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 Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením rizik, která jsou spojena s textilním 

průmyslem. V první části bude popsána legislativa ATEX a její důležité body. Dále jsou zde 

popsány základní poznatky o technologii tkacích strojů, uspořádání stroje a hlavní části 

stroje, kde vzniká potenciálně výbušný prach.  Druhá část se zabývá analýzou rizik pro 

provoz Štenc, a. s. Pro provoz jsou stanoveny technicko-bezpečnostní parametry. Výstupem 

práce je navržení organizačních a technických opatřeních, které jsou v závěrečné části 

ekonomicky zhodnoceny.  
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Seznam použitých zkratek 

EU Evropská unie 

ČSN Česká technická norma 
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ISO International Organization for Standardization 

ATEX Atmosphére Explosif  

pmax Maximální výbuchový tlak 

DOPV Dokumentace o ochraně před výbuchem 

Cneb  Nebezpečná koncentrace 

(dp/dt)max Maximální rychlost výbuchového tlaku 

Kst Kubická konstanta pro prachovzdušné směsi 

Kmax Maximální hodnota kubické konstanty 

LEL Lower explosion limit  

pz Rozviřovací tlak 

pi Počáteční tlak 

Ti Počáteční teplota 

tv Doba zpoždění iniciace 

Sneb Nebezpečná výbušná vrstva prachu 

Kb Bezpečnostní koeficient 

OOPP Osobní ochranné pracovní prostředky 
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1 Úvod 

Místa, na kterých se vyskytuje hořlavý prach, jsou spojena s rizikem výbuchu 

prachovzdušných směsí. Při manipulaci s prachem dochází vlivem otěru ke zmenšování 

částic. V této problematice není možné předvídat sílu výbuchu žádným komplexním 

přístupem.  

Základy pro praktické využití v průmyslových podnicích tvoří typické 

parametry, které se vztahují k závažnosti výbuchu prachu. Těmito parametry jsou 

výbuchový tlak pmax a maximální rychlost nárůstu výbuchového tlaku (dp/dt)max. 

Stanovením těchto parametrů lze dostat odhad o velikosti tlaků, kterých by mohlo být 

dosaženo, a s jakou rychlostí se tyto tlaky mohou rozvíjet. Hodnota dolní meze 

výbušnosti je dalším důležitým parametrem, který určuje koncentraci směsi prachového 

materiálu  

se vzduchem, jež může vytvořit výbušnou koncentraci. Stanovení dolní meze výbušnosti 

se v praxi využívá pro určení zón výbušnosti.  

Při rozvíření prachových podílů ve vzduchu může dojít k vytvoření výbušné 

atmosféry, která může být snadno iniciována. Existuje velké množství iniciačních zdrojů, 

na které je třeba myslet při riziku vzniku výbušné atmosféry a minimalizovat je. 

Podceněním těchto rizik může dojít k nehodám, které mohou způsobit velké škody 

na strojích a zařízení a ohrozit na zdraví a životě zaměstnance.  

Pro tyto případy je zásadní legislativou směrnice Evropského parlamentu a rady 

1999/92/EC, která se zaobírá minimálními požadavky na zabezpečení ochrany  

a bezpečnosti zdraví zaměstnanců, jež se potýkají s rizikem výbušného prostředí.  

Bakalářská práce s názvem Zhodnocení rizik v textilním průmyslu je zaměřena 

na provedení analýzy rizik pro provoz tkalcovny, jež se nachází ve firmě Štenc, a.s. 

Součástí analýzy je měření technicko-bezpečnostních parametrů, na jejichž základě  

lze efektivně navrhnout organizační a technická opatření, která snižují riziko výbuchu.  

Pro stanovení parametrů byl použit vzorek ze zařízení, které se nachází v prostorách 

firmy.  
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2 Legislativa 

Pro všechny státy EU je společnou legislativou direktiva ATEX (z francouzského 

Atmosphére Explosif – výbušná atmosféra). Ta je složena z dvojice základních 

evropských směrnic. Bezpečného provozu se týká směrnice 94/9/EC – ATEX 100  

a bezpečností pracovníků se zabývá směrnice 1999/92/EC – ATEX 137. Po vstupu České 

republiky do EU bylo nutné direktivu aplikovat v české legislativě. [14] [15]  

Směrnice ATEX 137 byla přetransformována v podobě nařízení 

vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu a ATEX 100 (nebo 100a) do podoby nařízení 

vlády č. 116/2016 Sb., o posuzování shody zařízení a ochranných systémů určených 

k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu při jejich dodávání na trh. [14] [15]  

2.1 ATEX 137 – Nařízení vlády č. 406/2004 Sb.  

Tímto nařízením jsou definovány povinnosti zaměstnavatele, který musí zajistit 

minimální stupeň bezpečnosti pro zaměstnance. Zajištění minimálního stupně 

bezpečnosti práce ve všech členských státech EU je cílem nařízení. [14] 

Směs plynů nebo prachu se vzduchem může vytvořit nebezpečnou výbušnou 

atmosféru. Vytvořením nebezpečné výbušné atmosféry v mezních hodnotách výbušnosti 

je dána základní podmínka pro schopnost výbuchu. Všechny podniky, ve kterých může 

při práci s hořlavými látkami vznikat nebezpečná výbušná atmosféra, jsou ovlivněny 

uvedenou legislativou. Směrnice neplatí pro:  

• prostory používané pro vyšetření nebo ošetření pacientů, nestanoví-li zvláštní 

právní předpis jinak,  

• používání zařízení na spalování plynných paliv uvedených na trh a do provozu 

v souladu se zvláštními právními předpisy, 

• nakládání s výbušninami a chemicky nestabilními látkami, 

• hornickou činnost, činnost prováděnou hornickým způsobem a podléhající 

vrchnímu dozoru podle zvláštního zákona, 

• používání dopravních prostředků v silniční dopravě, železniční dopravě, 

vnitrozemské a námořní plavbě a letecké dopravě, nestanoví-li zvláštní právní 

předpisy nebo mezinárodní dohody jinak. [14] 

Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zajištění ochrany 

před výbuchem. Dále zaměstnavatel posuzuje riziko výbuchu s důrazem na všechny 
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okolnosti práce v prostředí s nebezpečím výbuchu, pravděpodobnost výskytu a trvání 

výbušné atmosféry, pravděpodobnost výskytu zdrojů iniciace a používaných zařízeních. 

[14]   

Po provedení technických a organizačních opatření a posouzení rizika výbuchu 

se klasifikují prostory s prostředím nebezpečí výbuchu na prostory: 

• s nebezpečím výbuchu – prostor, kde se může vyskytnout výbušná atmosféra 

v množství, která vyžadují opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

zaměstnanců, 

• bez nebezpečí výbuchu – prostor, kde se nepředpokládá, že se výbušná atmosféra 

vyskytne v množství, které vyžaduje opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví zaměstnanců. [14] 

Dokumentaci o ochraně před výbuchem (dále jen DOPV) zaměstnavatel vypracuje 

ještě před zahájením činnosti. Dokumentace je zpracována ve spojitosti s výsledky 

posuzování rizika a je udržována v aktuální podobě. [14] 

2.2 ATEX 100 – Nařízení vlády č. 116/2016 Sb.  

Tímto nařízením se upravují technické požadavky na zařízení a ochranné systémy, 

které jsou určené k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. Technické požadavky musí 

být splněny při uvedení výrobku na trh. Dále také musí být definovány podmínky 

a postupy při dodávání výrobků na trh nebo uvádění do provozu a způsoby posuzování 

shody. [12] 

Podle tohoto nařízení jsou posuzovány:  

• zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, 

• bezpečnostní, řídicí a regulační přístroje určené pro použití mimo prostředí 

s nebezpečím výbuchu, které jsou však nutné pro bezpečné fungování výrobku, 

nebo k jejich fungování přispívají, 

• součásti, které jsou určené k zabudování do výrobků. [12] 
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2.3 Seznam použitých technických norem a dalších zákonů v souvislosti 

s ochranou před výbuchem 

➢ Nařízení vlády č. 116/2016 Sb., o posuzování shody na zařízení a ochranných 

systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu při jejich dodávání 

na trh; 

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

kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů; 

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

a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu; 

➢ ČSN EN 60079-10-2 ed.2 Určování nebezpečných prostorů – Výbušné atmosféry 

s hořlavým prachem; 

➢ ČSN EN 14034-1 + A1 Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu 

– Část 1: Stanovení maximálního výbuchového tlaku pmax rozvířeného prachu; 

➢ ČSN EN 14034-2 +A1 Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu 

– Část 2: Stanovení maximální rychlosti nárůstu výbuchového tlaku (dp/dt)max 

rozvířeného prachu; 

➢ ČSN EN 14034-3 Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu – 

Část 3: Stanovení dolní meze výbušnosti LEL rozvířeného prachu; 

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

Část 1: Základní koncepce a metodika. 
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3 Základní pojmy 

Hořlavá látka – za hořlavou látku je považován plyn, kapalina, pevná látka nebo 

jejich směsi, které mohou v případě iniciace vyvolat exotermickou reakci s možným 

oxidačním prostředkem. Většinou bývá oxidačním prostředkem vzduch. [2] 

Prach – jsou malé pevné částice ve vzduchu, které se vlastní vahou se usazují. 

