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Anotace: 

Diplomová práce seznamuje se zařízením kůrového kotle a jeho provozními soubory. 

Cílem práce je provést analýzu rizik tohoto zařízení, jehož součástí je i rozbor platné 

legislativy pro bezpečnost technických zařízení a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, s 

ohledem použitelnosti pro posuzované zařízení. Ukázkově je zde vypracována analýza rizik 

pro destrukci vysokotlaké části kotle za použití stromu poruch. Této metody je možno použít 

i pro posouzení rizik dalších hrozících nebezpečí, jako např. požáru, výbuchu, nebo i pro 

posouzení technologické části zařízení, jako např. bezpečnosti dopravy kůry. V příloze jsou 

uvedeny vybrané provozní nehody zařízení, přehled pracovních úrazů obsluhy, některá 

provozní měření z hlediska fyzikální zátěže obsluhy vyplývající z mikroklimatu a hluku na 

pracovišti. Výsledky této práce je možné využít k doplnění stávajícího místního provozního 

bezpečnostního předpisu, při školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nebo pro školení 

a zacvičování nových topičů. 

 

 

The Annotation: 

Thesis introduces the mechanism of bark boiler and its operational files. The main 

gole is to perform risk analysis of this equipment, whose part is analysis of valid legislation 

of technical equipment and safety and occupational hygiene, with regard to usability of 

expertised equipment. Exemplarily is worked uped  the risk analysis of the high-pressure 

boiler destruction using the FAT (fault tree analysis). This method can be used for exploring 

more impending danger, such as fire, explosion, or examination of the technological part of 

the equipment, such as safety of bark transport. The enclosure mentionts choosen operating 

accidents of the equipment, the list of staff work injuries, some operating measurements in 
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term of phyzical stress of staff sequent upon microclimate and noice in the workplace. Result 

of this work can be used as completion to current local operational safety regulation, in safety 

training and occupational hygiene or for education and training of new boilerman. 

 

Bibliografická citace: 
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1. Úvod 
 Biocel Paskov je akciovou společností se sídlem v Paskově, tradice výroby buničiny v 

naší oblasti sahá do konce 19. století, kdy byla zahájena výroba papíru ve Vratimově. Letos 

si připomeneme již 25 výročí zahájení výroby celulózy v Paskově, kde byla převedena 

výroba právě z Vratimova. Biocel Paskov se v roce 2001 stal součástí rakouské celulózo - 

papírenské skupiny Heinzel Group.  

 Nosným produktem společnosti je magnesiumbisulfitová bělená buničina prodávaná 

pod obchodním názvem VIAN. Svou kapacitou 280 tisíc tun výroby této buničiny, se Biocel 

Paskov řadí mezi přední evropské producenty sulfitové buničiny. Vysoký objem výroby 

buničin je náročný na zajištění potřebného množství základní suroviny pro její výrobu - 

dřevní hmoty. Převážně z tuzemských zdrojů je nakupováno smrkové dřevo. V posledních 

letech se v celkovém objemu nakupované dřevní hmoty stále významněji prosazuje podíl 

dřevařské štěpky, který v současné době přesahuje 45 %. 

 Jelikož cílem každé firmy je minimalizovat vznik odpadu při výrobě, a pokud možno 

takovýto odpad dále zpracovávat, většina celulózek v rámci svého hospodaření s energií, 

staví různá energetická zařízení pro spalování biomasy, která takovýto odpad dokáží účelně a 

hospodárně zlikvidovat. Protože i při naší výrobě vzniká značné množství kůrodřevního 

odpadu, rozhodla se naše a.s. pro stavbu vysokotlakého kůrového kotle. Tento kotel byl 

uveden do zkušebního provozu dne 15.8.1991, záruční doba potom byla ukončena úspěšnými 

garančními zkouškami ve dnech 13-16.8.1992. Od této doby kůrový kotel (dále jen K6) 

s jeho souvisejícími provozními skupinami, zajišťuje likvidaci kůrodřevního odpadu 

vznikajícího při zpracování dřeva pro výrobu štěpky, a to jeho spálením. Takto získané teplo 

se využívá k výrobě páry stanovených parametrů pro další technologické celky závodu a 

výrobě elektrické energie (tzv. „zelené energie“) [36]. Do doby uvedení K6 do provozu, se 

vznikající odpad ukládal na skládku, tzv. „haldováním“ na sousedící pozemky s a.s., což 

přinášelo značné problémy, kdy docházelo k častému samovznícení této biomasy. Ke konci 

roku 2006 došlo ke konečné likvidaci i takto uloženého paliva, které už ve značně 

zrašelinovatělém stavu bylo spáleno v K6.  

 Kotel K6 představuje tedy unikátní zařízení, které investice do něj vložené již několika 

násobně navrátilo. Tento kotel navíc po celou dobu své existence prochází procesem 

neustálého zlepšování a zdokonalování, na němž se podílejí jak samotná obsluha a  

technologové tohoto zařízení, svými zlepšovacími návrhy a podněty, tak i vedení energetiky 

při podpoře zavádění dokonalejších řídících systémů, a samozřejmě odpovědná údržba. 
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 Existence tohoto zařízení, jenž vyrábí a uvolňuje značnou energii a zabývá se zároveň 

přenosem této energie, přináší zvýšené riziko ohrožení, ať už pro samotné zařízení, či jeho 

okolí a obsluhu kotle (topiče). Tato naakumulovaná energie je schopna svými destruktivními 

účinky v případě náhlého a nekontrolovaného uvolnění schopna napáchat značné škody, ať 

už na majetku či životech [14]. Proto jsou tato zařízení zvláštním právním předpisem, 

kategorizována jako tzv. „vyhrazená technická zařízení“ (dále jen VTZ) [34]. Další 

skutečností je ta, že toto zařízení jako celek spadá hned do několika oblastí VTZ, a to 

tlakových [27], plynových [30], zdvihacích [28] a elektrických [29] vyhrazených zařízení. 

Mimo tato VTZ jsou součástí provozu K6 i jiná tzv. vybraná technická zařízení (dále jen 

VbTZ), jako např. skladovací zařízení sypkých hmot nebo zařízení pro plynulou dopravu 

nákladů – pásové dopravníky. 

 Cílem této práce je provést analýzu rizik kůrového kotle, jejíž součástí je i rozbor platné 

legislativy a dalších norem, vztahujících se na provoz tohoto zařízení, a to jak z pohledu 

bezpečnosti technických zařízení (dále jen BTZ), tak i ze strany bezpečnosti práce. Od doby 

uvedení kotle do provozu již uplynulo 15 let, mnoho postupů v technologii se zdokonalilo, 

došlo k řadě vylepšení na tomto zařízení, směrem k bezpečnější obsluze kotle. Modernizoval 

se řídící systém, řada předpisů prošla novelizací, nebo byla zrušena a nahrazena novými. Na 

závěr uvádím přehled provozních poruch tlakového celku (viz Příloha č. 2) a pracovních 

úrazů na K6 (viz Příloha č. 3 ), dále některá praktická měření, vztahující se k zátěži kladené 

na obsluhu kotle, s ohledem na teplotu a vlhkost vzduchu na pracovišti (viz Příloha č. 4), a 

provedená měření hluku na všech provozních souborech K6 (viz Příloha č. 5). 
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2. Rešerše 

 
Klíčová slova: Parní kotle, tlakové zařízení. 

 

Rozbor tématu: Vyhledání publikací vztahující se k zadání mé diplomové práce. 

Výsledkem by měl být bibliografický přehled záznamů, který mohu 

použít k vypracování této práce.  

 

Počet záznamů: 3 

 

Použité vyhledávače: Google Scholar 

 

Vyhledané záznamy:  

 

Monografie 

  

1. Kaminský, J.; Vrtek, M.: Obnovitelné a alternativní zdroje energie, interní učební 

texty, katedra energetiky, fakulta strojní, VŠB – TU Ostrava, 2002. 141 s. 

 

Časopisy 

 

2. Odborný časopis pro životní prostředí: Netradiční zdroje energie, ročník X., číslo 

3/2003. Přednášky z VIII. celostátní konference pořádané dne 17.června 2003 Českou 

společností pro životní prostředí. 

 

Internetové zdroje 

 

3. Korouš, J.; Masák, J.; Bielak, O.: Odolnost komor přehříváků páry vysokotlakých 

kotlů proti křehkému lomu při tlakové zkoušce, BiSAFE, s.r.o. Dostupné na World 

Wide Web: 

<http://www.bisafe.cz/clanky/ko03_komabk.pdf>. 
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3. Umístění, technologie a popis objektu 

 
3.1 Umístění objektu 
     Objekt kůrového kotle je umístěn ve středu podniku Heinzel pulp BIOCEL Paskov a.s. 

jako součást provozního celku PC 40 Energetika. Samotný podnik se rozkládá na katastrech 

obcí Paskov a Žabeň mezi rychlostní komunikací R56 a starou okresní komunikací III/48411 

(viz Obr.č. 1) . Podnik je obklopen ze severní a východní strany zástavbou uvedených obcí. 

Na jihozápadní straně těsně sousedí s pilařským závodem společnosti Mayr - Melnhof Holz 

Paskov s.r.o., který má kapacitu pořezu zhruba 1 milión plnometrů kulatiny dřeva. Z jihu a 

západu obklopuje podnik lesní, převážně smrkový porost. 

 

 

 
 

Obr.č. 1: Celkový pohled na závod [45]. 
 

 



 

15 

3.2 Stručný popis technologie kůrového kotle 
Provoz kůrového kotle sestává ze čtyř provozních souborů:  

  

• PS 40.40 spalování kůry a plynu v kůrovém kotli: 

 

 Zde je umístěn parní kotel dánské firmy BWE, pro spalování kůrodřevního odpadu. 

Jako další palivo lze použít zemní plyn a degazační (důlní) plyn, příp. jejich kombinaci. 

Jedná se o vysokotlaký, jednobubnový kotel B001 s přirozenou cirkulací, s parametry 

přehřáté páry o jmenovitém tlaku 8,6 MPa a jmenovité teplotě páry 485 °C. Výkon kotle při 

spalování kůry v kombinaci se zemním nebo degazačním plynem je 50 t.h-1, při spalování 

pouze zemního příp. degazačního plynu dosáhneme výkonu 70 t.h-1 vyrobené páry. Pro 

odvod odluhu z parního bubnu B001, slouží nízkotlaký expander odluhu B004 jenž pracuje o 

jmenovitém tlaku 0,4 MPa a teplotě 145 °C. 

     K chlazení roštové části slouží středotlaký, jednobubnový kotel B003 s nucenou 

cirkulací o jmenovitém výkonu  0,8 t.h-1 vyrobené páry, při jmenovitém tlaku páry 1,2 MPa a 

jmenovité teplotě páry 200 °C. 

 

• PS 40.41 doprava kůry kůrového kotle: 

 

 Doprava kůry se skládá ze soustavy šnekového (H001), řetězového (H002) a gumových 

korýtkových dopravníků (H003, H004 a H005), které dopravují kůrodřevní hmotu ze sila o 

objemu 2 000 m3 umístěného v prostorách provozního celku PC 20 Dřevosklad, do mezisila 

o objemu 100 m3 na kotelnu kůrového kotle. Mezi H001 a H002 je umístěna pásová váha 

kůry, na H003 je umístěn elektromagnet a na H005 permanentní magnet k odloučení 

železných částic. 

Z mezisila je palivo odebíráno pomocí 6 ks šnekových dopravníků poháněných hydromotory, 

a dále přiváděno do tří kůrových svodek, které jej svádí na rošt kotle. 

Délka dopravníků od 2 000 m3 sila po 100 m3 mezisilo činí asi 600 m. 

 

• PS 40.42 doprava popelovin kůrového kotle: 

 

 Doprava popelovin zahrnuje popelové hospodářství, jehož účelem je odvod škváry 

z roštu a jeho drcení kladívkovým drtičem, dále záchyt hrubého popílku v cyklonech před 
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vstupem do ekonomizéru (dále jen ECO), a v poslední řadě, záchyt popílku ze spalin pomocí 

elektrostatických odlučovačů (dále jen elektrofiltrů) před odtahem do komína (viz Obr.č. 2). 

Škvára a popílek jsou hydraulicky samospádem, splavovány do bagrovací jímky na kotelně a 

odtud rovněž hydraulicky, v potrubních trasách, pomocí dalších bagrovacích čerpadel, 

dopravovány na úložiště tuhých odpadů ke konečnému uložení. 

V případě elektrofiltrů je zde ještě možnost tento popílek mechanicky dopravovat pomocí 

řetězových dopravníků, do popílkového sila B 001 (viz Obr.č. 3), o objemu 150 m3 popílku, 

pro jeho další zpracování. Odběr materiálu z popílkového sila, je realizován rovněž 

mechanicky se zvlhčováním, pomocí řetězových dopravníků přes rukávovou násypku, na 

korbu nákladního automobilu. 

 

• PS 40.45 trafostanice a rozvodna kůrového kotle: 

 

 Trafostanice a rozvodna zajišťuje dodávku elektrické energie pro zařízení kůrového 

kotle. Tento provozní soubor tvoří trafostanice, elektrické rozvodny vysokého a nízkého 

napětí a samotné elektrické rozvody. 

 

 

             
Obr.č. 2: Kůrový kotel s elektroodlučovači - jižní pohled.    Obr.č. 3: Kůrový kotel s přístavkem, výtahovou                 

šachtou a popílkovým silem - severní pohled. 
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3.3 Popis objektu 
     

 Kůrový kotel a jeho pomocná zařízení tvoří klasický montovaný průmyslový objekt 

s masivními železobetonovými základy, odpovídající stavbě na původních mokřadinách a 

poddolovaném území na kterých se prakticky celý areál rozkládá.  

 Výška stavby kůrového kotle je 31 m o 7 NP (podlaží podle PBS) a půdorysných 

rozměrech 22 x 13 m (viz. Příloha č. 1) . Součástí stavby je provozní přístavek ve kterém 

jsou umístěny zámečnická dílna, denní místnost obsluhy, elektrorozvodna VN a NN, 

elektrorozvodna DAMATICU, kabelová místnost a trafostanice. Tento přístavek ke kotelně 

ze severozápadní strany těsně přiléhá a jeho půdorysné rozměry jsou 16 x 7 m a výška 10,7 

m. Další součástí stavby těsně přiléhající je ze severovýchodní strany výtahová šachta 

s předsíní a severním schodištěm (CHÚC sever) o půdorysných rozměrech 7,5 x 3 m a výšce 

32,5 m (viz Obr.č. 3). Z jihu ve vzdálenosti 4 m od kůrového kotle sousedí další stavba 

náležící provozu kůrového kotle a to odpopílkovací zařízení s elektrofiltry o rozměrech 23,5 

x 7 m a výšce 17 m. 

 Skelet stavby je tvořen profilovanými ocelovými nosníky, na nichž jsou zavěšeny 

podlahy i stropy šroubovými nebo svarovými spoji. Plášť konstrukce se skládá ze 

sendvičových trapézových ocelových plechů, mezi nimiž je vložena izolace z minerální vlny. 

 Obvodové zdi provozního přístavku jsou betonové s armovanou výztuží z vnější strany 

pokryté trapézovým plechem s izolací z minerální vlny. Příčky jsou zděné.  

Ve 2 NP na severovýchodní straně jsou  řadová, plastová okna bez otvírání, další okna již 

s otvíráním jsou na západní straně ve 3 a 4 NP vždy u plynových hořáků a v zámečnické 

dílně, dále pak v denní místnosti, WC a umývárně na severní straně. Všechny dveře a vrata 

na vstupu do kotelny, jednotlivých pater, přístavků a dalších pomocných zařízení jsou 

v protipožárním provedení.  

 Střecha je samonosná, plechová s izolací z minerální vlny na níž je položena krytina 

z pískované asfaltované lepenky. Ve střeše jsou umístěny světlíky s pneumatickým 

ovládáním pro odvětrání kotelny, jeden světlík je rovněž nad severním schodištěm.  

 Podlahy jsou většinou roštové nebo plechové, jen ve 2 NP je část podlahy betonová, 

také v zámečnické dílně, denní místnosti a el.rozvodnách je podlaha betonová.  

 Součástí kotelny je osobní výtah jenž se skládá z výtahové šachty, kterou tvoří ocelová 

konstrukce pokrytá sendvičovým ocelovým trapézovým plechem s izolací a strojovny 

výtahu. 
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 Dalším významným souvisejícím zařízením provozního celku je kůrové silo o objemu     

2 000 m3 a doprava této kůry na kotelnu. Toto silo není součástí provozního celku kůrového 

kotle, přesto jej zde uvádím, jelikož obsluha nad tímto zařízením provádí dohled formou 

pochůzek. 

