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Anotace 

Novák, R. Zajištění bezpečnosti provozu parních a kapalinových kotlů, Ostrava: VŠB - 

TUO, Diplomová práce, 2010 

 

Diplomová práce se zabývá zajištěním bezpečnosti provozu středotlakých zařízení, 

mezi které patří parní horkovodní a horkovodní kotle, a navržením doporučení pro její 

zlepšení.  

Pro navržení těchto opatření jsem vycházel ze zdrojů a statistických údajů, počtu úrazů 

v období od 1996 až do roku 2010 a nedostatků v oblasti zajištění bezpečnosti provozu, jak 

u provozovatelů, tak na straně zaměstnanců, oblastního inspektorátu práce (dále jen OIP) 

Moravskoslezského kraje a olomouckého kraje se sídlem v Ostravě.  
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Annotation 

Novák, R. Ensuring of Safety of Steam and Fluid Boiler Operation, Ostrava: VSB  - 

TUO, Diploma Work, 2010 

 

The Diploma Work deals with ensuring the safety of moderated pressure appliances 

like steam and hot-water boiler, and also proposition of recommendation for its improvement. 

To propose these proceedings I've come from sources and statistical data, number of 

accidents between 1996 and 2010 and insufficiency in the area of ensuring the safety, both by 

operators, and by employees of Regional Labor Inspectorate (RLI) of Moravian region. 
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1 Úvod 

Parní a kapalinové kotle spadají do skupiny středotlakých vyhrazených zařízení, tudíž 

riziko vzniku možných havárií je obrovské a nelze jej brát na lehkou váhu. Aby bylo 

zabráněno vzniku možných havárií v kotelnách, je nutno se s tímto prostředím dokonale 

seznámit, projit školením, osvojit si práci se zařízením kotle, s jeho ovládáním a ovládáním 

bezpečnostních prvků, vědět co si smí a nesmí dovolit, kde se muže člověk bezpečně 

pohybovat, tak aby neutrpěl žádné úrazy a nezpůsobil žádné škody, a v neposlední řadě se 

seznámit s riziky v prostorách kotelen.  

Rizika vznikající v kotelnách lze rozdělit do dvou velkých skupin a to rizika procesů, 

ve kterých vznikají odchylky na samotných zařízeních, anebo na rizika lidských chyb. Obě 

tyto skupiny jsou značně propojeny. Nesprávné postupy lidského počínání mohou být 

příčinou vzniku poškození zařízení a naopak, dále to může být stav, stáří a uspořádání 

samotného zařízení.   

Největším nebezpečím samotného provozu těchto zařízení je samotný člověk, říká se, 

že až 80% havárií je způsobeno lidskou chybou a je jedno jestli se jedná o chybu 

provozovatele nebo pracovníka obsluhujícího kotelní zařízení. Z výzkumu a statistik byly 

zjištěný nedostatky jak na straně provozovatelů např. porušování zákoníku práce, špatné 

zajištění bezpečnosti zaměstnanců, neposkytnutí dostačujících osobních ochranných 

pracovních pomůcek (dále jen OOPP), propouštění revizních a bezpečnostních techniků 

(snížení úrovně bezpečnosti) a dávaní přednosti finančním ziskům před bezpečnosti provozu 

středotlakých zařízení, tak i na straně zaměstnanců, kdy častokrát nejsou dodržovány postupy 

v řízení provozu, nejsou správně vedeny záznamy v provozních denících, nedodržují se různé 

zákazy a nepoužívají OOPP, které, slouží k jejich ochraně. 

Cílem této práce je navrhnout doporučení pro zlepšení provozu parních 

a kapalinových kotlů tak, aby nedocházelo ke vzniku nebezpečných situací, ohrožení života 

a zdraví lidí, ohrožení majetku a životního prostředí. Tuto práci tvoří právní úprava v oblasti 

bezpečnosti kotelních zařízení a z nich vyplývající povinnosti provozovatelů a všech 

zainteresovaných osob, dále popis kotelny a složení kotlů, analýzu hodnocení rizik pro proces 

a pro lidské chyby a v poslední částí jsem se zabýval návrhem opatření pro zlepšení 

bezpečnosti provozu parních a kapalinových kotlů. 