Mohou být však rozptýleny a ve vzduchu setrvávat po určitý časový interval. [7] 

Hořlavý prach – je prach, který je po vznícení schopen vytvořit  

exotermickou reakci. [7] 

Prachovzdušná směs – je směs hořlavého prachu a vzduchu. [2] 

Detonace – rychlost reakce této formy výbuchu je vyšší, než je rychlost zvuku 

daného prostředí. Vyznačuje se rázovou vlnou. [2] 

Rozsah výbušnosti – je rozsah koncentrace hořlavé látky, při které může  

být iniciován výbuch. [2] 

Meze výbušnosti – jsou dány dolní a horní mezí výbušnosti. [2] 

Výbuchové parametry – jsou ukazatelem výbušnosti, které jsou stanovené 

standardizovanými zkušebními postupy. [2] 

Maximální výbuchové parametry – jsou měřítkem výkonu dané výbušné směsi. 

Mezi parametry patří maximální výbuchový tlak Pmax, maximální rychlost výbuchového 

tlaku (dp/dt)max a kubická konstanta Kg (pro plyny) nebo Kst (pro prachy). [2] 

Dolní mez výbušnosti LEL (lower explosion limit) – je dolní hranice rozsahu 

výbušnosti, při které je směs již výbušná. [2]  

Horní mez výbušnosti UEL (upper explosion limit) – je horní hranice rozsahu 

výbušnosti, při které je směs ještě výbušná. [2] 

Maximální výbuchový tlak pmax – značí maximální hodnotu přetlaku, který 

vzniká v uzavřené nádobě při výbuchu výbušné atmosféry. Přetlak je stanoven za daných 

zkušebních podmínek a standardních atmosférických podmínek. [7] 

Maximální rychlost výbuchového tlaku (dp/dt)max – při výbuchu všech 

výbušných atmosfér v rozsahu výbušnosti hořlavé látky v uzavřené nádobě definuje 

maximální hodnotu nárůstu tlaku za časovou jednotku. Stanovení probíhá za stanovených 

zkušebních podmínek a standardních atmosférických podmínek. [8] 

Výbušná atmosféra (explosive atmosphere) – je směsí hořlavých látek ve formě 

plynů, par, mlh nebo prachů se vzduchem za atmosférických podmínek. Po iniciaci  

se hoření rozšíří do zbylé nespálené oblasti. [2] 
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Nebezpečná výbušná atmosféra (hazardous explosive atmosphere) – dojde-li 

k výbuchu, je tato výbušná atmosféra příčinou škody. [2] 

Prostředí s nebezpečím výbuchu (potentially explosive atmosphere)  

je atmosféra, která může být výbušná na základě místních a provozních podmínek. 

Prostředí dále rozdělujeme na vnitřní a vnější prostředí. Vnitřní prostředí s nebezpečím 

výbuchu tvoří uzavřené prostory strojů a zařízení, ve kterých se v důsledku provozních 

podmínek může tvořit nebezpečná výbušná atmosféra. Vnější prostředí s nebezpečím 

výbuchu tvoří nebezpečnou výbušnou atmosféru. [2] 

Zóny – prostředí s nebezpečím výbuchu se dělí na zóny podle pravděpodobnosti 

výskytu nebezpečné výbušné atmosféry. Zóny se dělí pro prachy (zóna 20, zóna 21,  

zóna 22) a pro hořlavé plyny a páry hořlavých kapalin (zóna 0, zóna 1, zóna 2). [2] [10]  
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4 Všeobecné informace o výbuchu 

Požár lze definovat jako hoření, které je šířeno v čase a prostoru. Dochází 

k chemické reakci, při které je uvolněno teplo a vyzářeno světlo. Aby mohlo dojít 

k požáru, musí být přítomny tři základní složky, jak ukazuje tzv. Požární trojúhelník 

na Obrázku 1: [16] 

• hořlavé látky v potřebné koncentraci v prostoru 

• oxidační prostředek 

• dostatečně silný iniciační zdroj  

 

Obrázek 1 - Požární trojúhelník [16] 

 

Při výbuchu dochází k prudké exotermní reakci a uvolní se energie ve formě tepla, 

tlaku a světla. Do okolí se šíří změna tlaku ve formě rázové vlny za předpokladu, že bude 

rozdíl mezi tlaky větší než zanedbatelný. Tato vlna může způsobit škodu na stavebních 

konstrukcích, technologii a lidských životech. [28] 

V současném průmyslu hořlavé látky ve formě prachu mohou být nebezpečné 

a potenciálně zapříčinit požár nebo výbuch. Při skladování, zpracování či jiné manipulaci 

se mohou tvořit nebezpečné prachovzdušné směsi. K výbuchu hořlavého prachu  

je zapotřebí splnit dvě další podmínky, jak znázorňuje Obrázek 2. Prach musí  

být dostatečně rozptýlen: 

• ve směsi s okysličovadlem, 

• v uzavřeném nebo částečně uzavřeném prostoru. [1] 
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Obrázek 2 - Výbuchový pentagon [16] 

4.1 Hořlavá látka 

Aerosoly mlh a kapalin tvoří kapičky, které jsou menší než 1 mm. Často se v praxi 

setkáváme s kapičkami o velikosti 0,001 mm. Jejich výbušné vlastnosti jsou posuzovány 

obdobně jako vlastnosti aerosolů prachu. [2] 

Prach je tvořen částicemi menšími než 0,5 mm. U vláknitých materiálů může 

být délka vlákna nad hranicí 0,5 mm. Prach se může vyskytovat ve dvou stavech, přičemž 

je schopen mezi stavy snadno přecházet: [2] 

• aerogel – usazený prach  

• aerosol – rozvířený prach 

Je několik způsobů, jak lze usazený prach rozvířit. Rozvíření lze docílit otřesy, 

vibracemi nebo pohybem vzduchu. A naopak rozvířený prach může sedimentací přejít 

do stavu usazeného. Prach se může nacházet uvnitř zařízení nebo vně zařízení.  

Vně zařízení znamená uvnitř provozovny, kde se zařízení nachází. [2] 

Prach ve stavu usazeném může: 

• hořet plamenem – při plamenném hoření dochází k chemické reakci,  

která se vyznačuje uvolněním tepla a vyzářením světla;  

• žhnout – jsou zapalovány směsi vzduchu a plynné složky rozkladu látky;  

• doutnat – produkty potřebné k plamennému hoření jsou v nedostatečném 

množství a nemůže k němu dojít. [2] 

Pokud je prach rozvířený, může prudkou oxidační reakcí způsobit výbuch nebo 

při splnění určitých podmínek přejít v detonaci. Tam, kde se usazuje v souvislé vrstvě 
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hrozí nebezpečí požáru. Souvislá vrstva je definována jako vrstva, která má tloušťku 

alespoň 1 mm. [2] 

4.2 Iniciační zdroje 

Tyto zdroje umožňují vznik hoření nebo výbuchu tím způsobem,  

že dodají do systému potřebnou energii. Daným iniciátorem může být látka nebo předmět 

o určité teplotě, který je schopen odevzdávat příslušný druh energie. Důležitým faktorem 

je zachovat potřebnou intenzitu přenosu energie. Tato energie je ve většině případů 

dodávána zevně systému, jedná se tedy o vnější iniciační zdroj. V případě látek,  

které jsou díky své chemické nebo fyzikální nestabilitě schopny se samy iniciovat, 

mluvíme o samovznětlivých látkách. [2] 

 

Zdroje iniciace dělíme podle četnosti výskytu do tří základních skupin: 

• vyskytující se trvale nebo často, tedy zdroje přítomny za normálního provozu 

zařízení, 

• vyskytující se zřídka, tedy zdroje přítomny jen při běžné poruše daného zařízení, 

• vyskytující se pouze výjimečně, tedy zdroje přítomny jen v případě ojedinělého 

selhání zařízení. [24] 

K obecným iniciačním zdrojům dle ČSN EN 1127-1 ed.2 [5] patří: 

• plamen a horké produkty vznikající hořením, 

• exotermická reakce včetně samovznícení prachů, 

• mechanicky vznikající jiskry, 

• elektrická zařízení, 

• horké povrchy, 

• ionizující záření, 

• ultrazvuk, 

• úder blesku, 

• rozptylové elektrické proudy, 

• statická elektřina, 

• rádiofrekvenční elektromagnetické vlny od 104 Hz do 3.1011 Hz, 

• elektromagnetické vlny od 3.1011 Hz do 3.1015 Hz, 

• adiabatická komprese a rázové vlny. 
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4.2.1 Plamen a horké produkty 

Horké plyny, a v případě nedokonalého spalování také tuhé žhnoucí částice,  

jsou obsahem spalin při hoření prachů. Obvyklá teplota plamene je stanovena  

na 700–1500 °C. Plamen může iniciovat prakticky všechny hořlavé látky i při velmi 

malých rozměrech, proto je nutno jej považovat za velmi účinný zdroj iniciace. [22] 

4.2.2 Samovznícení prachů 

Při tomto procesu dochází k nestabilitě mezi hořlavou látkou a oxidačním 

prostředkem. Průběh samovznícení je ve většině případů velmi pomalý. Za časový úsek 

se většinou uvolní tak malé množství tepla, že systém je stále při konstantní teplotě.  