Půdorys sila je kruhového tvaru o Ø 22 m s výškou stěny 10 m, na níž je položena střecha 

z ocelového plechu, kuželovitého tvaru o Ø 22 m s vrcholem ve výšce 8,9 m, celková výška 

sila tak činí 18,9 m. 

Základy jsou opět z masivního železobetonu, stěny jsou rovněž železobetonové, střecha je 

z ocelového plechu. Pod silem v hloubce -2 m se nachází podzemní doprava kůry a 

elektrorozvodna s frekvenčním měničem pro obslužná zařízení tohoto sila. 

 Doprava kůry, kterou tvoří převážně gumové pásové dopravníky zabírají přibližně 

plochu 600 x 0,8 m o proměnlivé výšce, z níž nejvyšší dopravovaný bod je 25 m. Tyto 

dopravníky jsou zavěšeny na ocelové konstrukci z profilovaných nosníků, které jsou 

ukotveny na železobetonových pilířích. Dopravníky jsou částečně zakrytovány ocelovým 

trapézovým nebo rovinným plechem.     
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4. Legislativa pro BTZ  

 
4.1 Zákon č. 174/1968 Sb. v platném znění 
- zákon o státním odborném dozoru (dále jen SOD) nad bezpečností práce. 

 Tento „vousatý“, ale velice důležitý zákon prošel několika změnami, až po tu 

nejpodstatnější, vydanou zákonem č. 253/2005 Sb., která reaguje na vyhlášení zákona č. 

251/2005 Sb. o inspekci práce, který ruší Český úřad bezpečnosti práce (dále jen ČÚBP) a 

nahrazuje jej Státním úřadem inspekce práce (dále jen SÚIP). 

 

Z obsahu zákona vyplývá: 

 

- SOD nad bezpečností VTZ, vykonávají organizace SOD zřízené výhradně k tomuto 

účelu Ministerstvem práce a sociálních věcí, 

- organizace SOD jsou podřízeny Státnímu úřadu inspekce práce  [8] (viz Diagram č. 

1),  

- působnost organizací SOD se vztahuje na všechny právnické osoby (organizace) a 

podnikající fyzické osoby, 

- organizace SOD podávají odborná a závazná stanoviska o splnění požadavků BTZ, 

provádějí prohlídky, řídí a vyhodnocují zkoušky kterými osvědčují že VTZ splňují 

požadavky o zajištění BTZ a v neposlední řadě prověřují odbornou způsobilost 

fyzických osob (revizní technici, topiči, atd.), 

- pověření pracovníci SOD jsou oprávněni vstupovat do prostoru organizací a prostor 

podnikajících fyzických osob, za účelem provedení dozoru, k jeho provedení 

vyžadovat potřebné doklady, informace a vytvoření podmínek,  

- VTZ jsou zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku, 

jsou to zařízení tlaková, zdvihací, elektrická a plynová, 

- osvědčení k činnostem na VTZ vydané organizací SOD má platnost 5 let, 

- ministerstvo stanoví vyhláškami, která technická zařízení se považují za vyhrazená, 

stanoví bližší podmínky kladené na ně, na odbornou způsobilost organizací a 

podnikajících fyzických osob a odbornou způsobilost jejich pracovníků. 
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Diagram č. 1: Organizační schéma SÚIP [43]. 

 

 

4.2 Legislativa pro VTZ 
Tato legislativa se týká vyhlášek vydaných ČÚBP z roku 1979 [27], [30],  [28] a [29]. 

Tyto předpisy byly rovněž několikrát novelizovány, se snahou uvést v soulad s právními 

předpisy po přijetí zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky (zákon o 

shodě), zejména s řadou nařízení vlády z roku 2003 [18], [19], [20], [21] a [22]. Zákon o 

shodě [35] mimo jiné, pozastavil závaznost českých technických norem (dále jen ČSN), texty 

libovolných norem mohou tedy ustanovení výše uvedených vyhlášek pouze doplnit, ale ne 

rušit nebo měnit. Jelikož se ve své práci zabývám hodnocením tlakového zařízení, budu se i 

po stránce legislativní z hlediska BTZ zabývat podrobněji legislativou pro vyhrazená tlaková 

zařízení [25], a o něco více vyhrazeným plynovým zařízením. Opravdu okrajově se zde 

zmíním o vyhrazených technických zařízeních zdvihacích a elektrických, poněvadž i ony 

jsou součástí posuzovaného zařízení. 

 
4.2.1  Vyhláška ČÚBP č. 18/1979 Sb. v platném znění 

- o určení vyhrazených tlakových zařízení a podmínkách jejich bezpečnosti. 

Tato vyhláška je základním, závazným dokumentem pro vyhrazená tlaková zařízení.  
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4.2.1.1  Vyhrazená tlaková zařízení 

- Parní a kapalinové kotle, 

- tlakové nádoby stabilní (dále jen TNS), 

- kovové tlakové nádoby k dopravě plynů. 

 

4.2.1.2  Rozdělení kotlů 

- 1. třída - parní kotle s jmenovitým množstvím vyráběné páry nad 115 t/h, 

- 2. třída - parní kotle s jmenovitým množstvím vyráběné páry nad 50 t/h do 115 t/h 

(včetně) nebo horkovodní kotle s tepelným výkonem nad 35 MW, 

- 3. třída - parní kotle s jmenovitým množstvím vyráběné páry nad 8 t/h do 50 t/h 

(včetně) nebo horkovodní kotle s tepelným výkonem nad 5,8 MW do 35 MW 

(včetně), 

- 4. třída - parní kotle s jmenovitým množstvím vyráběné páry do 8 t/h (včetně) nebo 

horkovodní kotle s tepelným výkonem do 5,8 MW (včetně) a všechny ostatní kotle 

kapalinové. 

 

4.2.1.3  Rozdělení TNS 

 Tlakové nádoby se člení do skupin podle nejvyššího pracovního přetlaku (p) v MPa a 

součinu nejvyššího pracovního přetlaku a objemu (v) v litrech (dále jen "bezpečnostní 

součin") takto: 

- skupinu A tvoří tlakové nádoby s nejvyšším pracovním přetlakem přesahujícím 0,2 

MPa, jejichž bezpečnostní součin má hodnotu vyšší než 103, 

- skupinu B tvoří ostatní tlakové nádoby. 

 

4.2.1.4  Revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob 

- Revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob smí provádět pouze revizní 

technik, 

- tlakovou zkoušku provádí revizní technik zpravidla vodou, výsledek zkoušky zapíše 

do revizního záznamu, 

- došlo-li v důsledku nového seřízení pojistného ventilu ke změně nastavených hodnot, 

opraví revizní technik příslušné údaje v pasportu (revizní knize) zařízení, 

- tlaková zkouška musí být provedena v případech kdy to určí orgán dozoru, nebo 

nejpozději do 9 let od provedení předchozí tlakové zkoušky zkušebním přetlakem, 

dále u všech kotlů vždy po provozní přestávce delší dvou let, 
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- organizace provozující kotel (dále jen "provozovatel") je povinna písemně oznámit 

orgánu dozoru alespoň 30 dnů předem datum jeho tlakové zkoušky. 

 

4.2.1.5  Revizní technik 

- Musí mít pro provádění revizí a zkoušek kotlů a tlakových nádob osvědčení o 

odborné způsobilosti vydané organizací dozoru na základě vykonané zkoušky, 

- uchazeč o osvědčení revizního technika musí mít stanovené vzdělání a prokazatelnou 

praxi v oboru tlakových zařízení, 

- revizní technik provádějící tyto zkoušky je povinen uvádět v záznamech o úkonech, 

které provedl, evidenční číslo svého osvědčení 

- další požadavky na revizní techniky, jsou uvedeny v ČSN [2], kde mezi jejich 

základní povinnosti zejména patří: 

 

a) sledovat a zajišťovat povinnosti předepsané provozovatelům kotlů vůči 

dozorčím orgánům,  

b) znát konstrukci, materiál a parametry kotlů, 

c) přihlašovat a odhlašovat kotle do evidence a z evidence dozorčích orgánů, 

d) provádět revize kotlů a zapisovat jejich výsledky, 

e) spolupracovat s dozorčími orgány a zúčastnit se jimi prováděných kontrolních 

prohlídek a zkoušek.  

 

4.2.1.6  Topiči kotlů 

- Kotel je dovoleno provozovat jen tehdy, je-li jeho obsluhou pověřen odborně 

způsobilý pracovník (dále jen "topič"), jemuž byl po úspěšně vykonané základní 

zkoušce vydán topičský průkaz příslušným inspektorátem bezpečnosti práce (dále jen 

"inspektorát"), základní zkouška opravňuje k samostatné obsluze kotlů 4. třídy, 

- k samostatné obsluze kotlů 1. až 3. třídy nebo kotlů na jiné než v topičském průkaze 

uvedené palivo je nutno složit příslušnou doplňkovou zkoušku, 

- poruší-li topič závažným způsobem své povinnosti, může mu inspektorát topičský 

průkaz odejmout, 

- neobsluhuje-li topič po dobu 5 let kotel, pozbývá jeho topičský průkaz platnosti, 

- opětovné získání průkazu je podmíněno vykonáním nové základní zkoušky, 

- další požadavky na topiče, jsou uvedeny v ČSN [2], z jejichž povinností vyplývá: 
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a) musí znát obsluhované kotelní zařízení, 

b) dbát na to, aby se v prostoru kotelny nezdržovaly nepovolané osoby, 

c) nevzdalovat se od obsluhovaného kotle, 

d) provádět předepsané záznamy do provozního deníku kotle, 

e) hlásit nadřízenému neprodleně každou poruchu nebo závadu na zařízení, 

f) podrobit se nejméně 1 x za 3 roky prověrce odborné způsobilosti 

(přezkoušení), před pracovníkem stanoveným provozovatelem, 

g) podrobit se lékařským prohlídkám. 

 

4.2.2 Vyhláška ČÚBP č. 21/1979 Sb. v platném znění 

- o určení vyhrazených plynových zařízení a podmínkách jejich bezpečnosti. 

Tato vyhláška je základním, závazným dokumentem pro vyhrazená plynová zařízení. 

 

4.2.2.1 Vyhrazená plynová zařízení 

- Pro výrobu a úpravu plynů,  

- skladování a přepravu plynů,  

- plnění nádob plyny, včetně tlakových stanic,  

- zkapalňování a odpařování plynů,  

- zvyšování a snižování tlaku plynů,  

- rozvod plynů, 

- spotřebu plynů spalováním. 

 

4.2.2.2 Revizní technik 

- Revizní technik musí mít pro provádění revizí a zkoušek zařízení, osvědčení o 

odborné způsobilosti, vydané organizací dozoru na základě vykonané zkoušky. 

 

4.2.2.3  Obsluha zařízení 

- Pracovníci pověření obsluhou zařízení musí být provozovatelem zařízení seznámeni s 

předpisy pro obsluhu a se souvisejícími bezpečnostními předpisy, s požárním řádem, 

požárními poplachovými směrnicemi a musí být zaškoleni v obsluze těchto zařízení, 

před pověřením samostatnou obsluhou zařízení musí být provozovatelem 

přezkoušeni, 

- provozovatel je povinen určit obsah a délku zaškolení s ohledem na charakter a 

rozsah vykonávané činnosti na daném druhu zařízení a ověřovat znalosti pracovníků 
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1 x za 3 roky revizním technikem, který má platné osvědčení odborné způsobilosti 

příslušného druhu a rozsahu. 

 

4.2.2.4  Povinnosti provozovatele zařízení 

- Zajistit, aby kontroly a provozní revize byly vykonávány podle návodů a pokynů 

výrobce, 

- zajistit, aby montáž a opravy zařízení vykonávala jen oprávněná organizace a obsluhu 

zařízení jen odborně způsobilí pracovníci, 

- vypracovat do jednoho měsíce od zahájení provozu místní provozní řád, 

- u zařízení, kde se pracuje s jedovatými a nedýchatelnými plyny, před zahájením 

provozu zajistit dýchací a oživovací techniku, udržovat ji ve stavu schopném provozu 

a pro případ nutnosti (havárie, porucha apod.) zajistit protiplynovou nebo záchrannou 

službu, 

- vést předepsanou technickou dokumentaci a evidenci zařízení. 

 

4.2.3  Vyhláška ČÚBP č. 19/1979 Sb. v platném znění 

- o určení vyhrazených zdvihacích zařízení a podmínkách jejich bezpečnosti. 

 Tato vyhláška je základním, závazným dokumentem pro vyhrazená zdvihací zařízení. 

 

4.2.3.1 Vyhrazená zdvihací zařízení 

- Zdvihadla a pojízdná zdvihadla o nosnosti nad 5000 kg (kladkostroje, kočky apod.), 

- jeřáby o nosnosti nad 5000 kg, 

- pohyblivé pracovní plošiny s výškou zdvihu nad 3 m, 

- stavební výtahy s výškou zdvihu nad 3 m, jimiž se dopravují také osoby, 

- výtahy, které jsou trvalou součástí staveb o nosnosti nad 100 kg a s výškou zdvihu 

nad 2 m, 

- regálové zakladače se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy. 

 

4.2.3.2  Revize 

- Organizace je povinna soustavně ověřovat revizemi a revizními zkouškami další 

provozní způsobilost zařízení, rozsah a úplnost dokumentace. Tyto revize a revizní 

zkoušky se provádí v rozsahu a ve lhůtách předepsaných technickými normami, 

popřípadě technickými podmínkami výrobní organizace. 

 



 

25 

4.2.3.3  Revizní technik 

- Revize, revizní zkoušky, zkoušky vyrobených, smontovaných, generální opravou 

renovovaných a rekonstruovaných zařízení smějí provádět jen revizní technici, 

- revizní technik musí mít pro provádění činností osvědčení o odborné způsobilosti 

vydané organizací dozoru na základě vykonané zkoušky. 

 

4.2.4  Vyhláška ČÚBP č. 20/1979 Sb. v platném znění 

- o určení vyhrazených elektrických zařízení a podmínkách jejich bezpečnosti. 

 Tato vyhláška je základním, závazným dokumentem pro vyhrazená elektrická zařízení. 

 

4.2.4.1  Vyhrazená elektrická zařízení 

- Zařízení pro výrobu, přeměnu, rozvod a odběr elektrické energie, 

- zařízení určená k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny. 

 

4.2.4.2  Povinnosti organizací 

- Provozovatel je povinen zajistit v rámci preventivní údržby, vykonání předepsaných 

kontrol zařízení (revize, zkoušky, prohlídky apod.) se zřetelem k podmínkám, za 

nichž je zařízení provozováno. Pro účely revizí se objekty dělí na: 

 

a) A - objekty bez nebezpečí výbuchu, 

b) B - objekty s nebezpečím výbuchu. 

 

- Výchozí a pravidelné revize smějí vykonávat jen revizní technici. Požadavky na 

jejich odbornou způsobilost stanoví zvláštní předpis [26]. 

 

 

4.3 Další legislativa určující BTZ 
 Přijetí nového Zákoníku práce (dále jen ZP) [38], kterému se budu věnovat později, 

vneslo lidově řečeno „pořádný vítr“ i do legislativy týkající se BTZ, kdy jsou v platnosti staré 

prováděcí vyhlášky ovšem s odkazy na paragrafové znění starého ZP. Nový ZP je v části 

věnující se bezpečnosti a ochraně zdraví při práci mnohem stručnější. Na rozdíl od starého, 

který těmto otázkám věnoval 18 paragrafů, věnuje této oblasti nový ZP pouze 8 paragrafů. 

Řada ustanovení byla totiž přenesena do úplně nového zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění 
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dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) [42]. Tento zákon 

[39] uvádí požadavky na pracoviště a pracovní prostředí (a to i na staveništi), zabývá se také 

technickými zařízeními a VTZ. Určuje také, že do vydání prováděcích právních předpisů 

k provedení některých bližších požadavků tohoto zákona se postupuje podle dosud platných 

nařízení vlády jako jsou [44]: 

• 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. 11/2002., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 

značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb.,  

• nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a 

pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy 

dopravními prostředky,  

• nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí,   

• nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění BOZP při práci v 

prostředí s nebezpečím výbuchu,  

• nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s 

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.  

 Zákon [39] uvádí povinnost, že zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická 

zařízení a nářadí byly z hlediska BOZP vhodné pro práci, při které budou používány. 

Prováděcím předpisem k tomuto ustanovení je nařízení vlády (dále jen NV) [16], souběžně 

s tímto NV [16] je stále v platnosti, již značně „okleštěná“ vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb. 

kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. 

Tato vyhláška [31] se zabývá nejen vyhrazenými, ale i ostatními technickými zařízeními, 

používanými v průmyslu i jinde [14]. 