 



 

 

2 Rešerše 

Pro vytvoření diplomové práce na téma: „Zajištění bezpečnosti provozu parních 

a kapalinových kotlů“, jsou informace čerpány z oblastního inspektorátu práce 

prostřednictvím osoby pověřené, z internetu, z následujících knižních publikací a právních 

předpisů.  

Podobná problematika byla řešena v diplomové práci [7], která poslouží jako zdroj 

informací o kotelních zařízeních, a stane se vodítkem mé práce. 

2.1 Knižní publikace  

[6] Kirwan, B.: A Guide to Practical Human Reliability Assessment. Tato knižní 

publikace se zabývá praktickým využitím metody Human Reliability Assessment (dále jen 

HRA). Jednou z metod HRA je metodika TESEO (Tecnica Empirica Stima Errori Operatori, 

to je (dále jen tj.) empirická metoda pro odhad chyb operátorů), která bude použita pro tuto 

práci. Metodika je poměrně jednoduchá, snadno použitelná a užitečná pro rychlý přehled 

hodnocení HRA.  

Chapter 5. The HRA process, 5.5 Human errorr quantification. 

[8]  Laskavský, J., Pavlíček, L., Frýda, J. Parní a horkovodní kotle středotlaké. 

Tato publikace slouží k obeznámení s technologií kotlů, jednotlivými prvky, pravidly provozu 

vyhrazených tlakových zařízení (dále jen zařízení), zejména středotlakých kotlů. Tato 

publikace, složena z 16 kapitol, se stane z většiny důležitým zdrojem informací k tomu, abych 

mohl svou práci vytvořit. Za některé: Kapitola 8. Kotelní zařízení, kapitola 10. Výstroj 

tlakového celku parních kotlů, kapitola 13. Zvláštnosti a odchylky provozu horkovodních 

kotlů od parních, kapitola 15. Údržba, revize a opravy kotlů  

 [10]  Otáhal, A. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Knižní publikace, která 

slouží jako zdroj informací o jednotlivých rizicích, a popřípadě jako zdroj informací, jak se 

před jednotlivými riziky chránit. Tato publikace bude použitá k rozdělení jednotlivých rizik 

do skupin, to znamená každé riziko je samostatná kapitola, například (dále jen např.) kapitola 

4. Mechanické riziko, kapitola 9. Riziko hluku. Stejně tak i informace o opatřeních jsou blíže 

specifikována v jednotlivých kapitolách a podkapitolách. 



 

 

 [12]  Rucký, E., Voijta, Z. Osobní ochranné pracovní pomůcky. Tato literární 

předloha slouží k popisu jednotlivých osobních a ochranných pracovních prostředků (Dále jen 

OOPP) pro oblast kotlů. Kapitola 3. Ochrana zraku a obličeje, kapitola 5. Ochrana sluchu 

2.2 Právní předpisy 

[19]  Vyhláška č. 18/1979 Sb. vyhrazená tlaková zařízení a stanovení podmínek 

k jejich bezpečnosti. Z této vyhlášky budou použité informace o středotlakých kotlích, které 

spadají mezi vyhrazená tlaková zařízení. Vyhrazená tlaková zařízení § 2 odstavec 2. 

 [27] ČSN 07 0710. Provoz, obsluha a údržba parních a horkovodních kotlů Tato 

státní norma slouží jako zdroj informací o provozu kotlů, kdo je za provoz zodpovědný, jaká 

práva a povinnosti jsou důležitá pro bezpečný provoz kotlů. Kapitola III Provoz kotlů, 

kapitola IV Údržba a obsluha kotlů.  