To je způsobeno rozptylem tepla do okolí. Při nedostatečném odvodu tepla do okolí  

se začne v systému kumulovat a zvyšovat teplotu. Zvyšování teploty vede k nárůstu 

reakční rychlosti. [2] 

4.2.3 Mechanicky vznikající jiskry 

Patří mezi vnější iniciační zdroje. Jiskry vznikají při nárazu dvou těles. Při nárazu 

dochází k předání kinetické energie, jejíž podstatná část je přeměněna na tření za vzniku 

tepla. Letící jiskra je bezpečnější než jiskra, která se nepohybuje. Při dopadu do vhodného 

prostředí se pomalu ochlazuje a vytváří tak podmínky pro vznícení. [2] 

4.2.4 Elektrická zařízení 

Tato zařízení tvoří jednotlivé nebo vzájemně spojené provozní prostředky,  

které vyrábějí, přeměňují, skladují, rozdělují, přepravují, měří, řídí nebo spotřebovávají 

elektrickou energii. Již při malých napětích mohou vznikat elektrické jiskry a tím vytvářet 

horké povrchy. Jiskry mohou vznikat například spínáním či vypínáním elektrických 

proudových okruhů nebo při vyrovnávacích proudech. [2] 

4.2.5 Horké povrchy 

 Povrchy mohou být zahřívány tepelným projevem mechanické či jiné 

energie nebo tepelnou energií a schopnost iniciace je závislá na více faktorech.  

Tato schopnost je ovlivněna koncentrací a druhem výbušné směsi. Platí, že čím je teplota 

vyšší a plocha horkého povrchu větší, tím větší je iniciační schopnost. Jako příklad 

horkého povrchu v provozu může být horké těleso nebo povrchy, které jsou zahřáté 
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pomocí tření. Tření lze zabránit vhodnou volbou materiálu. Alespoň jeden z povrchů, 

které jsou zahřívány třením, by měl být z materiálu, který při dosažení nebezpečné teploty 

změkne a tím zabrání dalšímu vývinu tepla. [3] [5]  

4.2.6 Ionizující záření 

Rentgenové a ultrafialové záření, radioaktivní látky, jaderné reaktory  

nebo urychlovače mohou být iniciátorem výbušné směsi, což je způsobeno absorbováním 

energie. V důsledku absorbování energie se může zahřát samotný zdroj natolik, že teplota 

může přesáhnout teplotu vznícení okolní výbušné atmosféry. [5] 

Nebezpečí výbuchu je šířeno při vzniku velmi reaktivních radikálů. Tento vznik 

radikálů je zapříčiněn chemickým rozkladem za působení ionizačního záření. [5] 

4.2.7 Ultrazvuk 

Velká část energie u ultrazvuku je pohlcována tuhými nebo kapalnými látkami,  

což způsobí vnitřní tření a následně zvýšení teploty látky. V krajních případech  

může být přesáhnuta teplota vznícení. [5] 

4.2.8 Úder blesku 

Možný způsob iniciace je úderem blesku do výbušné atmosféry nebo vysokou 

teplotou, ke které může dojít u bleskosvodu. Úder blesku je schopný vytvořit jiskry 

v prostoru okolí místa úderu. [5]  

4.2.9 Rozptylové elektrické proudy 

Tyto proudy mohou protékat vodivými zařízeními nebo jeho částmi.  

Výbušnou atmosféru lze iniciovat v místech i se zanedbatelným rozdílem potenciálů. 

Příčinou iniciace mohou být elektrické jiskry nebo oblouky. [5] 

4.2.10 Statická elektřina 

Při splnění určitých předpokladů se mohou vyskytovat zápalné výboje statické 

elektřiny. Výboje mohou způsobit vznik zápalných jisker, které by mohly iniciovat 

výbušnou atmosféru. [5] 
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4.2.11 Rádiofrekvenční elektromagnetické vlny od 104 Hz do 3.1011 Hz 

Tyto vlny jsou emitovány všemi systémy, které používají a generují rádiovou 

elektrickou energii s vysokou frekvencí. Tato přijatá energie může dát vzniknout jiskrám 

nebo rozžhavit tenké dráty při procesu spojení nebo odpojení vodivých částí. [5] 

4.2.12 Elektromagnetické vlny od 3.1011 Hz do 3.1015 Hz 

Při emitování v dané oblasti spektra se může vyzařování stát zdrojem vznícení. [5] 

4.2.13 Adiabatické komprese a rázové vlny 

V případě těchto dějů se mohou vytvářet natolik vysoké teploty, že může být 

vznícena výbušná atmosféra (popřípadě usazený prach). [5]  

4.3 Oxidační prostředek 

Ve většině případů bývá oxidačním prostředkem vzdušný kyslík. Jeho koncentrace 

v atmosféře je přibližně 21 obj. %. Pokud je tato koncentrace vyšší, dojde k nárůstu 

intenzity hoření (výbuchu). Stejná závislost platí i v opačném případě. [2] 
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5 Technologie textilního průmyslu 

V současnosti se používá bezčlunkového tkacího stroje. Na Obrázku 3 jsou popsány 

hlavní části stroje, které jsou přímo v kontaktu s textilním materiálem. [4] 

 

Obrázek 3 - Jednotlivé části bezčlunkového stroje a jeho uspořádání [4] 

Legenda k Obrázku 3: 

A – osnova  

B – útek 

C – tkanina 

1 – osnovní vál 7 – odtah tkaniny 

2 – osnovní svůrka 8 – zbožový vál 

3 – osnovní zarážka 9 – útková cívka   

4 – soustava listů s nitěnkami 10 – odvíječ nebo odměřovač 

4.1 – skříň prošlupního mechanismu 11 – umístění prohozního mechanismu 

5 – paprsek 12 - nůžky 

6 – přírazná lišta a rozpínky  

 

Osnovní vál 

Osnovní vál se skládá ze dvou krajových kotoučů (čel) a středové trubky.  

Pro zabránění otěru osnovních nití je šíře osnovy u osnovního válu o 1-2 % větší, než je 

šíře paprsková. Vzdálenost mezi kotouči je vymezena šíří osnovy osnovního válu. [4]  
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Osnovní svůrka 

Tato část stroje může kompenzovat nerovnosti tahové síly v osnově, které jsou 

způsobeny otevíráním a zavíráním prošlupu. Dále je schopna ovlivnit proces při přírazu 

útku. Je používána ke snímání tahové síly v osnově a je součástí zpětnovazebního 

obvodu. Vedení osnovy do tkací roviny se řadí mezi základní funkce osnovní svůrky. [4] 

Osnovní zarážka  

Slouží jako mechanismus pro kontrolu celistvosti osnovních nití. Pokud nastane 

přetrh osnovní niti je ukončena činnost tkacího stroje. V současnosti jsou využívány 

tzv. lamelové zarážky. Lamely jsou nasazeny v několika řadách na každé osnovní niti. 

Otvory lamel prochází vodivá lišta, tzv. pilka. V případě přetrhu jakékoliv z osnovních 

nití, který je znázorněn na Obrázku 4, dojde k poklesu příslušné lamely, a tím se propojí 

daný elektrický obvod. Toto spuštění vyvolá ukončení činnosti tkacího stroje. Ukončení 

je nutno provést v krátké době, aby se zabránilo přetrhu dalších osnovních nití. [4] 

 

Obrázek 4 - Detail lamely [4] 

Žakárské a listové brdo 

Brdo je tvořené nitěnkami, které umožňují tvorbu prošlupu. V současnosti  

jsou využívány pouze ploché profilované nitěnky. Ty mohou být uspořádané v listech,  

tím je myšleno v listovém brdu. Druhá možnost jsou nitěnky kruhového průřezu,  

které jsou uspořádané v žakárském brdu. [4] 

Listové brdo je označováno jako soustava listů, která je instalována na tkacím stroji. 

Jeho úkolem je rozdělovat nitěnky do skupin za účelem vytvoření tkaniny s potřebnou 

vazbou. Tkaniny se mohou vytvářet v základních nebo odvozených vazbách. Maximální 

množství různě vázajících osnovních nití určuje množství listů ve tkanině. V současnosti 

jsou používány nitěnky tvořené ocelovým páskem pro navedení osnovní nitě. [4]  
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U žakárského brda jsou nitěnky pouze samostatně zavěšeny na zdvižných šňůrkách, 

jak je vidět na Obrázku 5. Všechny osnovní nitě musí být navedeny v nitěnce. Nitěnka  

je tvořena ocelovým drátem, který má kruhový průřez. Zdvižná šňůra je tvořena 

syntetickým materiálem a je spojena s nitěnkou. Upevněním zdvižné šňůry na platině 

se docílí schopnosti přesunout nitěnky, které jsou na ni zavěšené. Navedení zdvižných 

šňůr do řadnice je ovlivněno pořadím nitěnek brda. Řadnice má podobu plastové nebo 

dřevěné desky, která má vyvrtané otvory. [4] 

 

Obrázek 5 - Žakárské brdo [4] 

Paprsek 

První funkcí je příraz útku. Jako druhé možné využití této části stroje je využití 

ve vedení osnovní nitě ve standartní dostavě. Příraz útku je spojen s umístěním paprsku 

na tzv. bidle. To je výstupní člen u přírazného mechanismu, který vykonává oscilační 

pohyb. Jako první se zanese útek do prošlupu a poté se bidlo vychýlí směrem k přírazné 

liště. [4] 

Jako druhá funkce je vedení osnovních nití ve standardní dostavě. Touto metodou 

se zabezpečuje správná funkce stroje, při které se osnovní nitě navedou do zubů paprsku. 