 

4.3.1 Povinnosti vyplývající z NV č. 378/2001 Sb. 

 

4.3.1.1  Pro účely tohoto nařízení se rozumí zejména: 

- používáním zařízení činnost spojená zejména se spouštěním, zastavováním, dopravou, 

opravou, seřizováním, manipulací, úpravou, údržbou a čištěním po celou dobu jeho 

provozu, 
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- nebezpečným prostorem, prostor ve kterém je zaměstnanec vystaven riziku ohrožení 

zdraví, 

- ochranným zařízením, zařízení sloužící k bezpečnosti a ochraně života a zdraví 

zaměstnanců, 

- obsluhou, zaměstnanec, který zařízení používá a je k této činnosti oprávněn, 

- průvodní dokumentací, soubor dokumentů obsahujících návod výrobce a pravidelné 

kontroly a revize zařízení, 

- provozní dokumentací, soubor dokumentů obsahujících průvodní dokumentaci, 

záznam o poslední nebo mimořádné revizi nebo kontrole, 

- místním provozním bezpečnostním předpisem (dále jen MPBP), předpis upravující 

pracovní technologické postupy pro používání zařízení, 

- normovou hodnotou, požadavek obsažený v příslušné české technické normě. 

 

4.3.1.2  Minimální požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení: 

- používání zařízení k účelům a za podmínek, pro které je určeno, 

- bezpečný přístup obsluhy k zařízení a dostatečný manipulační prostor, 

- přivádění nebo odvádění všech forem energií a látek, užívaných nebo vyráběných, 

bezpečným způsobem, 

- vybavení zařízení zábranou nebo ochranným zařízením, 

- ochrana zaměstnance proti nebezpečnému dotyku u zařízení pod napětím, 

- ochrana zařízení, které může být vystaveno účinkům atmosférické elektřiny, 

- umístění ovládacích prvků zařízení mimo nebezpečné prostory, 

- spouštění zařízení pouze záměrným úkonem obsluhy, 

- vybavení ovládačem pro úplné bezpečné zastavení, a nouzové zastavení, 

- vybavení zařízení zřetelně identifikovatelnými zařízeními pro jeho odpojení od všech 

zdrojů energií, 

- neohrožování zaměstnance rizikovými faktory (hlukem, vibracemi nebo teplotami), 

- označení rizik výstražnými nebo informačními značkami, sděleními, nebo signalizací, 

které jsou srozumitelné, 

- vybavení vhodným ochranným zařízením a zabezpečením před ohrožením života a 

poškozením zdraví tak, aby chránilo zaměstnance zejména: 

 

a) před padajícími, odlétajícími nebo vymrštěnými předměty, 

b) před rizikem požáru nebo výbuchu, 
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c) před nebezpečím nebo únikem plynných, kapalných a tuhých emisí, 

d) před zachycením nebo destrukcí pohybující se části zařízení. 

 

- Oprava, seřizování, úprava, údržba a čištění zařízení se provádějí, jen je-li zařízení 

odpojeno od přívodů energií, 

- obsluha musí mít možnost se přesvědčit, že v nebezpečných prostorech se nenachází 

žádný zaměstnanec; pokud nelze tento požadavek splnit, bezpečnostní systém před 

spuštěním, popřípadě zastavením zařízení musí vydávat zvukový nebo i viditelný 

výstražný signál. 

 

4.3.1.3  Požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání břemen a 

zaměstnanců (příloha č. 1 k NV [16]): 

- Pevnost a stabilita během užívání, 

- zabránění případnému zachycení, přimáčknutí nebo naražení zaměstnance, 

- zabránění pádu zařízení nebo jeho části či nebezpečnému posunu, 

- zabránění samovolnému uvolnění pracovního zařízení, 

- vyznačení jmenovité nosnosti, 

- opatření, aby se zaměstnanci nenacházeli pod zavěšeným břemenem, 

- volba vázacích prostředků s ohledem na manipulované břemeno. 

 

 Pokud se týká odstraňování provozních rizik výtahů, které jsou využívány jako výrobní 

nebo pracovní prostředky, v EU je řešeno uplatněním směrnice 89/655/ES. V ČR je tato 

směrnice zapracována do NV [16], ovšem od doby platnosti není tento právní předpis 

využíván, pro svoji nejednoznačnost [24]. Další požadavky pro provozování výtahů, jež jsou 

trvalou součástí staveb stanoví ČSN [4].  

 

4.3.1.4  Požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání a 

přemisťování zavěšených břemen (příloha č. 2 k NV [16]): 

- Kontrola a provádění všech pracovních operací tak, aby byla zajištěna BOZP, 

- ochrana zabraňující sklopení, převrácení, posunutí nebo sklouznutí břemene, 

- pravidelná kontrola a údržba zařízení, 

- opatření k zabránění kolize břemene, 

- způsob vázání nebo odvazování břemene oprávněným zaměstnancem, 

- ochrana zaměstnance při výpadku pohonu a při nebezpečí pádu břemene. 
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 Další požadavky pro bezpečné používání jeřábů jsou stanoveny v ČSN [8] a [13]. 

 

4.3.1.5  Požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro plynulou dopravu 

nákladů (příloha č. 4 k NV [16]): 

- Bezpečný přístup k obslužným plošinám a jejich bezpečné provedení, 

- ochrana otvorů uzavřených částí zařízení umožňující přístup k pohyblivým částem 

uzamykatelnými nebo blokovanými ochrannými zařízeními, 

- opatření proti náhodnému spadávání volně ložených sypkých nákladů dopravovaných 

nad nechráněnými pracovišti nebo komunikacemi, 

- vzájemné blokování centrálního a místního ovládání zařízení, 

- zpracování MPBP, ve kterém zaměstnavatel uvede: 

 

a) zaměstnance oprávněné k používání zařízení, 

b) termíny, rozsah a způsob provádění kontrol zařízení, 

c) technologický postup pro používání zařízení, 

d) opatření k zajištění bezpečnosti práce a na ochranu proti výbojům statické 

elektřiny. 

 

 Další požadavky na zařízení pro plynulou dopravu nákladů jsou stanoveny v ČSN [9] a 

[11].  

 

4.3.1.6  Požadavky na bezpečný provoz a používání stabilních skladovacích zařízení 

sypkých hmot (příloha č. 5 k NV [16]): 

 Stabilními skladovacími zařízeními sypkých hmot (dále jen "skladovací zařízení"), jsou 

stabilní zařízení nebo prostorové konstrukce umožňující skladování sypké hmoty, jejichž 

objem přesahuje 3 m3 a v nichž lze skladovat sypké hmoty o výšce přesahující 1,5 m. 

Dalšími požadavky jsou: 

 

- Zabránění přístupu k nebezpečnému prostoru skladovacího zařízení, 

- ochrana před padajícími, odlétajícími nebo rozprašovanými sypkými hmotami a 

zabránění nežádoucímu vniknutí předmětů do skladovacího zařízení, 

- ochrana před nebezpečnými účinky statické elektřiny, 

- zabránění vzniku požáru nebo výbuchu s následným požárem, 

- stanovení velikosti a tvarů otvorů ochranných zařízení (možnost propadnutí 
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zaměstnanců do skladovacího zařízení), 

- zabezpečení vstupů a otvorů, ochrana vstupů před pádem dovnitř skladovacího 

zařízení zábradlím s vrchním madlem ve výšce 1,1 m, 

- těsnost vypouštěcích otvorů, 

- zřízení plošin a přístupových lávek o šířce nejméně 0,5 m, 

- opatření k zabránění vytváření kleneb, trychtýřů, převisů a ulpívání materiálu na 

stěnách skladovacího zařízení, 

- zajištění osvětlení, včetně nouzového osvětlení, v manipulačním prostoru, 

- zpracování MPBP, ve kterém zaměstnavatel uvede: 

 

a) zaměstnance oprávněné k používání skladovacího zařízení, 

b) opatření pro vstup do skladovacího zařízení, 

c) opatření k zajištění bezpečnosti práce, 

d) způsob zajištění vstupních otvorů do uzavřených skladovacích zařízení, 

e) technologický postup pro obsluhu, dojde-li k přerušení vyprazdňování, 

f) kontrola sypkých hmot z hlediska možného samovznícení nebo výbuchu, 

g) zakázané úkony a činnosti. 

 

Další požadavky na skladovací zařízení sypkých hmot jsou stanoveny v ČSN [12]. 

 

4.3.2 Povinnosti vyplývající z vyhlášky ČÚBP č. 48/1982 Sb. 

 Vyhláška stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 

zařízení, které jsou organizace podléhající dozoru orgánů SOD nad bezpečností práce a 

právnické a fyzické osoby, které vykonávají podnikatelskou činnost podle zvláštních 

předpisů ve své výrobní i nevýrobní činnosti povinny zabezpečit. 

 

4.3.2.1 Drtiče 

- Z materiálu určeného k drcení musí být odstraněny nežádoucí předměty, 

- uvolňovat ucpaný plnicí otvor se smí jen ze strany podávače a jen vhodnou pracovní 

pomůckou, vpouštět do drtiče se smí materiál jen za plných otáček stroje, 

- za chodu drtiče je vstup do prostoru pod drtičem zakázán. 

 

4.3.2.2 Společná ustanovení pro kotle a kotelny 

- Kotle na plynná paliva musí být zajištěny tak, aby došlo k samočinnému přerušení 
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přívodu paliva do hořáků při nedovolené změně provozního tlaku paliva a 

spalovacího vzduchu, 

- kotle vytápěné plynem, opatřené umělým tahem musí být opatřeny bezpečnostním 

zařízením, které při nedovolené změně nebo při přerušení tahu spalin samočinně 

zastaví i přívod paliva do hořáků, 

- hořáky kotlů pro spalování plynu musí být opatřeny hlídačem plamene, 

- dvířka topeniště a nahlížecích otvorů do topeniště musí být za provozu kotle zajištěna 

proti otevření způsobenému přetlakem ve spalovacím prostoru, 

- přívod napájecí vody musí být proveden tak, aby nezpůsoboval rychlé ochlazování 

stěn tlakového celku, 

- kotle s mechanickými rošty musí být opatřeny bezprašným odpopílkovacím 

zařízením, 

- odpopelňovací zařízení se smí opravovat, jen je-li mimo provoz a je-li bezpečnost 

opraváře zajišťována dalším pracovníkem, 

- popelna musí být vybavena přívodem vody ke škvárovým a popelovým výsypkám, 

dostatečným větráním a těsnými uzávěry na škvárových a popelových výsypkách s 

bezpečným ovládáním, 

- kontrolní dvířka u odpopílkovačů se nesmějí otvírat, pokud není uzavřen uzávěr ve 

svodkách, 

- další požadavky viz. ČSN [2]. 

 

4.3.2.3 Parní kotle musí být opatřeny: 

- Alespoň jedním tlakoměrem s vyznačením nejvyššího dovoleného přetlaku, vodní 

smyčkou a trojcestným kohoutem nebo ventilem, 

- alespoň jedním přímým vodoznakem s označením nejnižší přípustné hladiny vody 

v kotli, 

- přetlakovým pojistným zařízením, 

- plnicí a vypouštěcí armaturou, 

- napájecím zařízením, 

- odvzdušňovací armaturou, 

- další požadavky viz. ČSN [2]. 

 

4.3.2.4 Práce uvnitř kotlů 

- Před vstupem pracovníků do kotle musí být kotel bezpečně odpojen od odběrného 
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potrubí, ostatní potrubí ústící do kotle musí být uzavřena a zajištěna, 

- při prohlídce a při práci v kotli nebo v topeništi musí být zajištěn dozor alespoň 

jedním pracovníkem vně kotle, před uzavřením vík, a před uvedením do provozu je 

nutno se přesvědčit, zda v kotli nikdo není, 

- před vstupem do tlakového celku kotle nebo topeniště se musí prověřit, zda jsou tyto 

prostory dobře provětrány a vyprázdněny a zda v topeništi nehrozí pád struskových 

nebo popelových nánosů, popřípadě zdiva, 

- na částech kotelního zařízení, ve kterých se pracuje, se musí umístit bezpečnostní 

označení (NV [17], blíže i ČSN [10]), 

- další požadavky viz. ČSN [2]. 

 

4.3.2.5 Kotelny 

- Musí být zajištěn dostatečný přívod vzduchu pro spalování a větrání, 

- dveře do kotelny musí být z nehořlavého materiálu, otevíratelné směrem z kotelny a 

opatřeny bezpečnostním označením (NV [17], blíže i ČSN [10]), 

- kotelny s půdorysnou plochou větší než 150 m2, musí mít dvě únikové cesty, z nichž 

jedna musí vést přímo do volného prostoru. 

 

4.3.2.6 TNS musí být opatřeny: 

- Uzavírací a vypouštěcí armaturou, 

- tlakoměrem, 

- pojistným zařízením, 

- stavoznakem, 

- odvětrávacím uzávěrem, 

- nádoba pracující s přehřátými parami nebo s kapalinami o teplotě vyšší než 50°C 

musí mít teploměr, 

- pojistné ventily musí být takové, aby bylo možno snadno a bezpečně ověřit jejich 

průchodnost, ventily i výfukové potrubí musí být umístěny a upraveny tak, aby při 

jejich činnosti nemohlo dojít k ohrožení obsluhy nebo jiných osob, výfukové potrubí 

pojistného ventilu nesmí vytvořit smyčku. 

 

4.3.2.7 Společná ustanovení pro plynová zařízení 

- Materiály použité při konstrukci a stavbě plynových zařízení musí odpovídat 

provozním podmínkám a vlastnostem plynů, materiály nesmějí s plynem vytvářet 
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nebezpečné sloučeniny, 

- konstrukcí zařízení musí být zajištěna jeho těsnost a pevnost, 

- jednotlivé části strojního zařízení musí být vodivě spojeny, 

- v budovách musí být zajištěno dokonalé větrání, 

- rozmrazování zařízení otevřeným ohněm je zakázáno, 

- pro provoz plynového zařízení musí být vypracován místní provozní řád (dále jen 

MPŘ), 

 

4.3.2.8 Zařízení pro spalování plynů 

- Zařízení musí být vybaveno hlavním uzávěrem, 

- přívod plynu do zařízení musí být vybaven regulačním, měřicím a zabezpečovacím 

zařízením podle povahy zařízení, podle vlastností a množství plynu, 

- před zapálením plynu v zařízení musí být spalovací prostor zbaven větráním výbušné 

směsi, 

- zařízení musí být umístěno jen v prostorách s dostatečnou výměnou vzduchu k 

zajištění dokonalého spalování, 

- zplodiny spalování musí být odvedeny tak, aby neohrožovaly bezpečnost pracovníků. 

 

 

4.3.2.9  Společná ustanovení pro elektrická zařízení 

- Elektrická zařízení musí být před uvedením do provozu odborně prověřena a 

vyzkoušena, 

- Smějí se používat (provozovat) jen za provozních a pracovních podmínek, pro které 

byla konstruována a vyrobena, 

- všechny části elektrického zařízení musí být mechanicky pevné, musí být dostatečně 

dimenzovány a chráněny proti účinkům zkratových proudů a přetížení, 

- provedeny tak, aby na místech, jimiž protéká elektrický proud, nemohlo za obvyklých 

podmínek dojít k nebezpečnému ohřátí vodičů, 

- upravena tak, aby je bylo možno podle potřeby vypnout, 

- elektrická zařízení, u kterých se zjistí, že ohrožují život nebo zdraví osob, musí být 

ihned odpojena a zajištěna. 

 

4.3.2.10  Ochranná opatření pro elektrická zařízení 

- Elektrická zařízení musí být ve všech svých částech konstruována, vyrobena, 
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montována a provozována s přihlédnutím k provoznímu napětí tak, aby nebyla při 

obvyklém používání zdrojem úrazu, požáru nebo výbuchu, 

- zejména se musí učinit opatření: 

 

a) proti dotyku nebo přiblížení k částem s nebezpečným napětím (živým 

částem), 

b) proti nebezpečnému dotykovému napětí na přístupných vodivých neživých 

částech (například obalech, pouzdrech, krytech a konstrukcích), 

c) proti škodlivým účinkům atmosférických výbojů, 

d) proti nebezpečí vyplývajícímu z nábojů statické elektřiny, 

e) proti nebezpečným účinkům elektrického oblouku, 

f) proti škodlivému působení prostředí na bezpečnost elektrického zařízení. 
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5. Legislativa pro BOZP 

 
5.1 Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce 
 Filozofií vyspělé společnosti je maximálně chránit zdraví a životy svých občanů, nejen 

v oblasti pracovně právní, ale obecné. Jednou ze základních právních norem, které stanoví 

pravidla pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je ZP. Nový ZP stanoví tato 

pravidla v páté části (starý ZP je stanovil v hlavě páté, druhé části). U obou je název 

příslušné pasáže shodný – bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Dostávám se tedy 

k zákonu jedněmi vychvalovaným, druhými zatracovaným. Fakt je, že nový ZP dne 1.1.2007 

vstoupil v platnost. Laické veřejnosti jistě nadělal už tak dost velký chaos ohledně orientace 

v naší pracovně právní legislativě. Počínaje od jistých navyklostí na čísla paragrafů starého 

zákoníku, např. pro rozvázání pracovního poměru, až po těžkosti v kolektivním vyjednávání, 

kdy plno zaměstnavatelů okamžitě využilo neexistenci minimálních tarifů pro mzdy v novém 

zákoníku, a zrušilo je. Diametrální je pohled nového zákoníku na řešení problému, co není 

zakázáno je povoleno.  