[29] ČSN 07 0620. Konstrukce a výstroj parních a horkovodních kotlů. Tato norma 

popisuje blíže jednotlivé části parních a kapalinových kotlů. Použito bude: Základní 

požadavky na konstrukci, kapitola IV. Tlakoměry, vodoznaky, pojistné ventily, teploměry, 

průtokoměry, uzavírací a vypouštěcí zařízení, napájecí zařízení. 

[39] ČSN EN 60 812. Postup analýzy způsobů a důsledků poruch (FMEA) – Tato 

norma slouží k využití a k vytvoření samotné analýzy FMEA, a k nalezení příčin a důsledků 

poruch jednotlivých části kotle. Pro tuto práci využiju prioritní rizikové číslo (dále jen RPN), 

které je blíže popsáno v kapitole 5.3 Analýza způsobů, důsledků a kritičnosti poruch 

(FMECA), 5.3.2 Riziko R a číslo priority rizika (RPN). 

Kapitola 7: Aplikace, popisuje samotné využití metody FMEA/ FMECA.     

Celá práce bude sloužit k vypracování doporučení pro zlepšení bezpečnosti provozu 

parních a kapalinových kotlů prostřednictvím analytických metod FMEA/ FMECA a TESEO. 

Jednotlivá rizika a situace pro obě analýzy budou navržena ze statistik oblastního inspektorátu 

práce, z nichž některé jsou zpracovány z [46] a některé jsou získané prostřednictvím osoby 

pověřené. 

 

 

 



 

 

3 Právní předpisy v oblasti  

Právní předpisy v oblasti ochrany bezpečnosti provozu parních a kapalinových kotlů 

jsou rozděleny do čtyř částí. První část je tvořena zákony, které jsou všeobecně platné pro 

oblast BOZP, druhou část tvoří vyhlášky a nařízení vlády vztahující se k zákonům, třetí oblast 

je tvořena technickými normami a poslední oblast tvoří firemní předpisy a jiné dokumenty.  

3.1 Zákony 

Zákony tvoří všeobecně platné právní předpisy, které jsou spjaty s každým člověkem 

a jeho povinnosti je tyto zákony dodržovat. Zde jsou vypsány zákony důležité pro oblast 

ochrany bezpečnosti provozu parních a kapalinových kotlů.  

3.1.1 Zákoník práce  

Zákon č.  262/2006 Sb. Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a změn, upravuje 

pracovněprávní vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci a je základním právním předpisem 

v oblasti dále bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Problematika BOZP je 

řešená v části páté a týká se § 101 až § 108.  

Předcházení ohrožení života a zdraví při práci je řešeno v § 101 a § 102 odstavce (dále 

jen odst.) 2, kde jako prevence rizik jsou označována opatření vyplývající z právních 

a ostatních předpisů k zajištění BOZP, která mají za cíl předcházet, odstraňovat 

a minimalizovat působení neodstranitelných rizik. Nelze – li taková rizika odstranit, pak je 

povinnosti zaměstnavatele učinit opatření, která vedou ke snížení rizik na únosnou míru. [7] 

V § 103 až v § 106 jsou uvedeny jednotlivé povinnosti zaměstnavatele, práva 

a povinnosti zaměstnance. Mezi některé patří zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího 

prostředí, poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen OOPP) 

a poskytování informací o rizicích a opatřeních.  

V § 107 a v § 108 jsou uvedená společná ustanovení.  

3.1.2 Zákon o zajištění dalších podmínek BOZP 

Zákon č.  309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění pozdějších 

předpisů a změn, upravuje v návaznosti na zákoník práce další požadavky BOZP 

v pracovněprávních vztazích mezi zaměstnavateli a zaměstnanci a zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví.  



 

 

Požadavkům BOZP v pracovněprávních vztazích se věnuje část první. Hlava I je 

zaměřená, na požadavky pracoviště a pracovního prostředí, na výrobní a pracovní prostředky 

a zařízení, na organizaci práce a pracovní postupy, a na bezpečnostní značky. 