V horní a spodní vazbě jsou ve stejných vzdálenostech zasazeny tzv. třtiny. Ty jsou 
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základním stavebním prvkem paprsků. Dané množství osnovních nití se zavádí do všech 

mezer, které jsou mezi třtinami. [4] 

Přírazná lišta a rozpínky 

Přírazná lišta má funkci fixace tkaniny v rámu. Důležité je to zejména  

ve vertikálním směru. Z tohoto důvodu se často na liště zalomí tkanina směrem dolů.  

Toto zalomení vytvoří složku sil, které přitlačují tkaninu k liště,  

a to platí i při nerovnováze sil v osnovních nitích. [4] 

K liště jsou zasunuty rozpínky po obou stranách. Hlavním úkolem rozpínek  

je tvoření silové reakce proti tahovým silám, které mohou nastat ve tkací rovině. 

Rozpínky musí také zajišťovat vedení tkaniny v dané paprskové šíři tím způsobem,  

aby mohly všechny osnovní nitě procházet rovnoběžným směrem. Nárůst přetrhavosti  

je způsoben jejich oděrem při pohybu paprsku. Při tomto pohybu jsou vedeny krajové 

nitě osnovy přes formovací zónu šikmým směrem. [4] 

Kostra rozpínku je tvořena z ojehlených a hladkých kroužků, jak je vidět  

na Obrázku 6. Změnou polohy rozpínku lze nastavit ve formovací zóně standardní 

paprskovou šíři tkaniny, pokud se jedná o náchylný materiál, lze použít místo ojehlených 

kroužků vroubkovaný váleček. Za těchto podmínek je silová vazba uskutečněna třecími 

silami, které vznikají mezi vroubky rozpínky a tkaninou. Ojediněle mohou být použity 

tzv. celošířkové rozpínky. [4] 

 

Obrázek 6 - Pravá rozpínka [4] 

Odtah tkaniny a zbožový vál  

Komponenty odtahu tkaniny tvoří drsný, přítlačný a přiváděcí vál. Vzájemné 

uspořádání těchto válů musí zabezpečit kontakt tkaniny s drsným válcem bez prokluzu. 

Další nutností je zajistit konstantní rychlost. Právě vyrobená tkanina je navíjena 

na zbožový vál. [4] 

Zanašeč útku 

Zásoba útku je namotána na křížové cívce. V případě skřipcových nebo jehlových 

strojů je odvíjena útková nit za pomoci odvíječe, pokud se jedná o tryskové stroje, 

odvíjení nitě je prováděno pomocí odměřovače. Po zanesení útku do prošlupu a provázání 

se útek odstřihne. [4] 
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5.1 Fáze tkacího cyklu 

Princip tkaní je založen na opakování čtyř po sobě následujících fázích: otevření 

prošlupu, zanesení útku a příraz útku za současného zavření prošlupu.  

První část tkacího cyklu je definována na současných tkacích strojích jako poloha,  

ve které je paprsek v nejmenší vzdálenosti od přírazné lišty. Tato poloha je v cyklu 

výchozí a je označena jako 0°. Tkací cyklus je uskutečněn během jedné periody,  

což znamená od 0° do 360°. [4] 

Při tvorbě tkaniny se vychází z polohy 0°. Při první fázi je otevřen prošlup za pomoci 

posuvného pohybu listů a paprsek je přemístěn do polohy, kdy je v největší vzdálenosti 

od přírazné lišty. Následuje fáze zanášení útku, při které musí mít prošlup dostatečnou 

výšku, aby se do něj mohl zanašeč útku dostat. V dalším kroku je proveden příraz útku 

za současného zavírání prošlupu. Jakmile jsou listy v jedné rovině, je realizováno 

provázání útku s osnovou. [4] 

5.1.1 Tvorba prošlupu 

Prošlup slouží jako prostor pro zanesení útku, který je určen paprskem a osnovními 

nitěmi. To platí pro horní i spodní větev prošlupu. [4] 

Pomocí osnovní nitě jsou z horní větve prošlupu vytvořeny ve tkanině body 

osnovní. Kdežto body útkové jsou tvořeny ze spodní větve prošlupu. Prošlupní 

mechanismus je v jednotlivých tkacích cyklech rozdělen podle potřebné vazby. Osnovní 

nitě jsou posuvným pohybem nitěnek rozděleny do horní a spodní větve. Prošlupní 

mechanismus slouží jako tvůrce prošlupu v závislosti na potřebné vazbě tkaniny.  

Existují tři typy prošlupního mechanismu: [4] 

• vačkové  

• listové 

• žakárské 

5.1.2 Zanášení útku 

Aby se mohla zahájit tvorba prošlupu je nutné, aby se prošlup dostatečně otevřel. 

Jeho úkolem je zanesení útkové nitě do daného prošlupu. Zanesení musí být v celé šíři 

tkaniny. Tento proces se stále opakuje a jeho perioda je jeden tkací cyklus. [4] 

Před započetím fáze zanášení útku má mít nit, která je namotána na křížové cívce 

nulovou rychlost. Jakmile fáze probíhá, nit je z cívky odvíjena rychlostí, která je určena 
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typem prohozního mechanismu. Pro zabránění zvlnění niti se používá tahové napětí,  

které je vytvářeno při ukládání niti do prošlupu. Jakmile je zanesen útek v celé šíři,  

je ukončeno odvíjení niti a její rychlost je nulová. Prohozní mechanismy lze rozdělit podle 

použitého zanašeče, jak ukazuje Obrázek 7. [4] 

 

Obrázek 7 - Typy prohozních mechanismů [4] 

5.1.3 Příraz útku  

Jakmile je u konce zanášení útku, uloží se útková nit ve správném odstupu od čela 

tkaniny. Čelem tkaniny se rozumí poslední zatkaný útek. Další fází je příraz útku,  

kdy je útková nit přemístěna paprskem až k čelu tkaniny a je zamáčknuta do tkaniny tak, 

aby rozestupy mezi útkovými nitěmi byly v potřebné útkové dostavě.  

Při finální fázi je ve stejném okamžiku zavřen prošlup a přirážený útek je provázán 

s osnovními nitěmi. [4] 
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6 Analýza a hodnocení nebezpečných prostor 

Aby mohlo dojít k požáru (výbuchu), musí být splněny definované podmínky, které 

jsou popsány v kapitole 4. Při hodnocení rizik, zda jsou podmínky splněny,  

je postupováno pomocí sedmi otázek. Tento postup je zobrazen na následujícím diagramu 

(Obrázek 8).  

 

 

Obrázek 8 - Postup pro zjištění a prevenci nebezpečí výbuchu [24] 
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6.1 Přítomnost hořlavé látky 

Aby mohl nastat výbuch, musí se v pracovním nebo výrobním procesu vyskytovat 

hořlavé látky. Látky, které mohou za uvolnění energie reagovat s kyslíkem, se považují 

za hořlavé. Minimálně jedna hořlavá látka musí být použita. 

Látka se může vyskytovat v procesu jako: 

• vstupní produkt, 

• pomocný materiál, 

• odpadní produkt, 

• výrobek, 

• následek běžných provozních selhání. [24] 

6.2 Možnost vytvoření výbušné směsi při dostatečném rozptýlení  

ve vzduchu 

Výbušná atmosféra je přítomna, pokud jsou splněny dvě podmínky. Nejdříve musí 

dojít k dostatečné míře rozptýlení hořlavé látky a poté jejich koncentrace musí ležet 

v rozmezí mezí výbušnosti. [24] 

Je provedeno určení koncentrace a pravděpodobnosti výskytu výbušné atmosféry. 

Není-li možné posouzení provést, je nutné počítat s trvalou přítomností takové atmosféry. 

Výjimku tvoří případy, kdy se zajistí spolehlivá kontrola nad přítomností hořlavé látky 

v atmosféře. Je nutno vždy uvážit i možnost rozvíření usazeného prachu, který je schopen 

vytvořit výbušnou atmosféru. [2] 

6.3 Prostory možného vzniku výbušné atmosféry 

Za předpokladu, že může dojít ke vzniku výbušné atmosféry, je nutné určit pracovní 

místa nebo části technologie, ve kterých mohou tyto atmosféry vznikat. Stanovením 

těchto úseků může dojít ke klasifikaci potenciálního nebezpečí. [24] 

Pokud není možné zaručit dokonalé utěsnění zařízení, je stupeň úniku posuzován 

dle ČSN EN 1127-1 ed. 2 [5] viz kapitola 6.6.  
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6.4 Možnost vzniku nebezpečné výbušné atmosféry 

V případě, že je možný vznik nebezpečné výbušné atmosféry, jsou vyžadována 

speciální ochranná opatření. Tato opatření zajišťují bezpečnost pracovníků a ochranu 

jejich zdraví. V místech, kde může vznikat nebezpečná výbušná atmosféra, je nutné 

provedení klasifikace prostředí na nebezpečné prostory. [24] 

Výskyt této atmosféry závisí dle ČSN EN 1127-1 ed. 2 [5] mimo jiné na:  

• koncentraci hořlavé látky ve vzduchu, která je v mezích rozsahu výbušnosti 

• stupni disperze hořlavé látky, 

• dostatečném množství výbušné atmosféry, které může při iniciaci zapříčinit 

zranění nebo poškození. 