  Do doby přijetí nových prováděcích předpisů k provedení některých paragrafů ZP 

zůstávají v platnosti zejména předpisy: 

 

- NV č. 494/2001 Sb. kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o 

úrazu, 

- NV č. 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních 

prostředků, 

- NV č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

 

Zároveň, byl vydán zcela nový předpis, k provedení, již nového ZP, a to NV č. 361/2007 Sb., 

kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Řada ustanovení týkající se ustanovení 

BOZP byla přenesena do nového zákona [39], jak jsem se již zmínil při řešení problému 

s BTZ. 

 Protože přijetí nového ZK je ještě poměrně „čerstvá“ událost, chtěl bych tento předpis 

vyložit trochu jinak. Hlavně proto, že v povědomí mnoha lidí je stále starý ZP [33], chtěl 

bych oba předpisy tak trochu porovnat, samozřejmě jen částí týkajících se BOZP [42]. 
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Pátá část nového ZP je rozdělena do tří hlav: 

 

• Hlava první: 

 

- V hlavě první, která obsahuje dva paragrafy, a to § 101 a § 102, se ZP zabývá 

předcházením ohrožení života a zdraví při práci. Jejich obsah je obdobný, jako § 132 

a § 132 a) starého ZP. Jedná se o základní povinnosti zaměstnavatele při zajišťování 

BOZP včetně povinností vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího prostředí a 

pracovních podmínek včetně celé oblasti prevence rizik. 

- Nově je v § 101 odst. 3 stanovena povinnost uzavřít písemnou dohodu zaměstnavatelů, 

jejichž zaměstnanci plní povinnosti na jednom pracovišti, o pověření jednoho z nich 

koordinovat opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich 

zajištění. 

 

• Hlava druhá: 

 

- Stanoví povinnosti zaměstnavatelů, práva a povinnosti zaměstnanců. Je z páté části 

nejrozsáhlejší – obsahuje 4 paragrafy (§ 103 až § 106). 

- Povinnosti zaměstnavatelů, které jsou uvedeny v § 103 až § 105, odpovídají § 133, § 133 

a) a § 133 c) starého ZP. 

- V § 103 je stanovena povinnost zaměstnavatele nahradit zaměstnanci, který se podrobí 

pracovně - lékařské prohlídce, případnou ztrátu na výdělku. V tomtéž paragrafu je 

stanovena zaměstnavateli povinnost zabezpečit, aby zaměstnanci jiného zaměstnavatele, 

kteří vykonávají práce na jeho pracovištích, obdrželi před jejich zahájením vhodné a 

přiměřené informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, zejména ke 

zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a evakuaci fyzických osob v případě 

mimořádných událostí. 

- Odstavec 2, § 103 ukládá zaměstnavateli povinnost zajistit zaměstnancům školení o 

právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, které doplňují jejich odborné 

předpoklady a požadavky pro výkon práce.  

- Podle odstavce 3 určí zaměstnavatel obsah a četnost školení o právních a ostatních 

předpisech k zajištění BOZP, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení 

dokumentace o provedeném školení. Vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost, 

musí být školení pravidelně opakováno, v případech, které mají nebo mohou mít 
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podstatný vliv na BOZP, musí být školení provedeno bez zbytečného odkladu. 

- V podstatě stejné povinnosti jako starý, ukládá i nový ZP zaměstnavatelům v oblasti 

osobních ochranných pracovních prostředků, pracovních oděvů a obuvi, mycích, čisticích 

a desinfekčních prostředků a ochranných nápojů – § 104 a při pracovních úrazech a 

nemocech z povolání – § 105. 

- Do nového ZP nebyla ze starého převzata ustanovení o odborné způsobilosti, 

bezpečnostních značkách a signálech, pracovišti a pracovním prostředí, výrobních a 

pracovních prostředcích a zařízeních, zvláštní odborné způsobilosti, rizikových faktorech 

pracovních podmínek a kontrolovaných pásmech, zákazech některých prací a o 

organizaci práce a pracovních postupech. Tato ustanovení jsou buď ve stejné, nebo 

modifikované podobě obsažena v již zmíněném zákoně [39]. 

- Práva a povinnosti zaměstnanců stanoví § 106. Je zde stanovena povinnost zaměstnanců 

podílet se, s ohledem na druh jimi vykonávaných činností a podle jejich možností, na 

odstraňování nedostatků zjištěných při kontrolách příslušných orgánů, např. orgánů 

inspekce práce. A také bezodkladně oznamovat svému nadřízenému vedoucímu svůj 

pracovní úraz, pokud mu to zdravotní stav dovolí, a pracovní úraz jiného zaměstnance, 

popřípadě úraz jiné fyzické osoby, jehož byl svědkem, a spolupracovat při objasňování 

jeho příčin. Modifikováno je ustanovení o povinnosti zaměstnance podrobit se zjištění, 

zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, a to v tom smyslu, že pokyn 

k tomu může vydat pouze zaměstnavatelem písemně určený oprávněný vedoucí 

zaměstnanec. 

 

• Hlava třetí: 

 

- Společná ustanovení – odkazuje v § 107 na další požadavky v oblasti BOZP, které 

stanoví zvláštní zákon [39]. Poměrně rozsáhlý § 108 upravuje právo zaměstnanců 

účastnit se na řešení otázek souvisejících s BOZP, a to prostřednictvím odborové 

organizace nebo zástupce pro oblast BOZP, případně přímo. 

- Zaměstnavatel je povinen těmto subjektům (tj. odborové organizaci nebo zástupci pro 

oblast BOZP, případně přímo zaměstnancům) jednak umožnit účast při jednáních 

týkajících se BOZP nebo jim poskytnout informace o takových jednáních, jednak 

projednat s nimi podstatná opatření týkající se BOZP, vyhodnocení rizik, přijetí a 

provádění opatření ke snížení jejich působení, výkon prací v kontrolovaných pásmech a 

zařazení prací do kategorií, organizaci školení o právních a ostatních předpisech 
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k zajištění BOZP a určení odborně způsobilé osoby k prevenci rizik podle zákona [39]. 

- Dále je zaměstnavatel povinen uvedené subjekty informovat o tom, kteří zaměstnanci 

jsou určeni k organizování poskytnutí první pomoci, k zajištění přivolání lékařské 

pomoci, HZS ČR, Policie ČR a k organizování evakuace zaměstnanců. Dále informuje o 

výběru a zajišťování pracovně - lékařské péče, určení odborně způsobilé fyzické osoby 

k prevenci rizik a o každé další záležitosti, která může podstatně ovlivnit BOZP. 

- Uvedené subjekty jsou povinny spolupracovat se zaměstnavatelem a s odborně 

způsobilými osobami v oblasti prevence rizik. 

- Zaměstnavatel je povinen i nadále organizovat nejméně jednou za rok prověrky BOZP na 

všech pracovištích a zařízeních, v dohodě s uvedenými subjekty a zjištěné nedostatky 

odstraňovat. 

- Zaměstnavatel je povinen uvedeným subjektům zajistit školení, které jim umožní řádný 

výkon jejich funkce a zpřístupnit jim právní a ostatní předpisy k zajištění BOZP a 

doklady, o vyhledávání a vyhodnocení rizik, o opatřeních k omezení jejich působení na 

zaměstnance a k vhodné organizaci BOZP, o evidenci a hlášení pracovních úrazů a 

uznaných nemocí z povolání a o výkonu kontroly a opatřeních orgánů inspekce práce. 

- Zaměstnavatel je též povinen umožnit uvedeným subjektům při kontrolách příslušných 

orgánů jim přednést své připomínky. 

 

 

5.2 Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce 
 Dodržování pracovněprávních předpisů není zatím u zaměstnavatelů příliš silná 

stránka. Některé firmy tyto předpisy, zejména ZP, porušují vědomě, u některých je příčinou 

neznalost těchto předpisů. Ať již je důvod jakýkoliv, dodržování nového ZP kontrolují podle 

zákona [37], inspektoráty práce. 

Před 1. 7. 2005 kontrolu nad dodržováním pracovněprávních předpisů prováděly úřady práce. 

Zákon ponechává úřadům práce kontrolní působnost v oblasti zaměstnanosti (zejména zákon 

o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.), a při ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti 

zaměstnavatele (zákon č. 118/2000 Sb.). Dodržování ostatních pracovněprávních předpisů 

včetně předpisů k BOZP kontrolují inspektoráty práce [41]. 

 

5.2.1  Působnost inspektorátů 

 Předmětem kontroly je dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů, z 
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nichž vznikají zaměstnancům, příslušnému odborovému orgánu nebo radě zaměstnanců 

(případně zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), práva a povinnosti v 

pracovněprávních vztazích. Vedle ZP se jedná zejména o předpisy týkající se: 

 

a) odměňování zaměstnanců, 

b) náhrady mzdy nebo platu a náhrady výdajů zaměstnancům, 

c) pracovní doby a doby odpočinku, 

d) zajištění bezpečnosti práce, provozu technických zařízení, 

e) zaměstnávání zaměstnankyň, mladistvých zaměstnanců, zaměstnanců 

pečujících o děti. 

 

Kontrole podléhají i kolektivní smlouvy v částech, ve kterých jsou upraveny individuální 

pracovněprávní nároky zaměstnanců vyplývající z právních předpisů, jakož i vnitřních 

předpisů zaměstnavatele. 

 

5.2.2  Oblast kontroly 

 Skutkové podstaty přestupků a správních deliktů jsou rozděleny na přestupky fyzických 

osob a správní delikty právnických osob na úseku: 

 

- součinnosti zaměstnavatelů a orgánů jednajících za zaměstnance (např. odbory, rady 

zaměstnanců), 

- rovného zacházení, 

- pracovního poměru a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, 

- odměňování zaměstnanců, 

- náhrad (např. náhrady mzdy, případně platu nebo náhradu výdajů spojených s 

výkonem práce), 

- pracovních podmínek (např. pracovní doba, doba odpočinku, dovolená na zotavenou, 

bezpečnost práce, zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců, bezpečnost 

technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví a bezpečnost 

VTZ). 

Pravomoc inspektorů v kontrolní činnosti je velmi rozsáhlá. Inspektor je oprávněn vykonávat 

kontrolu zejména podle zákona o inspekci práce. Podmínkou je však, že při zahájení kontroly 

je přítomen člen statutárního orgánu kontrolované osoby nebo její zástupce. 
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5.2.3  Povinnosti inspektora a přístup inspektora na pracoviště 

- Inspektor musí informovat orgán zástupce zaměstnanců o zahájení kontroly, zjistit při 

kontrole skutečný stav a doložit kontrolní zjištění, 

- kontrola se provádí na pracovišti kontrolované osoby, tímto pracovištěm se rozumí 

místa určená a obvyklá pro výkon činnosti této osoby, 

- inspektor je oprávněn vstupovat na pracoviště a do objektů, zařízení a výrobních 

prostorů kontrolovaných osob, požadovat na kontrolovaných osobách poskytnutí 

pravdivých a úplných informací o zjišťovaných skutečnostech (pracovní smlouvy, 

dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, dohody o hmotné odpovědnosti, 

způsob vedení personální a mzdové agendy, včetně účtování cestovních náhrad, 

apod.), 

- kontrolované osoby jsou povinny umožnit provedení kontroly a poskytnout 

inspektorům potřebnou součinnost, případně materiální a technické zabezpečení pro 

výkon kontroly, 

- není tedy možné, aby zaměstnavatel odmítl vstup na své pracoviště inspektorům, 

případně aby zakázal svým zaměstnancům podávat informace o jeho činnosti, musí se 

ovšem jednat jen o dokumenty a doklady, které souvisejí s dodržováním 

pracovněprávních předpisů, 

- inspektoři dále mohou ukládat kontrolované osobě opatření k odstranění nedostatků 

zjištěných při kontrole a určují přiměřené lhůty k jejich odstranění. 
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6. Analýza rizik provozu kůrového kotle 

 
6.1 Postup pro stanovení rizikovosti 
 Analýza rizik je systematická činnost, která metodicky identifikuje a vyhodnocuje 

nebezpečné podmínky a příčiny vzniku havárie, s odpovídajícím vyhodnocení možných 

následků. Takováto analýza se zpracovává k posouzení rizika zařízení jako celku nebo jeho 

části, jehož závěrem je výstup, zda činnost nebo zařízení je relativně bezpečná (viz Diagram 

č. 2). 

 

 
Diagram č. 2: Analýza rizik jako součást posouzení rizika [6]. 
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Termíny používané ve vztahu k haváriím [32]: 

 

Havárie je nežádoucí událost (mimořádná událost), která způsobuje škody nebo zranění. 

Nebezpečí je možný zdroj nebo příčina havárie. 

Riziko je možnost nežádoucích následků, často však je považováno za funkci 

pravděpodobnosti havárie a jejich následků. Riziko může být také: 

 

- pravděpodobnost ztrát, 

- velikost možných ztrát, 

- funkcí pravděpodobnosti a velikosti ztrát. 

 

Riziko technologické havárie je míra ekonomických ztrát nebo poškození lidského zdraví 

vyjádřená pomocí pravděpodobnosti havárie a velikosti ztráty nebo poškození. 

Bezpečnost je protiklad rizika. 

 

 Analýze rizik by měla předcházet důkladná studie legislativních požadavků, kterou 

jsem již probral výše, zejména z těchto důvodů: 

 

a) Nedodržení legislativy má za následek: 

- finanční sankce, 

- zastavení nebo omezení činnosti, 

- trestní stíhání. 

 

b) Oblasti regulované legislativou: 

- technické požadavky na výrobní a nevýrobní zařízení, VTZ, 

- BOZP, 

- požární ochrana, 

- nakládání s nebezpečnými látkami. 

 

c) Úrovně legislativy: 

- zákony, 

- vyhlášky, 

- nařízení vlády, 

- normativní požadavky. 
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Stanovení rizikovosti je řada logických kroků (viz Diagram č. 3), jejichž účelem je 

zjistit, jaká rizika nám u strojního zařízení vznikají. Po stanovení rizikovosti následuje, 

vyhodnocení rizikovosti, a pokud to je nezbytné vypracuje se postup pro jeho snížení.  

 

 
 

Diagram č. 3: Základní kroky analýzy rizik [1]. 

 

 

Stanovení rizika zahrnuje (viz Diagram č. 3): 

 

a)  identifikace zdrojů rizika, 

- stav strojního zařízení, 

- provozní podmínky, 

b) stanovení možných následků havárie, 

- zdraví a životy lidí, 

- majetek, 

- životní prostředí, 

c) odhad pravděpodobnosti vzniku havárie (provedení analýzy rizik), 

d) stanovení přijatelnosti rizika vzniku havárie, 

- riziko přijatelné, 

- riziko nepřijatelné. 
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 V praxi se používá velké množství metod pro analýzu rizik v různých variantách, ale 

většinou vycházejí z nejznámějších metod (viz Tabulka č. 1).  
 

Tabulka č. 1: Nejznámější metody pro analýzu rizik [1]. 

 
 

 

6.2 Identifikace nebezpečí pro PS K6. 
 Objektivní identifikace nebezpečí má poskytnout seznam pravděpodobných poruch 

nebo jejich kombinaci vedoucích k haváriím.  

 Bezpečnostní audit (Safety Audit), je znám též pod názvy bezpečnostní prohlídka, 

kontrola nebo pochůzka [32], je ideální metodou pro analýzu rizik u zařízení, která jsou již 

delší dobu v provozu. Dají se pomocí ní zjistit dodatečná rizika, nebo-li ověřit skutečný stav 

na pracovišti. Prohlídky resp. kontroly zaměřené na posouzení stavu bezpečnosti provozů a 

procesů, byly nepochybně prvními metodami posuzování nebezpečných situací a rizik.  

Bezpečnostní prohlídka či pochůzka (jak tuto metodu mnozí nazývají), může být prováděna 

podle potřeby jednotlivcem nebo skupinou odborníků. Členové týmu by měli být odborníci 

se znalostmi a zkušenostmi z provozu i bezpečnosti.   