Hlava II uvádí další povinnosti, které musí zaměstnavatel zajistit v oblasti předcházení 

ohrožení života a zdraví.    

3.1.3 Zákon o ochraně veřejného zdraví  

Zákon č.  258/2005 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů 

a změn upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti ochrany 

a podpory veřejného zdraví a soustavu orgánu veřejného zdraví, jejich působnost a pravomoc 

je upravována jinými souvisejícími zákony.   

3.1.4 Zákon o technických požadavcích na výrobky 

Zákon č.  22/2007 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších 

předpisů a změn.  

3.1.5 Zákon o statním odborném dozoru nad bezpečnosti práce  

Zákon č.  174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečnosti práce, ve znění 

pozdějších předpisů a změn.  

3.2 Vyhlášky a nařízení vlády 

Vyhlášky a nařízení vlády jsou prováděcími předpisy zákonů, upravují a zpřesňuji 

jejich znění především pro oblast bezpečnosti provozu parních a kapalinových kotlů.  

3.2.1 Vyhláška o vyhrazených tlakových zařízeních 

Vyhláška č. 18/1979 Sb. vyhrazená tlaková zařízení a stanovení podmínek k jejich 

bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů a změn, upravuje dělení vyhrazených tlakových 

zařízení, jejich zkoušení a revize.   

3.2.2 Vyhláška o plynových zařízeních 

Vyhláška č. 21/1979 Sb. vyhrazená plynová zařízení a stanovení podmínek k jejich 

zajištění bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů a změn 



 

 

3.2.3 Vyhláška o zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách 

Vyhláška č. 91/1993 Sb. vyhrazená k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých 

kotelnách, ve znění pozdějších předpisů a změn, upravuje zřizování kotelen, dokumentaci 

kotle, větrání a povinnosti provozovatele a obsluhy.   

3.2.4 Vyhláška o ochraně zdraví 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví bližší, kterým se stanoví podmínky 

ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a změn, upravuje rizikové faktory 

pracovních podmínek, jejich členění, hygienické limity, minimální rozsah opatření ke zdraví 

zaměstnance, bližší hygienické požadavky na pracovní prostředí, poskytování OOPP, 

informace o nadměrné expozici, olova, mutagenů a karcinogenů a dále minimální požadavky 

na obsah školení zaměstnanců. 

3.2.5 Nařízení vlády – směrnice PED 97/23/ES 

Nařízení vlády č. 26/2003 Sb. (směrnice PED 97/23/ES), ve znění pozdějších předpisů 

a změn se vztahuje na návrh, výrobu a posuzování shody tlakových zařízení a sestav 

s nejvyšším pracovním tlakem větším než 0,5 bar, dále provádí dozor nad trhem, zabývá se 

technickými požadavky, zabývá se bezpečností tlakových zařízení, výstroji a materiály. 

Požadavky se týkají všech členských zemí.  

3.2.6 Nařízení vlády o požadavcích na pracoviště 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí, ve znění pozdějších předpisů a změn, upravuje, podmínky na pracovišti, jejich 

udržování potřebnými technickými a organizačními opatřeními, podmínky pro zajištění 

bezpečnosti osob.  

3.2.7 Nařízení vlády o používání technických zařízení, strojů a přístrojů 

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

provoz a používaní strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění pozdějších 

předpisů a změn 



 

 

3.2.8 Nařízení vlády o ochranných systémech pro použití v prostředí výbuchu 

Nařízení vlády č. 176/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení 

a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, ve znění pozdějších 

předpisů a změn 

3.3 Technické normy 

Technické normy tvoří nezávazná doporučení, pokud jejich dodržení nejsou výslovně 

stanovená v právním předpisu. O kotlích pojednává velká řada norem, mezi které patří normy 

ČSN a také oborové normy (dále jen ON) řazené ve třídě norem 07. Zde jsou uvedené normy, 

které souvisí s problematikou horkovodních a parních kotlů, nebo z nich bylo čerpáno. 