Stupeň disperze látky 

Prach je tvořen částicemi látek skupenství pevného, jejichž velikost je menší  

než 0,5 mm. Stupeň disperze významně ovlivňuje hodnocení posuzovaného materiálu  

a může změnit potenciál k výbuchu od nevýbušného až po velmi výbušný. [2] 

Koncentrace hořlavé látky 

K výbuchu může dojít pouze za předpokladu, že se v prostoru nachází dostatek 

prachových částic. V praxi to znamená, že hodnota skutečné koncentrace musí být 

minimálně stejná nebo vyšší, než je hodnota nebezpečné koncentrace. Skutečná 

koncentrace prachu je koncentrace, která se nachází v systému nebo na pracovišti. 

Nebezpečná koncentrace je dána součinem dolní meze výbušnosti a bezpečnostního 

koeficientu, jak uvádí Rovnice (1), podle [2].  

𝐶𝑛𝑒𝑏 = 𝐾𝑏 . 𝐿𝐸𝐿 (1) 

kde: 

Kb – bezpečnostní koeficient  

LEL – dolní mez výbušnosti  

Hodnota bezpečnostního koeficientu Kb dle ČSN EN 60079-10-2 ed. 2 [10]  

je stanovena pro vnitřní prostory výrobního zařízení na 0,25 a pro vnější prostory zařízení 

na 0,5.  

Množství výbušné atmosféry 

Pro účely práce bude hodnocena možnost vzniku směsi prachu se vzduchem. 

U prachů je nutno posuzovat vlastnosti nejen v rozvířeném stavu, ale i při usazeném stavu 

viz kapitola 4.1.  
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6.5 Spolehlivé zabránění vzniku výbušné atmosféry a její iniciace 

Prvním krokem je pokus o vyloučení možnosti vzniku výbušné atmosféry.  

Pokud tato možnost není vyloučena, musí být přijata protivýbuchová opatření.  

Je-li možné vzniku spolehlivě zabránit, může se upustit od dalších opatření. Pokud ovšem 

nelze vznik nebo iniciaci spolehlivě vyloučit, jsou provedena technická a zároveň 

organizační opatření, jejichž základní postup je následující:  

• použití náhrady místo hořlavých látek, 

• omezení koncentrací, 

• inertizace, 

• zamezení nebo částečné zabránění tvorby výbušné atmosféry v okolí 

technologie, 

• odstraňování vrstev usazeného prachu. [24] 

Dalším postupem se vyloučí přítomnost zdrojů iniciace. Platí pravidlo, že čím  

je vznik nebezpečné výbušné atmosféry pravděpodobnější, tím důkladněji musí být 

provedeno vyloučení daných zdrojů. [24] 

6.6 Zařazování prostorů do zón 

Je-li možný vznik nebezpečné výbušné atmosféry, je nezbytné přijmout preventivní 

opatření proti tomuto nebezpečí. Pro určení preventivních opatření je nutné zařadit 

nebezpečné prostory do zón. Zařazení probíhá podle pravděpodobnosti vytvoření 

nebezpečné výbušné atmosféry a podle normy ČSN EN 60079 [10] je ovlivněno mnoha 

faktory:  

• je-li prach hořlavý, 

• charakterem materiálu pro daný proces, 

• povahou úniku z daného úseku technologie, 

• provozními a údržbovými režimy technologie.  

Při stanovení nebezpečných zón se nejdříve hodnotí hořlavost materiálu a zdroje 

vznícení. Dále je stanovena velikost částic, minimální teploty vznícení prachu ve vrstvě 

a při rozvíření a obsah vlhkosti prachu. Následně jsou určeny prostory, které prach 

obsahují nebo zdroje, ze kterých může unikat.  
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Zařazování prostorů do zón vyžaduje určit zdroj úniku a stupeň jeho úniku (viz tabulka 

1), kterými dle ČSN EN 60079 [10] jsou: 

• trvalý zdroj úniku – místa, kde vzniká oblak prachu nepřetržitě nebo po dlouhý 

časový interval anebo po časový interval krátký s vysokou frekvencí, 

• primární stupeň úniku – vznik úniku je předpokládán pravidelně nebo občasně 

v normálním provozu, 

• sekundární stupeň úniku – únik není v normálním provozu předpokládán 

a pravděpodobnost jeho vzniku je velmi malá a v krátkém časovém intervalu. 

Závislost uvedená v tabulce č. mezi dobou, při které je hořlavý prach přítomný, 

a zařazením do zón je dána podle normy ČSN EN 60079. [10] [24]  

Tabulka 1 - Zařazení do zón na základě doby výskytu hořlavého prachu [10] 

Přítomnost hořlavého prachu Vyplývající zařazení do zón 

Trvalý stupeň úniku Zóna 20 

Primární stupeň úniku Zóna 21 

Sekundární stupeň úniku Zóna 22 

 

Zóna 20 je prostor s výbušnou atmosférou, která je tvořena oblakem zvířeného prachu 

ve vzduchu. Výskyt atmosféry musí být trvalý nebo dlouhou dobu nebo často. [10] 

Zóna 21 je prostor s výbušnou atmosférou, která je tvořena oblakem zvířeného prachu 

ve vzduchu. Výskyt atmosféry je v normálním provozu občasný. [10] 

Zóna 22 je prostor s výbušnou atmosférou, která je tvořena oblakem zvířeného prachu 

ve vzduchu. Výskyt atmosféry není v normálním provozu předpokládán, případně  

je předpokládán po krátký časový interval. [10] 

V definicích je zmíněn pouze prach ve zvířeném stavu, ale je nutné klasifikovat 

i nebezpečí, které je způsobené vrstvami prachu. Při rozvíření těchto vrstev prachu může 

dojít k vytvoření oblaku prachu. [10] 
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6.7 Snížení účinků výbuchu  

Mnohdy nelze spolehlivě vyloučit vznik výbušné atmosféry a zdroje iniciace. 

Z toho důvodu musí být zavedena následující opatření, která mají omezující účinek  

při výbuchu: 

• konstrukce odolné výbuchovému tlaku, 

• odlehčení výbuchu, 

• potlačení výbuchu, 

• oddělení výbuchu. [24] 

Konstrukce odolné výbuchovému tlaku jsou části technologie, které jsou konstruovány 

za účelem odolnosti proti výbuchu uvnitř zařízení. Jednotlivými částmi mohou být 

kontejnery, potrubí a nádrže. [24] 

Odlehčení výbuchu funguje na základě otevření dosud uzavřené technologie, ve které 

došlo ke vzniku nebo rozšíření výbuchu do určité míry. Technologie se otevře 

v bezpečném směru na krátký okamžik nebo delší časový interval, jestliže bylo dosaženo 

otevíracího tlaku daného zařízení pro účel odlehčení tlaku. [23] [24] 

Potlačení výbuchu má omezit dosažení maximálního výbuchového tlaku. Pokud dojde 

k výbuchu je do technologie vnesena hasicí látka. [24] 

Zabránění šíření výbuchu odděluje jednotlivé části technologie a jejich účelem  

je zabránění šíření účinků výbuchu. Vlivem některých částí zařízení může docházet 

k zesilování účinků výbuchu, a proto je nutné tomuto šíření zabránit pomocí: 

• rychle fungujícího mechanického oddělení, 

• uhašením plamene v úzké spáře nebo vnesením hasicí látky, 

• zachycením plamene rychlým protiproudem, 

• vodním uzávěrem, 

• rotačními podávači. [24] 

Pokud hrozí výbuch hořlavých prachů, nesmí se z důvodu ucpání použít protiexplozivní 

pojistky, které jsou určeny pro plyny, páry a mlhy. Nejčastější používaná zařízení jsou: 

• protiplamenné bariéry, 

• rychle působící ventily nebo klapky, 

• rychle působící uzavírací ventily (ventily pro oddělení výbuchu), 

• rotační podávač a protiexplozivní komíny, 

• uzavření bariérou produktu, 

• dvojité ventily. [24] 
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7 Analýza rizik provozu Štenc 

Analýza rizik byla provedena pro společnost Štenc, a. s., která patří mezi 

zpracovatele bavlněného materiálu. Bavlna je zde zpracovávána a dále distribuována 

například pro podkladové tkaniny a textilie pro kobercářský průmysl, agrotextilie, pytle, 

membrány a fólie do střech nebo omítek.  

7.1 Objekt posouzení 

Posuzovaný objekt pouze zpracovává bavlněný materiál. Je rozdělen na dvě části: 

administrativní část a tkalcovnu. Pro účely závěrečné práce bude brán zřetel pouze 

na tkalcovnu, kterou je nutno brát v potaz při analýze rizik daného provozu.  

Její půdorysné rozměry jsou 61,5 x 39,2 m a její světlá výška je 6,2 m. Větší část je zděná 

z cihel a zdiva, menší část je montovaná (z důvodu přístavby nové části haly ke staré).  

V hale je pod stropem instalována vzduchotechnická jednotka. Zářivková svítidla 

zajišťují osvětlení prostorů a jsou umístěna pod stropem objektu. Doplňkové osvětlení 

tvoří lokální svítidla a jsou umístěna na sloupech haly. Firma pro svou činnost používá 

pouze stroje Sülzer Itema typ H8 (skřipcový). Tkalcovna má nastavený nepřetržitý provoz 

rozdělený na 4 směny.  