 Jelikož podstatná část nebezpečí PS K6 je identifikována v MPBP [15], sestavil jsem je 

zde pro přehlednost do tabulky (viz Tabulka č. 2), a budu je posuzovat jednou z nejstarších a 

nejběžnějších analytických metod „Bezpečnostní pochůzkou“. Požádal jsem proto několik 

svých spolupracovníků o spolupráci při analýze touto metodou. Každý si zapisoval zjištěné 

nedostatky, které byly v rozporu s MPBP, technologickým postupem či legislativou. Poté 
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jsme záznamy vzájemně porovnali mezi sebou a vyloučili nedostatky, které se dají odstranit 

ihned. Tím pádem nám zbyly pouze vážné nedostatky, na které bych chtěl nyní upozornit.   
 

 

Tabulka č. 2: Identifikace nebezpečí PS K6. 

Identifikace rizika podle PS: Symbol 

nebezpečí

: 

Riziko: Následek: 

40.40 40.41 40.42 40.45 

 

- styk s elektřinou - úraz el.proudem ano ano ano ano 

- popálení těla ano ano ano ano - požár pevných látek 

- nadýchání zplodin hoření ano ano ano ano 

- požár plynných látek - popálení těla ano ne ne ne 

- popálení těla ne ano ne ne - samovznícení kůry 

- nadýchání zplodin hoření ne ano ne ne 

- popálení těla ano ne ne ano 

 

- požár hořlavých kapalin 

- nadýchání zplodin hoření ano ne ne ano 

- popálení těla ano ne ano ne 

 

- výbuch ZP, DP, popílku 

- mechanické poranění těla ano ne ano ne 
- poleptání rukou ano ne ne ne 

 

- poleptání chem.látkou 

- zasažení očí ano ne ne ne 
- udušení  - z nedostatku O2 ano ne ne ne 

 - otrava - CO ano ano ne ne 
- popálení ohněm - popálení těla ano ne ne ne 
- popálení dotykem - popálení těla ano ne ano ne 
- opaření parou - opaření těla ano ano ne ne 
- opaření kapalinou - opaření těla ano ne ne ne 
- opaření vzduchem - opaření těla ano ne ne ne 
- poranění vysokým tlakem - mechanické poranění těla ano ne ne ne 

 

- omrznutí vlivem počasí - omrznutí těla ne ano ne ne 
- pád zavěšeného předmětu - mechanické poranění těla ano ne ne ne 
- pohyb zavěšeného před. - mechanické poranění těla ano ne ne ne 
- pád předmětu - mechanické poranění těla ano ano ano ne 

- pád uklouznutím - mechanické poranění těla ano ano ano ano 

- pád při sněhu a náledí - mechanické poranění těla ne ano ano ne 

- pád z výšky - mechanické poranění těla ano ano ano ne 

 

- pád do hloubky - mechanické poranění těla ano ne ano ne 
- střet s dopravním prostř. - mechanické poranění těla ano ano ano ano 

 - úraz pohyblivou částí SZ - mechanické poranění těla ano ano ano ne 



 

46 

- manipulace s předměty - poranění rukou a nohou ano ano ano ne 
- poranění očí ano ne ano ne - styk s prachem 

- poškození dýchacích cest ano ne ano ne 

 

- utonutí - utonutí ano ne ne ne 
Legenda: 

ZP – zemní plyn 

DP – degazační plyn 

SZ – strojní zařízení 

 

 

Nedostatky zjištěné bezpečnostní prohlídkou:  

 

a) PS 40.41 Chybějící obslužná plošina v prostoru přesypu z pásové váhy na řetězový 

dopravník H002 (viz Obr.č. 4). 

- Výška přesypu asi 1,6 m, 

- nemožnost provést čištění nebo inspekční prohlídku. 

b) PS 40.41 Chybějící zábradlí a nemožnost přístupu k čistícímu otvoru na přesypu 

z dopravníku H002 na dopravník H003 (viz Obr.č. 5). 

- Velice obtížně a nebezpečně se lze vyšplhat po zábradlí na střechu H003 o sklonu 15°, 

výška střechy je asi 1,6 m od roštové podlahy, výška střechy H003 asi 12 m nad zemí, 

- náročné čištění za mrazu. 

c) PS 40.41 Nefunkční optická a akustická výstraha pro nájezd pásového dopravníku 

H004. 

- Značná délka dopravníku (asi 450 m), nepřehlednost, hlavně v noci nebo za snížené 

viditelnosti NV [16], ČSN [9] a [11]. 

d) PS 40.41 Manipulace s paletovým vozíkem, při odvozu beden s železným šrotem, příp. 

jejich výměně, pod dopravníkem H005 (svodka od permanentního magnetu).  

- Nikde se tato manipulace neuvádí, hrozí poranění nohou, nebezpečí sevření, ČSN [7]. 
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Obr.č. 4: Přesyp z pásové váhy na H002.          Obr.č. 5: Přesyp z H002 na H003. 

 

e) 40.40 Nepovolená manipulace s jeřábem a vázání břemen, trvale zavěšené břemeno. 

- Na směně nemá nikdo z osádky jeřábnické a vazačské oprávnění, ranní směny do 1400 

hod, mimo So a Ne - inspekční zámečník, 

- nutnost poměrně dost často manipulovat s ponorným čerpadlem, které je umístěno na 

dně bagrovací jímky (přicpání, změna polohy), manipulace s vybírací nádobou při 

čištění bagrovací jímky,  

- čerpadlo jako břemeno, po uložení na dno nesmí být trvale zavěšeno (viz Obr.č. 6), 

nutno svěsit a zajistit řetěz, který slouží k uvazování, NV [16], ČSN [8] a [13], 

- stále volně přístupné dálkové ovládací zařízení jeřábu.  

f) 40.40 Nikde není uvedeno nebezpečí poleptání chemickou látkou, fosforečnanem 

trisodným Na3PO4 x H2O. 

- Nebezpečí poleptání (zasažení rukou a očí) - podle bezpečnostního listu k této látce, 

- slouží k úpravě Ph kotelní vody. 

g) 40.40 Zábradlí na přístupu z kotelny ke kolejišti (jihozápad) není řádně ukotveno. 

- Nebezpečí zachycení dopravním prostředkem (kolejovým vozidlem). 

h) 40.40 Promáčklý rošt u bagrovací jímky. 

- Nebezpečí úrazu dolní končetiny, zakopnutí (možný následný pád do bagrovací 

jímky). 

ch) 40.42 Nezabezpečený kryt šnekového podavače pod EF. 

- Prvotní záměr byl zabránit napěchování popílku při ucpání svodky nad vodním 

uzávěrem tak, že dojde k nadzvednutí poklopu (původně napevno přišroubovaný a 

utěsněný díl), který sepne mikrospínač, a ten odstaví šnekový podavač, tím i rotační 

podavače před šnekovým dopravníkem (viz Obr.č. 7), 

- ovšem pozapomnělo se na to, že se tímto opatřením porušila prachotěsnost zařízení, 
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šnekový podavač je považován za zařízení jenž dokáže nebezpečně zvířit prach 

(kontaktní nabíjení prachů) ČSN [5], 

- v případě iniciace prašné směsi může dojít k šíření výbuchu přes tento kryt. 

 

      
Obr.č. 6: Prostor zavěšení čerpadla na jeřábu.                    Obr.č. 7: Kryt šnekového dopravníku. 

 

 V rámci této bezpečnostní prohlídky jsem provedl na PS K6 kontrolní měření 

ekvivalentní hladiny zvuku, čili měření hluku digitálním hlukoměrem Brüel & Kjær typ 2232 

(viz Obr.č. 8), a došel jsem k celkem zajímavým výsledkům jenž stojí za zamyšlení (viz 

Příloha č. 5). Vodítkem k měření mi bylo NV č. 148/2006 Sb. ochrana zdraví před 

nepříznivými účinky hluku, měření jsem prováděl v odstupu min. 1 m od zařízení, ve výšce 

1,6 m nad podlahou. Téměř polovina měření je nad hodnotou 80 dB a čtvrtina nad 85 dB. 

Výsledky je možno použít k dalšímu posouzení.  

 Dále jsem provedl měření mikroklimatických podmínek na kotelně, kdy jsem prováděl 

měření teploty a vlhkosti vzduchu ve 4 NP, a to ve vnitřním i venkovním prostředí, dále 

měření teploty na 7 NP, denní místnosti na kotelně a velínu energetiky. K měření ve 4 NP 

jsem použil digitální meteorologickou stanici typ 30.3013 s bezdrátovým systémem snímání 

venkovního čidla 433 MHz (viz Obr.č. 9). Parametry přístroje jsou co se týká rozsahu měření 

pro venkovní teplotu –29,9 °C až + 69,9 °C,  vnitřní teplotu -9,9 °C až +69,9 °C, rozsah 

měření pro relativní vlhkost vzduchu je pro venkovní i vnitřní vlhkost 1 až 99 %.  Odchylka 

přístroje je pro měření teploty ± 0,1 °C, pro relativní vlhkost vzduchu ± 1 %. Pro měření v 7 

NP a denní místnosti K6 jsem použil pokojový lihový teploměr o rozsahu –10 °C až +60°C, 

měření teploty velínu je prováděno pomocí standardního průmyslového prostorového 

teplotního čidla. Vodítkem pro měření mi bylo NV č. 361/2007 Sb. podmínky ochrany zdraví 

při práci, měření jsem prováděl v odstupu min. 1 m od zařízení a stěny, ve výšce 1,6 m nad 

podlahou. Měření jsem prováděl 3 x za den, pokud možno denně pro období 15.6.2007 – 
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31.3.2008. Z výsledků jsem pomocí aritmetického průměru vypočetl průměrnou hodnotu za 

sledovaný den, a zapsal ji do tabulky (viz Příloha č. 4), z níž jsem vytvořil pro názornost 

grafy za sledované období. Jelikož se nejedná o regulérní měření (nepoužíval jsem 

předepsané teploměry, nedodržel jsem denní sledování hodnot, atd.), lze výsledků použít 

pouze informativně, ale i přesto jsou velice zajímavé a jistě vypovídají mnohé o 

mikroklimatických podmínkách na pracovišti. 

 

    
Obr.č. 8: Digitální hlukoměr Brüel & Kjær.                 Obr.č. 9: Digitální meteorologická stanice. 

 

 Ale abych zde nemluvil jen o nedostatcích, je třeba vidět i podstatná zdokonalení a  

vylepšení, kterých se na K6 dosáhlo, směrem ke zlepšení BTZ a BOZP: 

 

• Řídící systém prošel několika fázemi obnovy nejprve to byl čistě průmyslový systém 

DAMATIC Damacon, potom DAMATIC XDI pracující v prostředí operačního 

systému WINDOWS XT a poslední systém, DAMATIC DNA pracující v 

prostředí operačního systému  WINDOWS XP. Kvalitní systém řízení má velký vliv 

pro snadné, přehledné a rychlé ovládání a sledování zařízení (viz Obr.č. 10).  

• Kamerový systém je rovněž velice cenným pomocníkem, při sledování důležitých 

parametrů (vodoznaky, tlakoměry), procesů (rošt kotle, průběh spalování) a zařízení 

(pásové dopravníky, permanentní magnet) K6. 

• Komunikační prostředky tvoří další zařízení jenž významně ovlivnilo operativnost a 

bezpečnost obsluhy, zejména mobilní telefony a hlásky. 
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Obr.č. 10: Řídící a kamerový systém K6. 

 

 

• Optické snímače na kůrových svodkách signalizující včasnou výstrahu hromadění 

kůry ve svodkách a zabraňující jejich ucpání (viz Obr.č. 11). V minulosti často 

docházelo k celkovému ucpání až do výšky 6,8 m. Takové čištění bylo velmi náročné 

fyzicky, pracovalo se v horku a práce trvaly až 4 hodiny. Docházelo většinou 

k drobným poraněním hlavy a rukou, někdy i k zahoření ve svodkách, nemluvě o tom, 

že se muselo zařízení přejíždět na dražší plynový provoz.   

• Škrabky na napínacích válcích napínáku, dopravníku H004 (viz Obr.č. 12). V zimě 

docházelo k namrzání pilin a kůrodřevní hmoty na napínacích válcích a docházelo 

k tzv. „vačkovému efektu“, kdy na povrchu válce došlo k vytvoření homolovitého 

námrazku o výšce až 40 cm. Gumový pás pak byl nadměrně namáhán rázovým 

protáčením, kdy celý napínák poskakoval až o 1 m ve vertikálním směru, a hrozilo, že 

dojde k utržení pásu (několikrát se tak i stalo, ale mimo zimní sezónu, kdy se toto právě 

přičítalo provozu dopravníku v zimě). Obsluha musela často, někdy i co 30 minut čistit 

tyto válce, H004 se proto musel často odstavovat a nebylo možno doplnit dostatečnou 

zásobu paliva pro provoz kotle. Někteří dokonce toto zařízení čistili i za provozu. 
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Obr.č. 11: Kůrové svodky s optickými snímači.               Obr.č. 12: Detail škrabky napínacího válce. 

 

• Výměna bagrovacích čerpadel a potrubních tras. Původní bagrovací čerpadla se 

neustále přicpávala a zavzdušňovala, nebyla schopna vysát z jímky těžší sedimenty, 

takže docházelo dost často k jejímu zanášení. Nyní máme oproti dvěma původním 

čerpadlům tři, z toho jedno ponorné schopné vysát ze dna jímky jakýkoli sediment, 

přepravní kapacita výrazně vzrostla. Bagrovací trasy byly vyměněny za potrubí o 

větším průměru, původní měly vnitřní Ø cca 50 mm, nyní více jak dvojnásobný. 

Docházelo k neustálému ucpávání tras kousky dřevnatého materiálu, muselo se pracně 

hledat místo, kde k ucpání došlo, pracovat ve výškách na potrubních mostech. 

Problémy nastávaly hlavně v zimě, protože než se trasu podařilo vyčistit, celá zamrzla, 

takže potom se muselo začít s jejím rozmrazováním. Další problémy nastaly v případě 

kdy jedno či obě čerpadla, byly mimo provoz (porucha, ucpání čerpadla nebo trasy). 

Došlo k přetečení jímky a kanálů, a odpadní voda začala nekontrolovaně přetékat 

z kotelny do dešťové kanalizace. 

• Umístění permanentního magnetu na H005 a elektromagnetu na H003. 

V kůrodřevní palivu se na kotelnu dostávalo z PC 20 Dřevosklad, značné množství 

železného materiálu (dráty a kovové předměty, ze špatně vyčištěných vagónů, železo 

z deponované kůry). Toto všechno se dostávalo na rošt kotle kde docházelo k ucpávání 

roštnic, následně přes šnekový dopravník (který se zasekával), a drtič, do bagrovací 

jímky, odkud se muselo vše velmi často, pracně vytahovat.   

• Odstranění zdrojů ionizačního záření z provozu K6. Hladinoměr ve 100 m3 kůrovém 

sile byl nahrazen měřením ultrazvukem. Stará pásová váha umístěná původně na H004, 

byla nahrazena novou pásovou váhou na zcela jiném principu měření. 
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6.3 Analýza rizik vysokotlakého celku K6 stromem poruch 
 Jelikož analýza rizik všech PS K6 by mnohonásobně přesáhla svoji náročností a 

obsáhlostí dané regule pro tuto práci, vybral jsem si pro analýzu rizik jednu z nejvíce 

nebezpečných částí zařízení K6, jeho vysokotlaký celek. Proto ukázkově vypracuji postup 

analýzy rizik, který se dá použít případně i pro další zařízení, např. dopravu kůry, nebo např. 

analýzu nebezpečí vzniku a šíření požáru. Jako metodu, kterou budu toto zařízení analyzovat, 

jsem si vybral analýzu stromem poruch (dále jen FTA – Faul Tree Analysis). 

 

 FTA: 

• Tato analýza byla vyvinuta pro potřeby elektrotechniky (vyvinula ji firma Bell), 

rozvíjena v letectví (ve firmě Boeing), široké uplatnění našla v jaderné energetice, 

dnes se používá také v procesním průmyslu, 

• v roce 1990 vyšla norma IEC 1025 Fault Tree Analysis, v češtině ČSN IEC 1025 

Analýza stromu poruchových stavů, v současnosti je k této technice vyvinuta řada 

SW produktů, které ji významně zefektivňují, 

• deduktivní metoda vyhledává jednotlivé havárie nebo systémové poruchy a určuje 

příčiny těchto událostí, lze ji řadit mezi speciální orientované grafy,  

• má tzv. TOP (vrcholovou – top event) událost, která je hlavní nežádoucí událostí,  

• je založena na Booleovské algebře (logická hradla „and“ a „or“), výsledkem jsou 

typy poruch a kvantitativně přiřazené pravděpodobnosti poruch systémů, pokud 

známe pravděpodobnosti primárních příčin, 

• sestavení stromu poruch pro kterýkoliv systém je velmi náročné na čas, znalosti a 

zkušenosti. 