• ČSN 07 0000. Názvosloví parních a horkovodních kotlů.  

• ČSN 07 0710. Provoz, obsluha a údržba parních a horkovodních kotlů.  

• ČSN 07 0721. Horkovodní kotle. Typy a základní parametry.  

• ČSN 07 0620. Konstrikce a výstroj parních a horkovodních kotlů.  

• ČSN 07 0623. Technická dokumentace kotlů.  

• ČSN 07 0624. Montáž kotlů a kotelních zařízení.  

• ČSN EN 12 952 - 1. Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – Část 1: Všeobecné 

požadavky.  

• ČSN EN 12 952 - 2. Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – Část 2: Materiály pro 

části kotlů a příslušenství namáhaných tlakem 

• ČSN EN 12 952 - 4. Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – Část 4: Provozní výpočty 

očekávané doby života kotle 

• ČSN EN 12 952 - 6. Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – Část 6: Kontrola při 

výrobě; dokumentace a značení části kotle namáhaných tlakem.  

• ČSN EN 12 952 - 8. Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – Část 8: Požadavky na 

spalovací zařízení kotlů na plynná a kapalná paliva.  

• ČSN EN 12 952 - 10. Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – Část 10: Požadavky na 

zabezpečovací zařízení proti přetlaku.  



 

 

3.4 Vnit řní předpisy 

Do této části spadají firemní literatury např. interní předpisy, katalogy, návody 

k obsluze výrobců 

4 Základní povinnosti  

Součásti zabezpečení provozu parních a kapalinových kotlů jsou povinnosti všech 

zainteresovaných osob podílejících se na řízení, provozu, údržbě a revizi kotlů. Tyto základní 

povinnosti vyplývají z ČSN 07 0710. 

4.1 Povinností provozovatelů  

• Zajištění potřebné kvalifikované obsluhy kotlů s platným topičským průkazem  

• Stanovení jednoho pracovníka, který je zodpovědný za provoz kotlů, nebo více 

pracovníků podle počtu směn 

• Zajištění řádné a pravidelné údržby kotlů 

• Zajištění potřebného počtu revizních techniků, sledování jejich činnosti  

• Zajištění potřebné odborné způsobilosti všech pracovníků, kteří se podílejí na provozu, 

údržbě nebo obsluze kotlů 

• Oznámit příslušnému oblastnímu inspektorátu práce veškeré smrtelné úrazy včetně 

úrazů osob s hospitalizací delší než 5 dnů, popřípadě nehodové události, při nichž 

došlo ke zranění osob 

•  Zajištění dodržování příslušných technických předpisů při provozu, údržbě a obsluze 

kotlů včetně pokynů dozorčích orgánů 

• Zajištění osobních ochranných pracovních prostředků, případně i jiných prostředků 

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví všech zaměstnanců pracujících v kotelně  

• Vybavit pracoviště hasicím přístrojem, dýchacím přístrojem a lékárničkou pro případ 

poskytnutí první pomoci 

• Zajistit přípravu kotlů v určených terminech k pravidelným prohlídkám, revizím 

i zkouškám [28] 



 

 

• Založení a označení provozního deníku kotle, tak, aby bylo jasno, ke kterému kotli se 

deník vztahuje. Doporučená jsou následující označení: druh kotle, výrobce, výrobní 

nebo místní číslo, rok výroby, konstrukční tlak.  

1. u parních kotlů jmenovitá teplota páry a jmenovité množství vyrobené páry. 