7.2 Posuzovaná technologie 

Bavlněné pásky jsou používány při výrobě textilií a při jejich zpracování dochází 

vlivem otěru k tvorbě prachu. Ten se usazuje na jednotlivých částech tkalcovského stroje, 

konstrukčních prvcích objektu a na podlaze, jak je vidět na Obrázku 9, 10, 11, 12. 

Rozvaděčové skříně, které řídí jednotlivé stroje, jsou umístěny v okrajových částech 

objektu. Po obvodových částech objektu jsou umístěny skladovací prostory jako zásoba 

s daným materiálem nebo prostory s jednotlivými částmi strojů, které musí být z důvodu 

výroby jednotlivých sortimentů měněny.  
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Obrázek 9 - Prach v okolí stroje [vlastní]     Obrázek 10 - Prach v okolí stroje [vlastní]    

     

  

Obrázek 11 - Prach na podlaze [vlastní]  Obrázek 12 - Prach na stropní konstrukci 

 objektu [vlastní] 

 

Firma si platí zaměstnance na úklid prachových části ve tkalcovně na všech strojích. 

Úklid je formou použití centrálního vysavače na principu podtlaku, který je na Obrázku 

13. Ten se nachází mimo hlavní část tkalcovny v místě, kde je stará část haly připojena 

na novou.  
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Obrázek 13 - Stávající centrální vysavač [vlastní] 

Centrální vysavač zahrnuje čtyři hlavní rozvody potrubí DN 50-DN 80, které slouží 

jako úklidové zařízení, jež odsává usazený prach ve všech prostorech. Tento stacionární 

vysavač italské výroby je od společnosti Aertecnica S.r.l.; CESENA, jehož parametry 

jsou uvedeny v Příloze A. 

Potrubními rozvody jsou prachovzdušné směsi transportovány do centrálního 

potrubí, kde musí být prach a vzduch v odděleném stavu. Veškerý prach je shromažďován 

ve sběrné části. Přes vývěvu s elektromotorem je dopravován čistý vzduch do vnitřního 

prostoru v nové části haly. Pro vysavač neexistuje od výrobce jakákoliv požární nebo 

protivýbuchová ochrana.  

7.3 Požárně technické a výbuchové parametry 

Podle nařízení vlády č. 406/2004 Sb. [14] patří mezi nejdůležitější informace při 

určení bezpečnosti požárně technické a výbuchové charakteristiky. Bez těchto 

charakteristik není možné s jistotou zabezpečit chod dané technologie.  

Látku je možné popsat výčtem fyzikálně chemických vlastností a technicko-

bezpečnostních parametrů (dále jen TBP). Tyto parametry jsou charakterizovány 

s ohledem na chování při úniku nebo nebezpečí vzniku požáru. [24] 

Firmou Štenc nebyla dodána požárně technická data ani TBP, které jsou nutné 

ke klasifikaci zón, vytvoření DOPV a dalších dokumentů. V rámci této práce jsou TBP 

změřeny v kapitole 7.4. 
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7.4 Měření vybraných technicko-bezpečnostních parametrů 

Potenciální riziko by mohlo být podhodnoceno při pouhém převzetí dostupných 

údajů. Následkem podcenění by mohla být rozsáhlá havárie. Provozovatel má povinnost 

klasifikovat případné TBP podle vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci. Z výsledků 

klasifikace je možné definovat konkrétní zařazení prostorů do zón. Dostupné informace 

musí splňovat protokoly o daných zkouškách, které jsou potvrzeny autorizovanou 

zkušebnou. Je nutností znát vlastnosti vyskytujících se hořlavých a výbušných látek pro 

správné hodnocení všech prostor. Proto byl odebraný vzorek podroben stanovení 

základních TBP a pro měření byl odebrán ze sběrné části centrálního vysavače. Odebraný 

vzorek se skládá z většího podílu bavlněné příze a menšího podílu polyesteru. Doplňující 

informace k měření TBP jsou v Příloze B. Fotka prachového vzorku, který je pod 

mikroskopem zvětšen 50krát, je na Obrázku 14.  

 

Obrázek 14 - Snímek prachu pod mikroskopem [vlastní] 

7.4.1 Stanovení vlhkosti  

Stanovení vlhkosti vzorku probíhalo na halogenovém analyzátoru vlhkosti. Přístroj 

je od společnosti Mettler Toledo HS 153. Na začátku se stanoví hmotnost vzorku, který 

je následně zahříván halogenovým topným modulem. Zahříváním dochází k odpařování 

vlhkosti z daného vzorku. Při probíhajícím procesu sušení jsou hmotnost vzorku a pokles 

vlhkosti neustále měřeny. Po ukončení analýzy přístroj zobrazuje na displeji obsah 

vlhkosti ve vzorku.  

Výsledná vlhkost byla stanovena v Tabulce 2 jako aritmetický průměr deseti 

naměřených hodnot. Pro každou hodnotu je stanovena směrodatná odchylka.  
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Tabulka 2 - Naměřené hodnoty vlhkosti [vlastní] 

Měření 

č. 

Počáteční 

hmotnost [g] 

Suchá hmotnost 

[g] 

Obsah vlhkosti 

[g] 

Výsledná 

vlhkost [%] 

1 0,599 0,571 0,028 4,67 

2 0,649 0,628 0,021 3,24 

3 0,648 0,628 0,020 3,09 

4 0,621 0,602 0,019 3,06 

5 0,657 0,635 0,022 3,35 

6 0,628 0,607 0,021 3,34 

7 0,624 0,604 0,020 3,21 

8 0,626 0,605 0,021 3,35 

9 0,617 0,594 0,023 3,73 

10 0,618 0,596 0,022 3,56 

 

  Průměrná výsledná vlhkost byla stanovena na 3,46 % a její směrodatná odchylka 

je 0,45 %. 

7.4.2 Sítová analýza 

Z důvodu vláknitého charakteru vzorku nebylo možné provést sítovou analýzu.  

7.4.3 Stanovení sypné hustoty 

Stanovení sypné hustoty vyžaduje vycházet z normy ČSN EN ISO 23145-1 [11]. 

Určení sypné hustoty bylo z důvodu povahy vzorku znesnadněno. 

Nejdříve se zváží odměrný válec, do něhož se poté nasype vzorek pod horní rysku. 

Válec se znovu zváží. Jemným setřesením se povrch prachu zarovná a odečte se objem. 

Zkouška musí být 3x opakována. Výpočet sypné hustoty je dán podle Rovnice (2), podle 

[19]. 

𝑆. ℎ. =  
𝑚1−𝑚0

𝑉
= 20 𝑘𝑔/𝑚3 (2) 

kde: 

m0 – hmotnost prázdného odměrného válce  

m1 – hmotnost odměrného válce při naplnění prachem  

V – objem prachu 
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7.4.4 Maximální výbuchové parametry a dolní mez výbušnosti 

Hodnoty byly stanoveny na výbuchovém autoklávu VA – 20. Jedná se o dutou kouli 

o objemu 20 dm3 z korozivzdorné oceli. Při zkoušce je prach rozvířen uvnitř zařízení díky 

proudu vzduchu a následně iniciován pomocí pyrotechnických iniciátorů. Iniciace 

nastává teprve po dokonalém rozvíření prachu. Díky dvojici tlakových snímačů je průběh 

tlaku zaznamenáván. Hodnoty byly určeny při experimentálních měřeních na zařízení 

za definovaných podmínek. Před zahájením měření je nutné nastavit zkušební podmínky: 

• rozviřovací tlak pz = 20 barů 

• počáteční tlak pi = 1013 milibarů 

• počáteční teplota Ti = 20 °C 

• doba zpoždění iniciace tv = 60 ms 

Při měření se nejdříve vloží do zásobníku požadované množství prachu a poté 

se natlakuje na 20 barů. Aby mohlo dojít ke správnému natlakování, nesmí objem prachu 

přesáhnout 75 % zásobníku. Po každém ukončení pokusu je nutné komoru vyčistit. Tento 

postup je opakován pro řadu koncentrací. 

Maximální výbuchový tlak pmax je maximální tlak, který vzniká při výbuchu 

výbušné atmosféry a byl stanoven dle normy ČSN EN 14034-1 + A1 [7]. Pokud je 

hodnota naměřeného přetlaku větší o 0,3 barů, než je hodnota počátečního tlaku, pak je 

případ považován jako vznícení (výbuch) prachu. Jeho hodnota byla stanovena měřením 

na 3,9 barů. V tomto případě začínalo měření při koncentraci 40 g/m3 a postupně 

se zvyšovala po hodnotu 500 g/m3, což byla poslední koncentrace, kterou bylo možno 

provést z důvodu kapacity zásobníku měřicího přístroje a vzhledem k povaze vzorku. 

K iniciaci byla použita dvojice pyrotechnických iniciátorů s energií, která odpovídá 10 

kJ. Závislost maximálního výbuchového tlaku a koncentrace je znázorněna na Grafu 1. 

Graf 1 - Závislost pmax a koncentrace prachu [vlastní] 
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Konstanta Kst a maximální rychlost nárůstu výbuchového tlaku (dp/dt)max jsou 

základním ukazatelem výkonu dané výbušné směsi. Hodnoty jsou dány dle ČSN EN 

14034-2 + A1 [8]. Konstanta Kst byla měřením stanovena na 6 bar.m/s a maximální 

rychlost nárůstu výbuchového tlaku (dp/dt)max na 23 bar/s. Závislost maximální rychlosti 

nárůstu výbuchového tlaku a koncentrace prachu je znázorněna v Grafu 2. 