 

6.3.1  Vrcholová událost 

Parní a horkovodní kotle jsou zařízení, která mohou za provozu ve zvýšené míře 

ohrozit bezpečnost osob a způsobit i značné škody na majetku (nebezpečí popálení, opaření, 

poranění tlakem, pádu z výšek, nadýchání zplodin, zvýšené prašnosti, je zde možnost 

nebezpečí požáru a výbuchu).  

Jako vrcholovou událost jsem určil destrukci vysokotlakého celku kotle, protože ta 

může jako primární příčina (poranění tlakem, hlukem, teplem, opařením, nadýcháním 

zplodin) způsobit další sekundární události se všemi z toho plynoucími důsledky, jako únik 

páry a vody do topeniště s následným výbuchem a požárem (rozmetání trosek a hořícího 
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materiálu), vysušení kotle a tím porušení mechanické pevnosti materiálu. Nepočítám tedy 

s takovými netěsnostmi („drobnými netěsnostmi“), na které se přijde porovnáním diference 

voda – pára, poslechem, nebo dodatečně při vnitřních revizích a tlakových zkouškách. Tyto 

netěsnosti nás sice donutí zařízení časem odstavit, ale regulérně, popř. můžeme zařízení 

provozovat nějakou dobu za tzv. mimořádných podmínek, ČSN [2] a [15]. 

 

6.3.2  Okolnosti vedoucí k výskytu vážné poruchy: 

 

 - nevhodné parametry napájecí vody ČSN [3] 

a)  nevhodné Ph  udržovat v rozmezí 8,7 – 9,2 (kyselost - vnitřní koroze, zásaditost 

louhová křehkost), 

b) tvrdost NV (zbavování solí Ca a Mg – vznik kotelního kamene), udržovat do 3 mval.l-1, 

 c)  nedostatečně demineralizovaná (zasolování potrubí a dalších zařízení), 

 d)  nedostatečně odplyněná (vysoký obsah O2 a CO2), O2 udržovat do 10 µg.kg-1,  

 e)  nízká teplota TI < 105 °C (po odplynění znovu váže O2 a CO2), 

 

-  nevhodné parametry kotelní vody ČSN [3] 

 a) vodivost KV udržovat v rozmezí 50 – 100 µS.cm-1, 

 b) obsah SiO2 udržovat do 4 mg.l-1 (zasolování potrubí a dalších zařízení), 

 c)  nedostatečný odluh – zahuštěnost kotelní vody (max. koncentrace obsažených látek), 

 

-  nevhodné parametry syté páry ČSN [3] 

 - obsah SiO2 udržovat do 20 mg.kg-1 (zasolování potrubí a dalších zařízení), 

 

-  vnější abraze ohříváků vody, varnic a přehříváků páry spalinami 

 a)  nevhodné složení a zrnitost paliva (chemické složení, popeloviny), 

 b)  způsob a úprava topení, 

 

- výpadek napájení kotle 

 a)  max. výkon napájecího čerpadla, nebo jeho porucha (nedostatečný tlak a množství 

napájecí vody) – vůbec nenajelo, nebo pozdní nájezd pomocného čerpadla, 

 b)  výpadek napájecího čerpadla (elektrické nebo parní napáječky) - nenajel záskok, 

 c) porucha napájecí hlavy (porucha přenosu signálu, porucha el. pohonu, mech. porucha), 
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- vysoký tlak v parním bubnu PIC > 10,8 MPa 

 a)  porucha signalizace (alarm vysokého tlaku PI – 107 max.), 

 b)  nepozornost obsluhy (je povinna sledovat stav a provoz zařízení) - při překročení 

provozního tlaku, přistoupí topič k okamžitému omezení topení a napájení kotle 

(provoz kotle za mimořádných podmínek), 

 c)  selhání pojišťovacího ventilu (jeho špatným seřízením nebo mechanickou závadou GS - 

117),  

 

- vysoká teplota na přehříváku páry TIC > 550 °C 

  a)  porucha signalizace (alarm vysoká teplota TI - 125 max.),  

  b)  nepozornost obsluhy (je povinna sledovat stav a provoz zařízení) - při překročení 

provozní teploty, přistoupí topič k okamžitému omezení topení a napájení kotle (provoz 

kotle za mimořádných podmínek), 

  c)  vadný termočlánek teploměru, 

  d)  nefunkční zástřik přehřáté páry, 

  - porucha ovládání ventilu (porucha přenosu signálu),  

  - porucha ventilu (porucha el. pohonu, mech. porucha), 

 

- vysoký tlak na přehříváku páry PIC > 10,1 MPa 

  a)  porucha signalizace (alarm vysokého tlaku PI – 148 max.), 

  b)  nepozornost obsluhy (je povinna sledovat stav a provoz zařízení) - při překročení 

provozního tlaku, přistoupí topič k okamžitému omezení topení a napájení kotle 

(provoz kotle za mimořádných podmínek), 

   c) selhání pojišťovacího ventilu (jeho špatným seřízením nebo mechanickou závadou GS - 

119), 

 

- uzavření parního ventilu 

   a) porucha řídícího systému (reakce na falešný signál nebo podnět v systému), 

   b) nepozornost obsluhy (přehmat).   
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Stanovení pravděpodobnosti primárních příčin: 

      - pravděpodobnost chyby člověka     10-1,  

- pravděpodobnost strojního selhání    10-2, 

 - pravděpodobnost chyby automatiky    10-3,  

 - selhání zabezpečovacího prvku     10-4.  

 

6.3.3  Neuvažované události: 

 

- Výpadek elektrického proudu, porucha el.vedení, 

- zavření ručních armatur napájecí vody nebo páry za provozu kotle, 

- netěsnost na armaturách, 

- výpadek řídícího systému DAMATIC (pouze porucha řídících obvodů), 

- nouzové odstavení (STOP tlačítkem – nouzovým vypínačem), 

- katastrofická událost nebo teroristický útok (pád letadla, destrukce zaviněná jiným 

zařízením, atd.).  

 

6.3.4  Schéma zařízení ( viz Schéma č. 1) 

 Technologii zařízení jsem již popsal v bodu 3.2, proto jen pro úplnost dodám, že 

hranice vysokotlakého zařízení jsou vymezeny na počátku napájecím ventilem, a končí 

hlavním parním ventilem. 

 

6.3.5  Uvažovaný stav zařízení 

 Uvažujeme, že poruchy, které vedou k vrcholové události, se stanou za normálního 

ustáleného provozu kotle (vylučuje se provoz kotle za mimořádných podmínek). Pro 

informaci uvádím v tabulce (viz Tabulka č. 3) zatřídění materiálů, ze kterých jsou jednotlivé 

části vysokotlakého celku vyrobeny. 
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Schéma č. 1: Rozvod voda – pára K6 [46]. 

 

 

Tabulka č. 3: Zatřídění materiálů vysokotlaké části kotle [40]. 
Zatřídění materiálu: Část vysokotlakého zařízení: 

DIN ČSN 

ECO St. 35.8 III 12.021 

Parní buben 15 NiCuMoNb 5 nelze najít ekvivalentní materiál, 

speciální druh materiálu 

Doležalův chladič  

- výměník 15 Mo 3 15.020 

- těleso 15 Mo 3 15.020 

Sběrné trubky 15 Mo 3 15.020 

Varnice St. 35.8 III 12.021 

Mezistěna a zadní stěna St. 35.8 III 12.021 

Přehřívák č.1 (protiproudý)  

- spodní část 15 Mo 3 15.020 

- horní část 13 CrMo 44/III 15.121 

Přehřívák č.2 (souproudý) 13 CrMo 44/III 15.121 
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6.3.6  Strom poruch 

 Vysokotlaký celek jsem rozdělil na tři části pro přehlednější a logičtější rozbor (viz 

Schéma č. 2, Schéma č. 3, Schéma č. 4 a Schéma č. 5). 

 

 
Schéma č. 2: FTA. 

 

 

 

 

 

 
Schéma č. 3: FTA. 
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Schéma č. 4: FTA. 

 

 

 

 

 

 
Schéma č. 5: FTA. 
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Schéma č. 6: FTA. 

 

 

6.3.7  Vyhodnocení rizikovosti 

 Výsledná pravděpodobnost vrcholové události nám vychází 0,425 661 031 (viz Schéma 

č. 6), z čehož vyplývá, že k ní dojde asi 4 x za 10 let. Pokud se podrobněji podíváme na 

všechny tři části vysokotlakého celku, pak nám vychází: 

 

e) porucha ECA 1 x za 10 let, 

f) porucha membránové stěny s varnicemi 1 x za 10 let, 

g) porucha na přehřívácích 2 x za 10 let. 

 

Bude zajímavé, nyní porovnat tuto pravděpodobnost s haváriemi na tlakovém celku za 

minulé období (viz Příloha č. 2). Údaje uvádím pro přehlednost opět v tabulce (viz Tabulka 

č.4), a to za období posledních 10 let, s rozdělením na drobné a vážné nehody. 

 

 Pokud se nyní pokusím shrnout výsledky ke kterým jsem provedením analýzy 

dospěl, vyplývá z nich toto:   

 

a) k vrcholové události za posledních 10 let došlo 2 x, čili o dvě události méně než 

vyplývá z analýzy, 

b) k oběma  událostem došlo na membránové stěně (dále jen MS) (viz Obr.č. 13 a Obr.č. 

14), podle analýzy by k události mělo dojít pouze jednou, 

c) statisticky nejrizikovější místo je MS, podle analýzy by jím měly být přehříváky, 

ovšem co se drobných poruch týče jsou opravdu nejrizikovější přehříváky, 
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d) z uvedených výsledků vyplývá, že po provedení analýzy je pro nás riziko 

nepřijatelné, a musíme provést další doplňující analýzu, při které bychom se měli 

zaměřit zejména: 

 

- na snížení rizik poškození membránové stěny a přehříváků, 

- vypadá to, že největší problémy nám dělají nevhodné parametry NV, KV a SP, na 

tento problém se musíme zaměřit komplexněji, protože kvalita vody a páry spolu 

úzce souvisí, 

- dalším problémem jsou vnější abraze varnic a přehříváků spalinami a jejími tuhými 

zbytky, tady se může ještě statisticky projevit spalování deponované kůry, která 

obsahovala hodně abrazivních částic (písek, hlína), kterou ovšem v poslední době 

nahradila snaha o co nejvyšší efektivnost spalování a výrobu páry pro tzv. zelenou 

energii, kdy se velice často porušují parametry pro max. výkon kotle při provozu na 

kůru, samozřejmě zde hraje také roli kvalita topení, 

- kvalita řízení a obsluhy kotle, může podstatně ovlivnit snižování rizik provozu kotle, 

proto je žádoucí, aby účinným tréninkem krizových situací tuto obsluhu trvale 

zdokonalovali.    
 

Tabulka č.4:  Přehled poruch technického zařízení na vysokotlakém celku K6 za posledních 10 let. 

Počet havárií a nehod: 

ECO Membránová stěna Přehříváky 

Rok: 

DP VP DP VP DP VP 

2007 0 0 2 1 0 0 

2006 1 0 1 0 1 0 

2005 1 0 1 0 1 0 

2004 4 0 0 0 2 0 

2003 1 0 1 0 1 0 

2002 0 0 1 0 1 0 

2001 0 0 0 1 2 0 

2000 0 0 1 0 0 0 

1999 0 0 1 0 0 0 

1998 0 0 0 0 1 0 

Celkem: 7 0 8 2 9 0 

Použité zkratky: 

DP – drobná porucha 

VP – vážná porucha 
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Obr.č. 13: Roztržená trubka varnice z MS – havárie ze 31.3.2007. 

 

 
Obr.č. 14: Roztržená trubka varnice z MS – havárie ze 31.3.2007. 



 

62 

7. Závěr 
 Ve své práci jsem chtěl poukázat na právní legislativu a normy, ve kterých se je 

nezbytné orientovat, abychom dokázali analyzovat, co obnáší běžný provoz kůrového kotle. 

Je to práce někdy velice „úmorná“, zvláště v době kdy se plno předpisů mění nebo prochází 

revizí, jako např. nyní (vstup do EU, vydání nového ZP, zákona [37], harmonizace 

technických norem atd.). Nepřispívá tomu ani dvojakost přístupu k řešení problémů např. u 

tlakového zařízení, kdy se přihlíží k tomu, zda zařízení bylo uvedeno do provozu před, nebo 

po přijetí zákona [35]. Navíc všechny tyto dokumenty někteří provozovatelé těchto zařízení, 

nebyli dodnes schopni sami absorbovat, natož implementovat do svých vnitřních norem a 

předpisů. Žijeme v hektické době, a nároky na odborně způsobilé osoby, ať už v oblasti 

BOZP, VZT nebo PO jsou veliké. 

 Snažil jsem se objektivně provést analýzu rizik K6, a provést rozbor všech důležitých 

legislativních předpisů, jak pro BTZ, tak i pro BOZP, s ohledem použitelnosti na posuzované 

zařízení. Uvádím zde i odkazy na ČSN pro podrobnější rozbory jednotlivých problémů. 

Výsledky ke kterým jsem došel při použití analýzy k identifikaci nebezpečí pomocí 

bezpečnostního auditu, nebo metody pro odhad rizikovosti podle FTA, se dají zapracovat do 

stávajícího MPBP. Zde musím podotknout, že při studiu [15], jsem našel mnoho 

nesrovnalostí a chyb, jež jsou v rozporu s realitou a které je nutno co  nejdříve odstranit. 

Výsledky mé práce se dají použít pro školení obsluhy na úseku BOZP a BTZ, při výcviku 

nových i stávajících topičů a pracovníků údržby, nebo v rámci analýzy rizik, i aplikovat na 

jiné vysokotlaké kotelní zařízení.  

 Závěrem lze říci, že důsledné dodržování bezpečnostních předpisů, technologických 

postupů, zdokonalování znalostí a odborný trénink obsluhy při řešení krizových scénářů 

provozních poruch, má vliv na výrazně klesající nehodovost zařízení a úrazovost osob. 

V poslední době se ovšem, pod rouškou zvyšování produktivity práce, rozmohl nešvar v 

podobě kumulování pracovních pozic zaměstnanců. Topič např. obsluhuje dva vysokotlaké 

kotle, k tomu provádí dohled nad zařízením pro plynulou dopravu nákladů, provádí kontroly 

zásobníků sypkých hmot a k tomu plní běžné provozní úkoly (pravidelná obchůzka, 

odstraňování běžných poruch, čistící práce, atd.), nemluvě o odstavování nebo najíždění 

zařízení, či provozu za mimořádných podmínek. 

 Je potřeba si uvědomit, což vyplývá z téměř všech rozborů a analýz, že za drtivou 

většinou provozních nehod a havárií stojí v pozadí lidský faktor. Čím více budeme člověka 

přetěžovat, tím více chyb udělá.     
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Samozřejmě, že pokrok nikdo nezastaví, ale tak jako někteří brojí nad tím, že např. ČSN [2] 

je zastaralá a neodpovídá z dnešního pohledu znalostem soudobé techniky a měla by se 

kompletně modernizovat, měl by se někdo ze zpracovatelů norem podívat na postavení 

obsluhy – člověka. Kde je ta pomyslná hranice možností, kdy člověk je schopen bezpečně 

řešit zadané problémy? Nemůže nastat doba, kdy se nám tímto kumulativním přístupem 

dostanou statistiky úrazů osob a nehodovostí zařízení zpátky do červených čísel? Myslím, že 

by stálo za to vrátit se k výkladu pojmu VTZ na začátek, podle zákona [34]. Vyhrazenými 

technickými zařízeními  jsou zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti 

osob a majetku. Až příliš se někdy hazarduje se zdravím lidí, protože peníze jsou vždy až na 

prvním místě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

64 

Bibliografie 

 
Použitá literatura: 

 
[1] Bernatík, A. Prevence závažných havárií I. 1 vydání. Ostrava: SPBI, 2006. 86 s. ISBN: 

80-86634-89-2 

[2] ČSN 07 0710 Provoz, obsluha a údržba parních a horkovodních kotlů 

[3] ČSN 07 7403 Voda a para pre tepelné energetické zariadenia s pracovným tlakom 8 

MPa a vyšším 

[4] ČSN 27 4002 Bezpečnostní předpisy pro výtahy – Provoz a servis výtahů 

[5] ČSN 33 2030 Elektrostatika – Směrnice pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny 

[6] ČSN EN 1050 Bezpečnost strojních zařízení – Zásady pro stanovení rizikovosti 

[7] ČSN EN 1757-2 Bezpečnost manipulačních vozíků – Ruční vozíky – Část 2: Paletové 

vozíky 

[8] ČSN EN 12644-1 Jeřáby – Informace pro používání – Část 1: Návody k používání 

[9] ČSN ISO 1819 Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Bezpečnostní předpisy – 

Všeobecné ustanovení 

[10] ČSN ISO 3864 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky 

[11] ČSN ISO 7149 Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Bezpečnostní předpisy – 

Zvláštní ustanovení 

[12] ČSN ISO 8456 Skladovací zařízení sypkých hmot. Bezpečnostní předpisy 

[13] ČSN ISO 12480-1 Jeřáby – Bezpečné používání – Část 1: Všeobecně 

[14] Kacetl, V.: Tlaková zařízení, RoVS, 2004. Rožnov p./R, 95 s. 