2. u horkovodních kotlů dále jmenovitý tepelný výkon, jmenovitá teplota vstupní vody 

a jmenovitá teplota výstupní vody      

4.2 Odpovědná osoba  

Je stanovená provozovatelem podle ČSN 07 0710. Touto osobou nesmí být určen 

revizní technik organizace. Mezi základní povinnosti osoby odpovědné patří:  

• Sledování provozu nádob z hlediska bezpečnosti, spolehlivosti a hospodárnosti 

• Nesmí připustit do provozu nádoby, které nemají předepsanou dokumentaci, 

bezpečnostní výstroj a také nádoby, u kterých nebyly provedeny předepsané revize 

a zkoušky, dále o nádobách, o nichž je známo, že mohou ohrozit bezpečnost provozu 

nebo život a zdraví pracovníků 

• Hlášení všech změn na nádobách reviznímu technikovi 

• Sledování a provádění takových opatření podle potřeby, která vedou k tomu, že 

nádoby musí být patřičně obsluhovány, udržovány, přezkušovány a kontrolovány 

včetně bezpečnostní výstroje 

• Ve spolupráci s revizním technikem vypracovat plán provádění revizí a zajistit 

přípravu nádob k revizím, kontrolním prohlídkám a zkouškám  

• Dbalost na pokyny revizního technika [28] 

4.3 Revizní technik a jeho povinnosti 

Revize kotlů provádějí revizní technici. Revizní technik je osoba odborně způsobilá, 

která byla prověřena dozorčím orgánem, a bylo ji vydáno osvědčení způsobilosti k provádění 

revizí. Pracuje – li revizní technik pod provozovatelem, pak nemůže zastávat funkci 

pracovníka odpovědného za provoz kotlů. Mezi základní povinnosti revizního technika patří:  

• Sledovat a zajišťovat povinnosti, které jsou dozorčím orgánem předepsané, určené 

provozovatelům  



 

 

• Znát konstrukci, materiál a parametry kotlů 

• Přihlašovat a odhlašovat kotle v rámci evidence dozorčích orgánů  

• Provádět revize kotlů a zapisovat jejich výsledky  

• Spolupracovat s dozorčími orgány a podílet se s nimi na kontrolách a zkouškách [28] 

4.4 Povinnosti obsluhy - topič 

Mezi minimální požadavky topiče: 

• Znalost prostředí kotelny včetně znalosti kotelního zařízení 

• Musí dbát na to, aby se v kotelně nezdržovaly nepovolané osoby 

• Nesmí se vzdalovat od kotle, který obsluhuje na dobu delší než 5 minut 

• Provádění předepsaných záznamu do provozního deníku kotle 

• Neprodleně hlásit nadřízenému zaměstnanci každou poruchu nebo závadu na 

svěřeném kotelním zařízení, dbát příkazů revizního technika a hlásit každé zranění 

osob 

• Dále musí dbát na to, aby všechny větrací otvory pro přívod vzduchu do kotelny byly 

vždy otevřené 

• Musí dbát na to, aby hlavní jistič elektrické energie a hlavní ventil pro přívod plynu 

nebo kapalného paliva byly vždy volně přístupné 

• Kontrolovat vždy funkčnost nouzového osvětlení, popřípadě ručního osvětlení 

• Používat detektory na zjišťování množství oxidu uhelnatého, dále pěnotvorné 

prostředky nebo vhodný detektor pro kontrolu spojů  

• Použít přidělené osobní ochranné pracovní prostředky, popřípadě i jiné prostředky 

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

• Podrobit se nejméně jednou za tři roky školení a prověrky odborné způsobilosti 

• Podrobit se lékařským prohlídkám ve stanovených lhůtách [28] 

Má – li topič pomocníka, pokud si to situace při provozu kotle vyžaduje, musí to být 

uvedeno v místních provozních předpisech. Dále se zde uvedou veškeré povinnosti, které má 



 

 

pomocník splnit a také jeho podřízenost topiči, který může pomocníka poučit a zapracovat 

sám. Záznamy do provozního deníku smí být zapsány topiči nebo jejich nadřízenými.  