 

Graf 2 - Závislost (dp/dt)max a koncentrace prachu [vlastní] 

 

 

Dolní mez výbušnosti LEL je nejnižší hodnota koncentrace rozvířeného prachu 

ve vzduchu, pokud je koncentrace nižší, než je tato mez, je znemožněno šíření plamene 

a výbuchu dle normy ČSN EN 14034-3 + A1 [9]. Měřením byla hodnota stanovena 

na 25 g/m3. Pro zjištění dolní meze výbušnosti jsou použil stejné zařízení jako u hodnot 

Kst, pmax a (dp/dt)max, ale s iniciační energií, která odpovídá energii 2 kJ.  

7.4.5 Stanovení minimální zápalné energie 

Stanovení hodnot proběhlo na Hartmanově trubici dle normy ČSN EN 13821 [6]. 

Při měření se stanovuje minimální zápalná energie v závislosti na navážce vzorku a době 

zpoždění iniciace. 

Měření bylo provedeno pro dvě doby zpoždění iniciace. Pro kladný výsledek musel 

být vzorek iniciován minimálně jednou z deseti pokusů. Naměřené hodnoty jsou 

zakreslené v Grafu 3, 4.  
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Graf 3 - Naměřené hodnoty minimální zápalné energie pro dobu zpoždění 120 ms [vlastní] 

 

Graf 4 - Naměřené hodnoty minimální zápalné energie pro dobu zpoždění 150 ms [vlastní] 
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7.5 Klasifikace prostředí do zón  

Aby nedocházelo k vytváření vrstvy usazeného prachu jsou přijata organizační 

opatření, která jsou spojena s úklidem pracoviště. Lze provést výpočet nebezpečné vrstvy 

prachu pro tkalcovnu podle Rovnice (3), podle [6]:  

𝑆𝑛𝑒𝑏 =  
𝐾𝑏.𝐿𝐸𝐿.ℎ

ρ
= 3,875 𝑚𝑚  (3) 

kde: 

Kb – bezpečnostní koeficient 

LEL – dolní mez výbušnosti 

h – výška místnosti 

ρ – sypná hustota prachu 

Souvislá vrstva prachu vyšší než 3,875 mm je potenciálně nebezpečná.   

Základním aspektem k zajištění bezpečnosti je pravidelný úklid. Nejsme schopni 

určit s jakou pravděpodobností se vytvoří výbušná atmosféra u vnitřních prostorů 

zařízení, proto se musí s její trvalou přítomností počítat. Vnější okolí zařízení (objekt 

tkalcovny) musíme pomocí organizačních opatření, které je popsáno v kapitole 8.1, 

zachovávat v čistotě a zabránit tak vzniku nánosu usazeného prachu. Pouze tímto 

způsobem lze z pohledu vzniku výbušné atmosféry považovat prostor za bezpečný.  
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8 Návrh opatření 

Podkladem při návrhu opatření byly TBP, prohlídky posuzovaného objektu 

a konzultace s bezpečnostním zaměstnancem firmy. U vnitřních částí zařízení je nutné 

brát v úvahu usazování prachu v jednotlivých prostorech. Zařazení jednotlivých prostor 

do zón je v Tabulce 3. 

Tabulka 3 - Zařazení prostorů do zón [vlastní] 

Jednotlivá 

zařízení 

Vznik výbušné 

atmosféry 

Pravděpodobnost 

vzniku výbušné 

atmosféry 

Zóna 

vnitřní 

Zóna 

vnější 

Tkalcovské 

stavy 

NE 

V případě 

dostatečného úklidu se 

zabrání vzniku 

nebezpečné výbušné 

vrstvy prachu a vznik 

výbušné atmosféry 

nehrozí. 

Není předpoklad BEZ* BEZ* 

Stacionární 

centrální 

vysavač 

ANO 

Při odsávání může 

nahodile vznikat 

výbušná atmosféra. 

Nasátím většího 

množství prachových 

podílů může vznikat 

turbulentní víření 

uvnitř zařízení. 

Krátkodobě při 

provozu (odsávání) 

22 BEZ* 

Poznámka:  

BEZ*: Pokud bude dodržován úklid v jednotlivých částech i okolo zařízení 

v takových intervalech, aby se zabránilo vzniku nebezpečné výbušné vrstvy, lze prostor 

stanovit jako BEZ nebezpečí výbuchu. Provozovatel je povinen  

dle ČSN EN 60 079-10-2 [10] opatřit „výbornou“ nebo alespoň „dobrou“ úroveň úklidu, 

které jsou popsány v kapitole 8.1. Pokud tato úroveň úklidu není splněna, musí být prostor 

zařazen jako zóna 22. 
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8.1 Navrhovaná organizační opatření  

V provozu Štenc, a.s. byla navržena následující organizační opatření.  

Označení prostoru s nebezpečím výbuchu 

Je nutné provést označení prostoru s nebezpečím výbuchu značkou dle nařízení 

vlády č. 405/2004 Sb. [13]. Prostory jsou označeny značkou Ex znázorněnou na Obrázku 

15, která obsahuje i dodatkovou tabulku označení zóny. Jejich rozlišovacími znaky jsou: 

• trojúhelníkový tvar, 

• žlutý podklad, černé orámování a černá písmena, 

• žlutá část musí vyplňovat minimálně 50 % značky. [13] 

   

Obrázek 15 - Značka prostoru s nebezpečím výbuchu [13] 

Značky budou náležitě upevněny na jednotlivých zařízeních, která jsou zařazena 

jako prostředí s nebezpečím výbuchu. [13] 

Úklid 

Doporučuji provádět pravidelný úklid na pracovišti dle ČSN EN 60 079-10-2 [10]. 

Je nutné zabránit vzniku nebezpečné vrstvy prachu a následné výbušné koncentrace. Musí 

být definovány prostory určené k úklidu, s jakou úrovní má být úklid proveden, jejich 

časový program a také vybavení pracovníků, kteří úklid provádí. Podle normy ČSN EN 

60 079-10-2 [10] rozlišujeme tři úrovně úklidu: 

• výborná – stav, kdy jsou vrstvy prachu v zanedbatelné tloušťce nebo je jejich 

existence vyloučena a tím pádem vznik výbušné atmosféry není možný, 

• dobrá – stav, kdy vrstvy prachu nejsou v zanedbatelné tloušťce, ale vyskytují 

se pouze po krátkou dobu (doba kratší, než je jedna směna), 

• špatná – stav, kdy nejsou vrstvy prachu v zanedbatelné tloušťce a jejich výskyt trvá 

déle, než je jedna směna. 
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Pracovní obuv a oděv 

V prostorech s nebezpečím výbuchu má zaměstnavatel povinnost poskytnout 

zaměstnancům vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP). Jejich specifikace 

musí být navrženy tak, aby v důsledku používání nedošlo k iniciaci nebezpečné 

atmosféry. [14] 

Protokol o určení vnějších vlivů 

Tento dokument nebyl provozovatelem poskytnut. Na základě zařazení prostorů 

s ohledem na nebezpečí výbuchu je nutno vytvořit Protokol o učení vnějších vlivů tak, 

aby byly splněny legislativní požadavky a zónování bylo shodné s poslední verzí DOPV.  

Havarijní postup 

Provozovateli se doporučuje vytvořit a zapracovat do provozního předpisu 

dokument, který charakterizuje havarijní postupy. V případě výbuchu bude postup 

obsahovat jednotlivé kroky, které zajistí: 

• bezpečnou blokaci provozu a následné odstavení, ve kterém nastal výbuch, 

• kontrolu technických zařízení, 

• obnovení funkce případných ochranných systémů a prvků, 

• obnovení funkce zařízení, 

• uvedení do provozu. 

Dokumentace o ochraně před výbuchem 

Provozovatel je povinen vytvořit DOPV a zapracovat ji do vnitropodnikové 

dokumentace. Musí být zaručena aktuálnost a musí být zohledněny změny, které mohou 

v provozu nastat.  

Aktualizace dokumentace musí být provedena před učiněním změn v provozu. [14]   

Školení zaměstnanců 

Zaměstnavatel je povinen obstarat školení zaměstnanců a externích pracovníků, 

kteří pracují v prostorech s nebezpečím výbuchu. Školení musí být písemně dokladováno. 

Písemná forma by měla obsahovat základní informace jako datum, obsah školení  

a seznam účastníků. [14] 

Zaměstnanci musí být poučeni o základní problematice nebezpečí výbuchu. Cílem 

školení je informovat o protivýbuchové prevenci, zdrojích iniciace, provozních 

předpisech, správném používání technologie a přijatých opatřeních. Školení musí být 

provedeno dostatečně kvalifikovanou osobou a periodicky opakováno. [14] 
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Povinnost zajistit školení platí i pro zaměstnance cizích firem, kteří se v prostorech 

s nebezpečím výbuchu pohybují a vykonávají zde požadované činnosti. [14] 

Z pohledu časového je nutné provádět školení zaměstnanců při: 

• nástupu, před zahájením práce, 

• převodu či změně práce, 

• prvém uvedení technologického zařízení do provozu nebo při jeho změně, 

• uvádění nového produktu do provozu technologie. [14] 

Písemný příkaz V 

V místech, kde může vznikat výbušná atmosféra nebo vlivem nebezpečné činnosti 

dojít k iniciaci výbušné atmosféry, musí být činnosti prováděné na základě písemného 

příkazu k provedení prací. Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. [14] stanovuje nutné množství 

údajů, které musí takový dokument obsahovat. 

