpodobné Ne Ne 

Statická elektřina V běžném provozu se iniciační zdroj 

nevyskytuje.    

V úvahu přichází při nedostatečném vodivém 

propojení a uzemnění zařízení. 

Ne Ano 

Exotermická reakce V běžném provozu se iniciační zdroj 

nevyskytuje.    

V úvahu přichází samovznícení hořlavých 

prachů, a hořlavých plynů vznikajících 

rozkladem dřevěných pilin, při dlouhodobém 

skladování uvnitř stojatého zásobníku pilin. 

Ne Ano 



Příloha 2 – Dokumentace ochrany před výbuchem 

26 

 

Úder blesku V běžném provozu se iniciační zdroj 

nevyskytuje.    

V úvahu přichází při nedostatečně 

provedených nebo poškozených svodů 

hromosvodů u hliníkových střech a kovového 

stojatého zásobníku pilin, samotný blesk. 

Ne Ano 

Vysokofrekvenční 

elektromagnetické 

vlny 

Nevyskytuje se Ne Ne 

Elektromagnetické 

vlny 

Nevyskytuje se Ne Ne 

Ionizující záření Nevyskytuje se Ne Ne 

Ultrazvuk Nevyskytuje se Ne Ne 
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6. Návrh opatření 

6.1 Technická opatření 

Pro provoz PILY- MIROSLAV DRÁBEK jsou obecně navrhnuta následující technická 

opatření: 

 zaměstnanci jsou povinni dodržovat vnitřní provozní předpisy, pravidelně 

kontrolovat funkčnost a čistotu strojů a zařízení, s nimiž pracují,  

 podle platných norem ČR a EU musí zaměstnavatel vykonávat revize (kontroly 

a údržby), o kterých vede písemnou dokumentaci, 

 pokud dojde k opravám uvnitř prostoru, práce musí být prováděny podle Příkazu 

V. Vzor Příkazu V je uveden v Příloze B, 

 všechny vodivé části strojů a zařízení je nutné udržovat vodivě spojované 

a uzemněné, 

 v celém areálu je nutno dodržovat zákaz kouření a manipulace s otevřeným 

ohněm 

Konkrétní navržená opatření jsou rozdělena na prevenční opatření a opatření pro 

omezení účinků výbuchu. 

6.1.1 Prevenční 

Jako první prevenční opatření je navrhnuto pořízení odkorňovacího zařízení na kulatinu 

před výrobou a tím odstranění možných kamenných nečistot v kůře, které by mohly 

iniciovat mechanické jiskry při kontaktu s řezacím pásem. 

Frézovací odkorňovač má rotující kola osázené loupacími noži, kterými oddělí kůru od 

zbytku kulatiny.Rotující kola jsou poháněna hydraulickým 15ti kW pohonem. 

 

  obr. 8: Frézovací odkorňovač 
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Druhým prevenčním opatřením je pořízení magnetického detektoru kovů umístěný před 

svislou pásovou pilou, aby došlo k eliminaci kovových částí ve dřevě a v kůře. 

Rámový detektor kovu umístěný před pásovou pilou v přítomnosti kovu v kulatině vydá 

zvukový a optický signál, na základě kterého obsluha odstraní kovou část. 

 

 

6.1.2 Omezení účinků výbuchu 

Navrženým opatřením k omezení účinků výbuchu je instalace membrán pro odlehčení 

výbuchuve střeše zásobníku pilin pro odlehčení tlaku při výbuchu. 

Membrány jsou zařízení, která chrání průmyslové zařízení před tlakem a tím snižují 

destruktivní účinek. V podmínkách běžného provozu je membrána překrývající únikový 

otvor zavřená, při překročení hraniceotevíracího tlaku se membrána otevře přes celý 

svůj průřez a uvolní tlak z prostoru ohroženým výbuchem. V takovém případě už 

nedochází k destrukci průmyslového zařízení. 

 

obr. 9: Rámový detektor kovu 

obr. 10: Membrány 
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6.2 Organizační opatření 

Navrženými organizačními opatření jsou: 

 prostory s nebezpečím výbuchu musí být označeny podle kapitoly 5.3.2. Značení 

prostorů s nebezpečím výbuchu, 

 zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům bezpečný oděv a obuv k výkonu 

práce,  

 zaměstnanci jsou povinni dodržovat frekvenci úklidu na pracovišti dle 

stanoveného rozpisu, 

  v celém areálu dodržovat přísný zákaz kouření, vyjma prostoru přímo určený ke 

kouření,  

 označit všechny vstupní dveře a vrata nápisem: “Nepovolaným vstup zakázán”, 

 vytvořit havarijní postup, ve kterém budou popsány jednotlivé kroky v případě 

propuknutí požáru nebo výbuchu, zapracování tohoto postupu do provozního 

předpisu a při bezpečnostním školení zaměstnanců zajistit i výcvik v rámci 

postupu při havárii, 

 pokud dojde k technické, organizační, technologické nebo jakékoliv změně 

dotýkající se DOPV, je nezbytné ji aktualizovat, 

 

7. Závěr 

V současné době není Dokumentace ochrany před výbuchem zpracovaná pro firmu 

Miroslav Drábek – PILA k dispozici. Při zpracování návrhu DOPV bylo zjištěno, že 

v provozu se vyskytuje dřevný odpad o vysoké vlhkosti (nad 30%) který je nevýbušný. 

Aplikací navržených opatření by firma zajistila bezpečnost a ochranu zdraví při práci a 

splnila tím legislativní požadavek. 
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Příloha A 
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Příloha B 

 