4.5 Pomocníci topiče 

Jejich počet a povinnosti jsou určeny provozovatelem podle ČSN 07 0710 v místních 

provozních předpisech podle článku (dále jen čl.) 139. Pomocníci topiče musí být poučení 

o provozu kotlů se samotným zařízením obeznámeni, aby i v případě mimořádné události byli 

schopní provést náležitá opatření. Poučení a zapracování pomocníků smí provést topič, 

provozovatel sepíše zápis, který je podepsán zástupcem provozovatele a pomocníkem. [28] 

4.6 Obsluha a údržba kotle 

Samostatná obsluha a údržba kotlů je stanovená normou ČSN 07 0710. Při údržbě 

musí být splněno několik podmínek, které má na starosti provozovatel. Mezi nejdůležitější 

patří mechanické čištění kotlů, zabrušování uzavíracích armatur, výměna těsnění, výměna 

bezpečnostní výstroje, výměna zaválcovaných trubek, tužení švů, výměna šroubů a svorníků, 

zavrtaných rozpěrek a přišroubovaných výztuhy. Tyto práce mohou být mimo jiné 

vykonávané odbornými pracovníky, kteří jsou pověření provozovatelem. [28] 

Pokud si kotle vyžadují nutnou úpravu (přestavbu) nebo opravu např. svařování, vrtání 

děr nýtování, anebo nahrazení novými částmi, pak se jedná také o údržbu, kterou smí 

provádět jen organizace, které mají oprávnění podle ČSN 07 0622.  

4.7 Obsluha kotlů 

Obsluhu samotného kotelního zařízení mohou vykonávat pouze osoby odborně 

způsobilé (topiči), jimž byl po úspěšně vykonané zkoušce vydán topičský průkaz určité třídy. 

[8] 

V místních provozních předpisech musí být uvedeno provozovatelem počet kotlů, 

které smí být obsluhovány jedním topičem a potřebným počtem pomocníků.  

Pokud se vyskytují v v kotelně kotle 1. a 2. třídy a kotle 3. třídy na prášková paliva 

musí být ustanoven nejméně: 

• u kotlů s velínem, vždy u každého kotle je jeden topič a potřebný počet pomocníků  

• u více kotlů s jedním společným velínem umístěným v kotelně je jeden vedoucí topič 

a jeden pomocný topič s potřebným počtem pomocníků  



 

 

•  u více kotlů s jedním společným velínem umístěným mimo kotelnu je jeden vedoucí 

topič, jeden pomocný topič a potřebný počet pomocných topičů – pochůzkáři  

Topičské průkazy se stejně jako kotle dělí do čtyř skupin. (viz.). Co se týče plně 

automatizovaných kotlů se jmenovitým množstvím vyrobené páry do 0,5 t/h, popřípadě 

s tepelným výkonem do 0,35 MW, jakož i kotlů s konstrukčním tlakem do 0,4 MPa 

a celkovým vnitřním objemem do 100 litrů, není potřeba topičský průkaz vlastnit. V tomto 

případě stačí, aby obsluha byla poučená a zacvičená. Pak následuje zápis provozovatelem. 

Provozovatele kotlů, organizace a ústřední orgány zajišťují praktický výcvik topičů 

a odborné kursy. Pořadatel kursu po projednání s dozorčím orgánem určí osnovy kursu. 

Žadatelé po obdržení potvrzení o úspěšně vykonané zkoušce jsou absolventy kursu. [8]      

4.8 Kvalifikace 

Je prováděná zvláštním předpisem a slouží pro provoz a obsluhu kotlů s plynovým 

topením. Tito pracovníci jsou pověření obsluhou plynového zařízení, jsou seznámení 

samotným provozovatelem se všemi důležitými předpisy, jako jsou bezpečnostní předpisy, 

požární řád, poplachové směrnice a jsou proškolení v obsluze kotlů. Zkouška ověřování 

znalostí z oblasti plynových zařízení se provádí jednou za tři roky.  