Údržba a dozor 

Do procesu údržby jsou zahrnuty opravy, kontroly, zkoušení a servis. Než mohou 

být započaty údržbářské práce v prostorech s nebezpečím výbuchu je nutné informovat 

vedoucí pracovníky daných provozů, kteří musí práce povolit na základě příkazu V.  

Tyto činnosti mohou být prováděny pouze vyškolenými a pověřenými osobami.  

Koordinační povinnosti 

Další nutností je zajistit koordinaci pracovně nezávislých osob v jednom prostoru, 

hlavně v prostorech s nebezpečím výbuchu.  

Jedinou možností proti nebezpečným vzájemným vlivům je časová koordinace 

zúčastněných osob. Při provádění dodavatelských prací by měly být koordinovány 

činnosti tím způsobem, který vyloučí vzájemné ohrožení a vznik nebezpečí.  

Inspekce a kontroly 

Dochází ke kontrole bezpečnosti pracovníků a technologie nebo prostorů, které 

musí být provedeno vždy před prvním použitím pracovních míst, po každé úpravě, která 

ovlivňuje bezpečnost, a v případě, že se zařízení poškodí.  
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8.2 Technická opatření 

Hlavním cílem technických opatření je zabránit vzniku nebezpečné vrstvy 

usazeného prachu. V prostorech provozu byla navržena následující technická opatření, 

která zajistí zvýšení protivýbuchové bezpečnosti.  

Stanovení parametrů prachu 

Pro další hodnocení rizik je nutné provést rozbor usazeného prachu,  

který se nachází v okolí tkalcovského stavu a stanovit další TBP. Stanovením parametrů  

se vytvoří základ pro zpracování některých dokumentů (DOPV, Protokol o určení 

vnějších vlivů atd.).  

V kapitole 7.4 byly naměřeny hodnoty, které definují, zda je prach výbušný (spodní 

mez výbušnosti, maximální výbuchový tlak a konstanta Kst).  

Dalším krokem by mělo být stanovení hodnot, ze kterých vyplývají takové 

požadavky na elektrická zařízení, že nemohou být zdroji iniciace (teplota vzplanutí, 

vznícení a žhnutí rozvířeného a usazeného prachu). 

Odsávání prachu 

Jelikož je provoz 4směnný a úklid se provádí pouze 1x za 24 hodin (viz kapitola 

7.2), mohlo by dojít k vytvoření nebezpečné výbušné vrstvy prachu. Proto navrhuji,  

aby byla zvýšena frekvence úklidu prachu, čehož je možno docílit dvěma následujícími 

způsoby: 

• zvýšení frekvence úklidu, 

• nahrazení centrálního vysavače. 

Zvýšení frekvence úklidu 

Pokud by firma najala dalšího zaměstnance na úklid prachu, byla by zvýšena 

frekvence úklidu (ze stávající frekvence úklidu 1x za 24 hodin na 1x za 12 hodin), zajistilo 

by se odsátí prachu na každé směně a díky tomu by došlo ke snížení rizika výbuchu. 

Nahrazení centrálního vysavače 

Případným pořízením automatického robotického vysavače by byla zajištěna podle 

normy ČSN EN 60 079-10-2 [10] výborná úroveň úklidu (viz kapitola 8.1) a také by došlo 

k minimalizaci rizika výbuchu. Jedná se o vysavač, který se automaticky pohybuje  

po kolejnici přímo nad tkalcovskými stavy a zajišťuje odsátí všech prachových částic 

z jejich okolí, jak ukazuje Obrázek 16. Nashromážděný prach je následně odstraněn 

centralizovaným sběrným systémem. [27] 
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Obrázek 16 - Automatický robotický vysavač prachu [25] 

8.3 Ekonomické zhodnocení 

V rámci ekonomického zhodnocení budou uvažovány varianty opatření zvýšení 

frekvence úklidu (viz kapitola 8.2) a nahrazení centrálního vysavače (viz kapitola 

Technická opatření).  

Zaměstnanec, který provádí úklid za pomoci centrálního vysavače, dostává hrubou 

minimální mzdu, která od 1. 1. 2017 činí 11 000,- Kč měsíčně. Mimo tuto částku musí 

zaměstnavatel odvádět 25 % a 9 % z hrubé mzdy na sociální a zdravotní pojištění státu. 

Celkové náklady na jednoho zaměstnance měsíčně tedy činí 14 740,- Kč. Pokud by firma 

přijala dalšího zaměstnance na úklid, měsíční náklady se zdvojnásobí a celkově by 

na úklid prachu náklady činily 29 480,- Kč. [18] [22]  

Při zakoupení automatického robotického vysavače dojde ke snížení nákladů 

na platy zaměstnanců, avšak je nutné uvážit pořizovací náklady. Pokud nejste vážný 

zájemce o koupi, není snadné zjistit tuto částku. Od distributora IndiaMART mi byla 

poskytnuta pouze orientační pořizovací cena, která činí 50 000,- €, což je v přepočtu 

1 326 500,- Kč, při kurzu, který je uveden v Příloze C. Je však nutné do budoucnosti 

počítat i s provozními náklady. Pro určení přesné ceny by bylo zapotřebí nechat zařízení 

naprojektovat. [17] 

Z ekonomického hlediska jsou obě opatření finančně náročná a pro firmu znamenají 

finanční výdaje. Z přijetí dalšího zaměstnance vyplývá, že firma bude muset pravidelně 

a dlouhodobě vynaložit finanční prostředky na zajištění mzdy zaměstnanců. V případě 
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pořízení automatického vysavače je nákladná vstupní investice, avšak měsíční náklady 

na údržbu a provoz jsou řádově nižší, než jsou náklady na zaměstnance.  

Aktuálně se v provozu používá pouze centrální vysavač 8 hodin denně. Kdyby 

firma přijala dalšího zaměstnance na úklid provozní doba vysavače by se zvýšila na 16 

hodin denně. Při zakoupení automatického robotického vysavače by byla jeho provozní 

doba stanovena na 24 hodin denně. Stroj je vyřazen z provozu pouze při servisní 

prohlídce. V Tabulce 4 jsou porovnány finanční náklady na provoz centrálního i 

automatizovaného robotického vysavače. Hodnoty nákladů byly vypočítány podle 

průměrné ceny elektrické energie 3,50 Kč/kWh.  

Tabulka 4 - Srovnání provozních nákladů [vlastní] 

 1.  varianta 

Centrální vysavač 

8 hodin denně 

2. varianta 

Centrální vysavač 

16 hodin denně 

3. varianta 

Robotický vysavač 

24 hodin denně 

Příkon 800 W 800 W 1500 W 

Spotřeba energie 

za den 
6,4 kWh 12,8 kWh 36 kWh 

Náklady na 

provoz za rok 
8 176,- Kč 16 352,- Kč 45 990,- Kč 

 

Z tabulky vyplývá, že finančně nejnáročnější provozní náklady má 3. varianta, tedy 

provoz automatického robotického vysavače. Finanční náročnost je dána vysokým 

počtem hodin, kdy je vysavač v provozu a vyšším příkonem.   
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9 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo poukázat na riziko výbuchu, které je spojené 

s výrobou v textilním průmyslu. 

Úvodní část je zaměřena na platnou legislativu, především na nařízení vlády  

č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v prostředí s nebezpečím výbuchu. Nařízení je aplikací směrnice Evropského parlamentu 

a rady 1999/92/EC, které se zabývá minimálními požadavky na zlepšení bezpečnosti  

a ochrany zdraví zaměstnanců, kteří jsou vystaveni riziku výbušného prostředí. Tento 

postup byl použit při analýze nebezpečných prostorů v provozu tkalcovny společnosti 

Štenc, a.s. 

Pro měření bylo nutné odebrat vzorky prachu, který se v provoze nachází a stanovit 

vybrané technicko-bezpečnostní parametry. Dále je pozornost zaměřena na prostory, ve 

kterých se může nebezpečný prach vyskytovat a rozdělení těchto prostorů do zón dle ČSN 

EN 1127-1. Šlo hlavně o prostory v okolí tkalcovského stavu. 

V další části bylo provedeno experimentální měření výbuchových parametrů 

(maximální výbuchový tlak, dolní mez výbušnosti a maximální rychlost nárůstu 

výbuchového tlaku) prachovzdušných směsí. Pro experimentální měření byl použit 

vzorek ze směsi, která je tvořena většinovým podílem bavlněné příze a menšinovým 

podílem polyesteru. Vzorek prachu byl odebrán z prostor tkalcovny. 

Závěr práce patří navržení organizačních a technických opatření, která slouží 

k zajištění protivýbuchové ochrany. Hodnocení bylo provedeno na základě prohlídky 

provozu, dokumentace, která byla provozovatelem poskytnuta a stanovení vybraných 

technicko-bezpečnostních opatření. Následně jsou navržená opatření z ekonomického 

hlediska zhodnocena. V tomto zhodnocení jsou finančně porovnány dvě varianty 

navržené pro zajištění bezpečnosti na pracovišti. 
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