[15] Místní provozní řád, parní kotel BWE v.č. 13029 PS 40.40; 40.41; 40.42, BIOCEL 

Paskov a.s., 2006. Paskov, 95 s. 

[16] Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

[17] Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 

značek a zavedení signálů 

[18] Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., technické požadavky na elektrická zařízení nízkého 

napětí 

[19] Nařízení vlády č. 20/2003 Sb., technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby 

[20] Nařízení vlády č. 22/2003 Sb., technické požadavky na spotřebiče plynných paliv 



 

65 

[21] Nařízení vlády č. 26/2003 Sb., technické požadavky na tlaková zařízení 

[22] Nařízení vlády č. 27/2003 Sb., technické požadavky na výtahy 

[23] ÚZ č. 657, Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, Nakladatelství Sagit, Ostrava, 2008. 

352 s. 

[24] Vaněk, V.: Vyhodnocení a zatřídění rizik výtahů provozovaných na území ČR, Jakost 

bezpečnost ekologie, č. 3/2006, str.6 

[25] Varta, O.: Základní požadavky pro provoz, obsluhu a údržbu tlakových nádob, RoVS, 

2006. Rožnov p./R, 32 s. 

[26] Vyhláška ČBÚP č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice (v platném 

znění) 

[27] Vyhláška ČBÚP č. 18/1979 Sb., vyhrazená tlaková zařízení (v platném znění) 

[28] Vyhláška ČBÚP č. 19/1979 Sb., vyhrazená zdvihací zařízení (v platném znění) 

[29] Vyhláška ČBÚP č. 20/1979 Sb., vyhrazená elektrická zařízení (v platném znění) 

[30] Vyhláška ČBÚP č. 21/1979 Sb., vyhrazená plynová zařízení (v platném znění) 

[31] Vyhláška ČBÚP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení (v platném znění) 

[32] Zapletalová – Bartlová, I., Balog, K. Analýza nebezpečí a prevence průmyslových 

havárií. 1 vydání. Ostrava: SPBI, Spektrum. Sv. 7, 1998. 193 s.  ISBN: 80-86111-07-5 

[33] Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce (v platném znění do konce své účinnosti) 

[34] Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (v platném 

znění) 

[35] Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (v platném znění) 

[36] Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie 

(zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) 

[37] Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce 

[38] Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

[39] Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP 

[40] Značky ocelí, 1. část, 1991. fa Normservis 

 

 

 

 

 

 



 

66 

Použité internetové stránky: 

 
[41] Jouza, L.: Nový zákoník práce (3. část), 28.09.2006 [online]. Dostupné na World Wide 

Web: < http://pravniradce.ihned.cz/1-10024760-19380880-F00000_d1-8a>. 

[42] Lojkásek, J.: Nový zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb., účinnost od 1.1.2007), 

22.9.2006 [online]. Dostupné na World Wide Web: <http://www.in-

el.cz/?r=2130435909&s=8fdcf92dde8af1ec017bb799f5b90733&t=201&p=100641 >. 

[43] Státní úřad inspekce práce, Organizační schéma úřadu [online]. Dostupné na World 

Wide Web: 

<http://www.suip.cz/default/drvisapi.dll?MIval=/www/rubrika.html&v_prb_id=5&v_id

_name=doc1&v_wdt=1>. 

[44] Urban, Z.: K zákonu o dalších podmínkách BOZP – zákon č. 309/2006 Sb., 19.06.2007 

[online]. Dostupné na World Wide Web: <http://elektrika.cz/data/clanky/k-zakonu-o-

dalsich-podminkach-bozp-2013-zakon-c-309-2006-sb >. 

[45] www.mapy.cz  

 

 

Jiné zdroje: 
 

[46] Řídící systém DAMATIC DNA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

67 

Příloha č. 1 
 

Řez kotelnou K6. 
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Příloha č. 2 
 

Provozní poruchy TC kůrového kotle za období 1993 - 2007. 
 

Datum 
poruchy: 

název části 
TC: 

Čeho se oprava týká: Místo opravy: 

        
MS výřez cca 2 m trubek (vyhýbací a rovná) 

- oprava původní netěsnosti TC 31.3.07 
pravá boční stěna – 2 a 3 tr. od zadní stěny v 
místě prostupu trubek spodní sekce UH 1 na 
komoru + vyvaření zeslabení prostupné tr. 
UH 1 a navaření chráničky 

16.08.07 
  

Doležalův 
chladič 

výměna těsnění přírubového spoje 
chladiče 

z montážních důvodů výřez a zpětné 
zavaření přívodní a odvodní trubky napájecí 
vody chladiče 

MS - strop výřez 400mm roztržené trubky (díra 
100mm) 

3 tr. od pravé boční stěny, cca 2 m od 
mezistěny 

MS zavaření díry v trubce pravá boční stěna – 2 tr. od zadní stěny v 
místě prostupu trubek spodní sekce UH 1 na 
komoru 

31.03.07 
  
  

MS vybroušení a převaření póru ve svaru 
trubka-praporek 

mezistěna - praporek mezi 1 a 2 tr. v oblasti 
horní sekce UH 2 

05.08.06 UH 1 vybroušení a převaření póru ve svaru převáděcí trubka mezi sekcemi UH 1 na levé 
straně, 4 a 6 tr. od mezistěny 

28.04.06 MS vybroušení a zavaření trhliny v 
přechodové oblasti trubka-praporek 

1 varnice od levé stěny, kóta 23 m 

13.02.06 ECO vybroušení a zavaření póru v montážním 
svaru nátrubek-trubka 

14 tr. ve druhé řadě od zadní stěny 

UH 1 GO TC - instalace chrániček kolen   20.01.06 
  ECO GO TC - zvýšení počtu trubek, 

odstranění žebrování 
  

ECO vykrácení dvou spodních smyček spodní sekce nalevo, 2 trubkový had od 
přední stěny 

22.06.05 
  

UH 1 výřez a zkrácení hadu spodní sekce, levá strana, 1 trubkový had od 
zadní stěny, díra v horním ohybu 2 smyčky 
odshora 

MS vybroušení a převaření příčné trhliny v 
přechodu praporku na trubku 

1 trubka zprava ze zadu nad UH 2 22.02.05 
  

TCR  vybroušení a převaření příčné trhliny ve 
svaru nátrubek - komora 

1 nátrubek zleva, zadní levá komora 

20.10.04 ECO vykrácení dvou spodních smyček spodní sekce na pravé straně, 1 trubkový had 
od přední stěny (pr. 38 x 4, 12 021.1) 

UH 1 výřez a výměna obroušených trubek na 
vnitřní straně ohybu (perforace) 

spodní sekce napravo, 1 řada tr. hadů od 
zadní stěny, 2 ohyb odspodu 

10.07.04 
  

MS výměna ošlehaných trubek vlivem 
netěsnosti UH 1 

zadní stěna, 2 tr. v pořadí od rohové tr. 

29.06.04 ECO vykrácení dvou spodních smyček spodní sekce na levé straně, 1. trubkový had 
od zadní stěny 

ECO vykrácení dvou spodních smyček spodní sekce 2 a 5 trubkový had od zadní 
stěny 

19.06.04 
  

UH 1 výřez a zkrácení hadu spodní sekce, 1 trubkový had, 3 trubka 
zespodu 

29.04.04 ECO vykrácení spodní smyčky šotu - 
propojení druhé smyčky přímo na 
komoru 

spodní sekce 2 trubkový had (šot) od přední 
stěny, 2 trubka odspodu 
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06.11.03 ECO zaslepení šotů na komoře 3 a 4 trubkový had (šot) od zadní stěny - 
nelze vysledovat přesně "někde uvnitř" 

UH 1 výřez cca 2 m třech spodních trubek 4 
trubkového svazku šotu, oprava 
chrániček horních trubek - vše po revizi 
při poslední netěsnosti během CZZ 

pravá strana kotle, u vstupní komory 
přehříváku, 1. šot (4 trubky) 

06.08.03 
  

MS výřez cca 2 m zeslabených trubek a pro 
snadnou opravu UH 1 

pravá (2 poslední trubky MS) a zadní (3 
krajní trubky MS) stěna v oblasti komory 
UH 1 - rohová tr. vyvařena 

UH 1 výřez cca 2 m horní trubky 4 trubkového 
svazku šotu, ostatní zeslabené trubky 
navařeny housenky a chráničky 

pravá strana kotle, u vstupní komory 
přehříváku, 1 šot (4 trubky) 

09.05.03 
  

MS navaření housenek na ošlehanou trubku boční stěna vpravo u UH 1, 1.trubka od 
rohové tr. 

16.01.03 MS výřez 2 ks trubek pr. 57x5mm, mat. 12 
022, 1 tr. trhlina v praporku, 2 tr. 
ošlehaná 

mezistěna, oblast nad UH 2, v oblasti 
"mříže", 1 a 2 tr. od levé boční strany kotle 

UH 1 výřez prodřených kolen horní sekce na pravé straně, 1 a 4 trubkový 
had od zadní stěny 

12.09.02 
  

MS výřez (ošlehané trubky od netěsnosti UH 
1) 

zadní stěna II. tahu, 2 a 3 trubka od pravé 
rohové tr. 

04.05.02 MS výřez, prasklina konce praporku na 
trubce (praporky prořezány) 

mezistěna, oblast nad UH 2, 1 tr. od pravé 
strany kotle 

MS výřez (roztržená trubka) strop zadní stěny kotle, 4.tr. z leva 
MS výřez 3 ks trubek MS (cca 2 m), póry 

vlivem vyfoukání od netěsnosti ÜH1 
levá stěna vzadu (rohová, 1 a 2 tr. u spodní 
komory) 

UH 1 výřez a vyhýbačka (prasklina vlivem 
abraze) 

koleno u MS vlevo vzadu dole 

12.10.01 
  
  
  

TCR pór  ve svaru na nátrubku, převaření 1 tr. vpravo na zadní komoře u pohonu roštu 
21.02.01 UH 1 výřez a vyhýbačka (prasklina vlivem 

abraze) 
Horní tr. na spodní komoře u zadní stěny 

30.08.00 MS vybroušení a zavaření póru ve svaru 
praporek -trubka 

1  tr. MS zprava (pohled ze zadní strany) 

30.11.99 MS přebroušení a zavaření trubky pr. 57 x 5 
mm St35.8/III 

zadní stěna SK, 2 trubka zleva 

27.10.98 UH 1 výměna přehříváku, prodloužení 
prostupů MMS, vystředění přehříváku, 
instalace ochran kolen 

  

08.01.98 MS přebroušení a zavaření trubky pr. 57 x 5 
mm St35.8/III 

pravý roh MMS a boční stěnou, 3 varnice 
zprava v místě oplechování s II. tahem 

10.11.97 UH 1 výměna části ohybů tr. 38 x 4 mm mat. 
15 Mo3, 3 ks, včetně zapáskování kolen 
obroušených abrazí 9 ks 

pravá strana 2; 4 a 6 tr. od zadní MS 

25.07.97 UH 1 výměna kolen pr. 38 x č  15Mo3, 2 ks 
zkracovaček 

2 a 3 had od zadní MS  

04.04.97 UH 1 pór ve sváru  komory a trubky pr. 38x4, 
15.121, zavaření 

vstupní komora 1 řada zprava 

29.11.96 UH 1 výřez trubky pr. 38 x 4 mm, 15 128.5 z 
důvodu trhliny 

3 trubka od MMS nad vstupní komorou UH 
1 

UH 1 výměna 6 ks kolen pr. 38 x 5 mm 1 šot D122; 3; 4 smyčka od ZMS shora  
UH 1 výměna 4 ks kolen pr. 38 x 5 mm 2.a 3. šot zezadu 4. smyčka zespodu 

07.11.96 

MS výměna varnicových trubek pr. 57 x 5 
mm, St 35.8/III 

PMS 2; 3; 4 a 5 várnice od ZMS 
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23.09.96 UH 1 přebroušení a zavaření trubky pr. 57 x 5 
mm St35.8/III 

3 šot od ZMS, 4 smyčka napravo  

MS přebroušení  a převaření poškozených 
trubek 

ZMS pr. roh dole ZMS, levý roh v 
meziprostoru šotů 

09.09.96 

UH 1 vyztužení prodřeného kolena pr. 38 x 4 
mm 15121.5 

3 tr. od ZMS v horní řadě spodního balíku 
na PS 

UH 1 výřez prodřených trubek pr. 38 x 4 mm 
15 121.5 

1 a 2 trubka ve 2 řadě od spodu od ZMS 10.07.96 

MS výřez prodřených rohových trubek pr. 
57 x 4 mm,St35.8/III 

pravý zadní roh 1 ks a 3 ks na zadní stěně 

10.05.96 MS trhlina na tr. ohybu v praporku, 
přebroušení a převaření  

podélná roštová trubka v SK na pravé straně 
u MMS 

UH 1 výměna prodřeného kolena pr. 38 x 4 
15Mo3 

1 převáděcí trubka od ZMS 11.02.96 

MS přebroušení a zavaření trhlin v Y a 
prodřené trubky  

2 várnice zleva vespod, pravý spodní roh na 
ZMS 

UH 1 výřez prodřené trubky pr. 38 x 4 mm 15 
121.5 

3 zprava vespod 28.10.95 

MS přebroušení a zavaření trubky pr. 57 x 5 
mm St35.8/III 

spodní část PMS naproti trubky UH1 

UH 1 zkrácení prodřeného hadu pr. 38 x 4 
15Mo3 

1 trubkový  had vespod od ZMS 27.08.95 

MS výměna prodřených trubek ZMS pr. 57 
x 4 mm, St35.8/III 

2 a 3 trubka zleva přes spodní balík UH1 

MS přebroušení a zavaření tr. u prap. pr. 57 
x 5 mm St35.8/III 

2 varnice zleva  03.01.95 

UH 2 výměna prodřeného kolena pr. 38 x 4 
15Mo3 

2 trubka vpravo od ZMS 

MS přebroušení a zavaření trubky pr. 57 x 5 
mm St35.8/III 

3 a 4 trubka na PMS vzadu na kótě + 12,0 m 23.11.94 

UH 1 výřez prodřené trubky v ohybu pr. 38 x 
4 mm 15 Mo3 

1 spodní trubka zezadu  

MS výměna prodřených trubek  pr. 57 x 4 
mm, St35.8/III 

2 a 3 trubka od ZMS 

MS přebroušení a zavaření trubky pr. 57 x 5 
mm, St35.8/III 

2 trubka zleva od ZMS 

25.11.93 

UH 1 zkrácení prodřeného hadu pr. 38 x 4 
15Mo3 

1 trubkový  had vespod od ZMS 

UH 2 trhlina ve sváru, přebroušeno a zavařeno 
13CrMo44 

19 trubka, 4 svazek, 1 zespodu od ZMS 08.02.93 

UH 1 trhlina ve sváru, přebroušeno a zavařeno 
15Mo3 

1.nosná trubka od MMS na pravé straně 

 
Legenda: 

 
UH 1 - přehřívák páry č. 1 
UH 2 - přehřívák páry č. 2 
ECO - ohřívák vody 
MS - membránová stěna  
TC - tlakový celek 
SK - spalovací komora 
MMS - membránová mezistěna 
ZMS - zadní membránová stěna 
PMS - pravá membránová stěna 
TCR - tlakový celek roštu  
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Příloha č. 3 
 

Přehled pracovních úrazů obsluhy kůrového kotle za období 1991 - 2007. 
 

Datum: Zdroj úrazu: Poraněná část: Poznámka: 

05.11.1991 Cizí těleso - prach Oko - podráždění Prostor kotelny – při 
chůzi 

21.07.1992 Horká voda + popílek Holeň LDK - opaření Stoupnutí do 
podlahového kanálu 

24.10.1992 Horký popílek Část zad + krk - popálení Výron horkého popílku 
z otevřené výsypky 

07.04.1997 Ponorné čerpadlo Bolest v bederní páteři Nakládání čerpadla 

27.05.1999 Pád na schodišti Pohmoždění kolene LDK Špatné našlápnutí na 
schodišti 

07.11.2000 Horký popílek Předloktí PHK Výron popílku při čištění 
výsypky 

 
Legenda: 

 

LDK – levá dolní končetina 

PHK – pravá horní končetina 
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Příloha č. 4 
 

Měření mikroklimatických podmínek na K6 za období 15.6.2007 – 31.3.2008. 
 

Vnitřní (4 NP): Venkovní: Datum: 
[°C] [%] [°C] [%] 

7 NP: 
[°C] 

DM: 
[°C] 

Velín: 
[°C] 

15.06.2007 38,23 36,33 32,43 35,66 45,16 29,66 27,01 
16.06.2007 31,48 34,75 21,23 52,75 36 28,35 26,93 
17.06.2007 36,76 22 23,36 39,33 41,16 29,50 26,88 
18.06.2007 32,43 27,25 20,25 58 38,33 28,50 26,71 
19.06.2007 30,10 32 20,10 65,33 34 27,50 26,55 
20.06.2007 30,60 31,50 23 59 34,10 27,50 26,50 
21.06.2007 34,60 30,50 21,80 55,50 33,60 27,23 26.25 
22.06.2007 32,95 30,50 21,75 62,50 34,80 27,20 26,45 
23.06.2007 33,33 26,66 20,20 61,66 36,16 27 26,03 
24.06.2007 32,53 28,33 22 50,66 36,16 28 25,70 
25.06.2007 36,58 25,25 24,78 52 45 28,50 25,85 
26.06.2007 30,54 28,80 18,88 64,40 34,66 27,50 25,10 
27.06.2007 25,83 27,66 13,23 54,33 29 27 24,36 
29.06.2007 33,50 21,50 21,25 50,50 33,18 27,50 24,25 
30.06.2007 35 21 19,90 53 33,50 26,80 24,85 
01.07.2007 35,68 23,25 23,88 49 40,66 26 25,64 
02.07.2007 37,93 23 27,83 43,33 44,16 28,25 26,40 
03.07.2007 36,05 20 22,85 45 39,50 27 26,10 
04.07.2007 30,28 29,80 17,12 72,60 33,16 25,75 25,32 
05.07.2007 28,16 29,40 15,46 69 30 27 24,36 
06.07.2007 29,33 28,50 17,75 64,50 30,10 26,10 24,18 
07.07.2007 33,55 18,50 20,35 40 32,83 26,50 24,55 
08.07.2007 35,55 17,50 20,45 43,50 33,20 25,50 25,08 
09.07.2007 32,86 27 19,66 67 38,50 24 24,90 
10.07.2007 29,13 33,66 15,86 88,66 34,16 24 24,16 
11.07.2007 29,50 29 15,88 77,25 36,25 24 23,98 
12.07.2007 28,50 28,40 15,96 69,80 35,50 24 24,02 
13.07.2007 32,64 26,40 18,10 67,40 34,50 25 24,32 
14.07.2007 37,20 24,66 22,70 61,33 35,20 25,60 25,28 
15.07.2007 42,60 18,50 29 41 38,88 27,33 26,75 
16.07.2007 44,55 16 30,35 35,50 39,40 28,96 27,80 
17.07.2007 41,64 18,80 31,40 35,60 46,16 30,25 28,64 
18.07.2007 37,08 28,80 27,70 53 42,50 30,25 26,94 
19.07.2007 36,83 30 26,10 59,75 46,75 29,50 25,05 
20.07.2007 39,75 25,75 26,48 59,75 47 29,25 24,60 
21.07.2007 38,10 27,50 23,60 71,50 41 28,50 24,94 
22.07.2007 35,20 32 24,40 67,50 42,50 28,82 25,48 
23.07.2007 37,05 27,50 20,25 57 40,61 28,01 25,08 
24.07.2007 35,03 22,25 19,50 54,50 38,16 27,20 25,10 
25.07.2007 31,36 20,66 21,16 41,33 34,50 27,75 25 
26.07.2007 35,18 18,80 23,16 40,60 39,50 27,75 25,66 
27.07.2007 36,60 19,75 24,38 41 43,75 28 26 
28.07.2007 36,70 20,33 20,93 57 39,50 27,50 26,34 
29.07.2007 33,50 28 16,90 84 35,50 27 26,12 
30.07.2007 29,40 32 14,35 90,50 34,33 27,13 25,15 
01.08.2007 29,30 25 16,90 53,50 36,14 26,18 24,53 
02.08.2007 30,54 23,80 23,56 39,20 38,33 27,25 25,10 
03.08.2007 31 28,25 20,30 58 37,66 26,25 25,45 
04.08.2007 27,23 26,33 16,06 52 34,83 24 24,73 
05.08.2007 28,88 28,75 15,88 63,50 34,75 24,75 24,83 
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06.08.2007 25,30 35 11,10 86 31 26,50 24,90 
08.08.2007 26 39 16,50 79 29,20 26 25,95 
10.08.2007 24 58 21,80 66 25,50 26,50 25,75 
11.08.2007 23,65 66 23,80 74,50 24,75 26,50 25,43 
12.08.2007 22,10 67,33 19,73 82 22,66 26 25,10 
13.08.2007 22,63 60,66 18,90 83,33 22,66 25,25 25,05 
14.08.2007 20,70 64 15,60 91 20,50 25 25,32 
18.08.2007 20,63 60,33 21,76 58,66 23,16 24,50 24,70 
19.08.2007 19,80 67 21,76 61,33 22,83 25,75 24,28 
20.08.2007 31,85 37,50 16,55 85,50 30 25 24,50 
21.08.2007 32,90 31,66 19,53 67 37 25,75 24,34 
22.08.2007 32,66 32,66 20,73 68,33 38 26,50 24,40 
26.08.2007 34,25 29,25 22,40 55 40,33 26,75 25,80 
27.08.2007 31,73 32,66 21 64 39,83 26 25,36 
28.08.2007 30,90 32,66 15,10 59,66 36,50 24,50 24,48 
29.08.2007 28,23 25,50 13,43 65 35,88 24,75 23,86 
30.08.2007 24 30,66 11,30 81 33,50 24,50 23,70 
03.09.2007 32,53 23,33 19,43 51,66 36,33 23,50 24,02 
04.09.2007 25,90 30,33 12,30 73,33 33,83 23,16 23,48 
05.09.2007 21,55 41,50 9,30 94,50 29,50 25 23,43 
06.09.2007 24,86 37,66 10,65 90 31,33 26,83 24,76 
07.09.2007 23,30 42 11,10 90 31,50 23,50 25,20 
10.09.2007 27,45 30 12,50 78 33,20 25,60 25,62 
11.09.2007 25,96 31,66 11,80 84 35,50 27,25 25,55 
12.09.2007 25,10 37 12,36 89,66 33,83 26,75 25,50 
13.09.2007 25,70 31 10,85 80 32,75 26 25,58 
14.09.2007 27,30 30 11,53 79 33 26,25 25,20 
15.09.2007 27,20 36 13,30 84 33 25 24,68 
16.09.2007 23,95 28 9,25 82,50 32,92 25,25 24,80 
18.09.2007 29,10 33 13,90 90 32,30 24,86 25,74 
19.09.2007 23,96 28 10,56 68,33 29,66 21,25 24,95 
20.09.2007 23,10 29 11,70 69,50 28,83 23 24,60 
21.09.2007 28,30 25 10,83 74,33 34,33 26 24,80 
22.09.2007 28,20 24,50 10,63 74 33 26 24,96 
23.09.2007 24,60 28 7,5 87 31 25 25,18 
27.09.2007 26,98 35,75 13,58 88,50 34,88 25 25,32 
28.09.2007 29,73 31 15,80 76 36,50 25,50 25,53 
29.09.2007 32,05 21,50 13,75 66,50 38,75 25,50 25,13 
30.09.2007 27,66 28,66 10,96 77,33 36,66 25,50 23,85 
01.10.2007 21 33 7,30 87 29 25 23,30 
13.10.2007 21,13 34,25 7,35 70,75 35,50 26 24,50 
14.10.2007 20,20 33 6,33 71 34,88 25,25 24,63 
15.10.2007 22,50 26,50 6,80 62 38 26,50 25,16 
16.10.2007 23,75 26,50 7,40 69,75 33,13 25,25 25,10 
17.10.2007 20,30 30 4,60 82 30,50 25 24,70 
21.10.2007 18,23 35 4,06 94,33 30,16 27,75 23,53 
22.10.2007 17,30 32,33 3,70 81 28,50 26,50 23,80 
23.10.2007 19,03 38,33 4,80 99 30,83 26 23,40 
24.10.2007 21,20 38,75 7,08 99 33,75 25,50 23,63 
25.10.2007 20,50 39 6,50 99 32,50 26 23,70 
29.10.2007 22,68 37 9,45 91 35,25 26,25 24,18 
30.10.2007 22,98 35 10,93 79,75 35,13 25,25 24,65 
31.10.2007 21,10 32,33 4,86 88,66 34,66 25,50 24,06 
01.11.2007 21,20 31,66 5,50 86,33 32,90 23,33 23,86 
02.11.2007 21 31 6,90 80 33,40 23 23,70 
06.11.2007 17,18 31,25 3,33 80,50 30,25 27,75 24,25 
07.11.2007 17 34,66 3,36 80,33 31,50 25,50 24,46 
08.11.2007 20,35 32 6,25 84 33 26 24,90 
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09.11.2007 17,90 32,33 3,63 90,33 31,66 25,66 24,73 
10.11.2007 18,50 31 1,90 93 31 27 24,70 
14.11.2007 18,20 30,33 2,50 85,66 35,50 26 24,90 
15.11.2007 14,95 32,50 -0,33 95,50 28,25 26 24,48 
16.11.2007 25,05 15 -2,45 99 41,25 27 23,50 
17.11.2007 23,53 14,66 -5 99 40,16 27 23,23 
18.11.2007 15,90 19 -7 99 31,50 26,50 23 
22.11.2007 21,53 27,25 4,50 89,75 38,13 26 24,30 
23.11.2007 25 26,33 6,83 82 41,16 26,50 24,83 
24.11.2007 21,13 29 3,30 99 35,33 28,50 24,06 
25.11.2007 18,16 32 2,83 94 32,50 22,75 24 
26.11.2007 17,95 31 2,85 87,50 32,25 26 23,85 
01.12.2007 20,50 29,66 4,56 88,33 32,83 25,50 24,63 
02.12.2007 26,85 22 8,50 70 36,25 27 25,05 
03.12.2007 22,93 26 6,43 76,33 36,50 29,25 24,66 
04.12.2007 18,70 27 4 74 32,50 24 23,90 
08.12.2007 22,16 27 6,30 76,66 38,50 26,25 24,53 
09.12.2007 21,36 23 3,80 75,66 36,50 25,50 23,96 
10.12.2007 21,33 29 3,53 95 37,83 25 24,10 
11.12.2007 20,50 30 3,05 99 36,63 23 23,85 
12.12.2007 22,20 29 3,60 99 37,50 25,50 23,70 
16.12.2007 15,06 25,66 -1,68 87,66 30,33 26,16 23,33 
17.12.2007 14,96 25,66 -2,10 84,66 30,33 26,25 23,23 
18.12.2007 16,30 27 -1,55 90 31,75 25 24,10 
19.12.2007 15,60 27 -2,46 90 31,66 25 24,13 
20.12.2007 14,60 27 -3,50 90 30,50 25 24 
29.02.2008 21,60 35 5,30 89,50 37,50 24,50 23,60 
01.03.2008 24,20 33 8,80 87 37,50 24,50 23,40 
05.03.2008 17,70 26,33 2,23 65 32,16 27,25 24,23 
06.03.2008 14,76 25 1,90 53,33 28,50 27,75 23,36 
07.03.2008 20 23,50 1,60 71,50 32 27 24,20 
08.03.2008 22,35 27 5,65 76 34,50 26,75 24,20 
13.03.2008 19,33 27 5,10 72,75 32,25 26,25 24,85 
14.03.2008 19,96 28,33 6,36 70,66 33,33 24,75 24,33 
15.03.2008 22,60 21,50 4,50 60,50 35,50 23,50 24,45 
16.03.2008 22,46 30,33 6 85 37,83 25,20 24,30 
17.03.2008 22,30 31 7,20 84 37,50 26 24,50 
22.03.2008 18,46 24,66 7,36 51,66 31 25,50 24,40 
23.03.2008 26,30 21,50 3,10 81,50 41 29,50 24,85 
24.03.2008 29,55 16,50 -0,05 96 45,75 26 23,85 
29.03.2008 29,06 20,66 11,70 56,66 40,50 27,25 24,70 
30.03.2008 24,83 20,33 11,13 52 43,50 27 24,80 
31.03.2008 27,75 18 11 47,50 37,25 25,50 25,30 
 
Poznámky: 
 
1) 02.10.2007 – 12.10.2007 CZZ – zařízení odstaveno 

2) 21.12.2007 – 28.02.2008 – zařízení odstaveno (opravy – studená záloha) 

Legenda: 
 
CZZ – celozávodní zastávka zařízení 

NP – nadzemní podlaží 

DM – denní místnost 
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Graf č.1: Měření mikroklimatických podmínek na K6. 
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Graf č.2: Porovnání teplot obslužných míst K6. 
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Příloha č. 5 
 

Měření ekvivalentní hladiny zvuku provedená na PS K6 včetně jeho obslužných míst. 
 

Hodnoty ekvivalentní hladiny: A [dB] 
11.7.2007 22.11.2007 

 
 

Prostor: 

 
 

Stanoviště: 1900 hod. 2200 hod. 1300 hod. 
Denní místnost - uvnitř místnosti 57,5 55,4 55,5 
Velín - stanoviště K6 56,7 53,3 55,7 

- před chodbou k výtahu 83,8 80,8 81,1 
- drtič a bagrovací čerpadla 86,9 84,2 84,9 
- vzorkovače 84 83,6 85,9 
- pod EF 81,8 83,1 81,4 
- venku před kotelnou (severovýchod) 70,8 71,2 73,5 

1. NP 

- venku u kolejiště (jihozápad) 64 66,4 70,8 
- před chodbou k výtahu 77,1 77,8 80 
- před dvířky kotle 77,2 76,4 80,1 
- u pohonu vibrátoru roštu 78,4 80,1 78,8 
- napájecí hlavy 82,7 81,4 84,9 

2. NP 

- venku u recirkulačního ventilátoru  69,5 67,3 72,8 
- před chodbou k výtahu 77,2 77,5 78,8 
- před kůrovými svodkami 78,9 79,4 79,9 

3. NP 

- mezi II. a III. tahem kotle 77 77,4 80,3 
- před chodbou k výtahu 81,9 81,2 78,8 
- hydromotory 84,5 85,6 84,1 

4. NP 

- mezi II. a III. tahem kotle 79,2 74,6 83,9 
- před chodbou k výtahu 81,2 79,6 78,6 
- hydraulická stanice 85,5 85,6 83,6 
- venku, střecha EF 61 60,9 63,2 

5. NP 

- mezi II. a III. tahem kotle 73,1 73,1 92,2 
- před chodbou k výtahu 74,2 73,2 77,6 6. NP 
- zástřikový ventil 77,8 76,7 85,5 
- před chodbou k výtahu 72,2 71,8 74,9 
- pod tlumičem najížděcího ventilu 77 75,3 81,2 
- dopravník H005 na vstupu do 100 m3 sila 73,4 76,4 74,7 

7. NP 

- plošina u venkovních dveří (jih) 65,5 69,4 69,9 
- dopravník H005 venku, přesyp z H004 68,6 67,5 71 
- u napínáku pásu H004 73,9 75,6 72,4 

Pásová doprava 

- přesyp z H002 na H003 (pod H002) 70,2 69,8 73,4 
- před vstupem do podzemí sila (kolejiště) 75,3 66,6 70,2 
- pod H001 85,7 81,3 89,3 
- uprostřed podzemní chodby (směr drtič) 95,5 76,6 100,8 
- podzemní chodba pod kůrovým drtičem 97,3 68,8 99,2 
- schodiště ke kůrovému drtiči 94,4 66,8 94,1 
- před kůrovým drtičem 92,8 51 92,8 

2 000 m3 silo 

- venku před vstupem ke kůrovému drtiči 70,6 51,6 71,4 
 
1) 11.7.2007 v 1900 hod. výkon kotle 9,5 kg.s-1 provoz na kůru. 
2) 11.7.2007 ve 2200 hod. výkon kotle 5,5 kg.s-1 provoz na kůru (min. výkon). 
3) 22.11.2007 ve 1300 hod. výkon kotle 14 kg.s-1 provoz na kůru (max. výkon). 
 Hodnoty 85 dB včetně a více. 
 Hodnoty 80 dB včetně do 85 dB. 

 
 