4.9 Podmínky topiče 

Mezi základní podmínky topiče patří: 

• Věk ucházející se osoby o topičské oprávnění musí být minimálně 18 let 

• Člověk musí být způsobilý jak tělesně, tak i duševně a schopen vykonávat práci topiče 

(zdá – li je schopen, to rozhodne lékař) 

• Neméně důležitou podmínkou je šestiměsíční odborný zácvik v obsluze kotle 4. třídy 

pod dohledem již zkušeného topiče.  

• Absolvování kurzu o minimální délce dvaceti vyučovacích hodin provozu a obsluhy 

kotlů, pak bude připuštěn k základní zkoušce 

• Znalost obsluhovaného kotelního zařízení včetně bezpečnostních zařízení, znalost 

návodu kotelního zařízení a provozního řádu a příslušných předpisů [28] 



 

 

4.9.1 Zkoušky  

Uchazeč podá přihlášku na předepsaném formuláři příslušnému inspektorátu práce 

prostřednictvím provozovatele. Musí splňovat všechny podmínky, které jsou uvedené výše. 

Zkouška proběhne před třemi členy zkušební komise, před předsedou a dvěma členy. Po 

úspěšném vykonání zkoušky obdrží žadatel topičský průkaz pro příslušný druh paliva.  

4.9.2 Doplňkové zkoušky  

Tato zkouška se provádí pro kotle 1., 2. a 3. třídy (zkouška na rozšíření třídy nebo na 

jiný druh paliva téže třídy). Uchazeči musí zvládnout šestiměsíční odborný zácvik v obsluze 

kotle příslušné třídy, pod dohledem zkušeného topiče s platným topičským průkazem 

a odborným kurzem, v délce, která je uvedená v tabulce 1 (dále jen tab.): 

Tab. 1: Odborný výcvik 

Třída  Hodiny 

1. 100 

2. 50 

3. 30 

 

4.9.3 Ztráta topi čského průkazu 

• Dojde – li k porušení zvlášť závažným způsobem a k zanedbání povinnosti, může 

topičům příslušný inspektorát práce topičský průkaz odejmout  

• Topičský průkaz ztrácí svou platnost tehdy, jestli topič po dobu pěti let nepřišel do 

styku s žádným kotelním zařízením   

• Má – li topič zájem získat průkaz zpět (po odejmutí nebo pozbytí platnosti), je nutné, 

aby vykonal novou základní zkoušku 

5 Rozdělení a popis technologie plynových a horkovodních kotlů 

Tato kapitola je rozčleněna na několik částí, v nichž jsou popsány a rozděleny kotelny 

a kotle podle kategorií a dále je zde popsáno, z jakých částí jsou kotle složené.  



 

 

5.1 Základní rozdělení kotelen a kotlů 

Zde je popsáno rozdělení jednotlivých druhů kotelen a rozdělení kotlů.  

5.1.1 Kotelny dělíme podle jejich účelu: 

• Kotelny na vytápění budov a přípravu teplé užitkové vody 

• Kotelny průmyslové pro otop a technologií 

• Teplárny pro současnou výrobu tepla a elektrické energie (pára za kotlem má vyšší 

parametry a po expanzi v protitlaké nebo odběrové turbíně se využívá pro otop 

a technologické účely) 

5.1.2 Kotle podle pracovního médi se dělí:  

• Kotle parní – slouží k výrobě páry o tlaku vyšším než je tlak atmosférický 

• Kotle kapalinové – ohřívají vodu nebo jinou kapalinu 

Rozdělení parních kotlů: 

• Kotle nízkotlaké – jejich konstrukční přetlak je do 0,07 MPa (nespadají mezi 

vyhrazená tlaková zařízení) 

• Kotle středotlaké – jejich konstrukční přetlak je od 0,07 MPa až do 1,6 MPa včetně 

• Kotle vysokotlaké – jejich konstrukční přetlak je od 1,6 MPa až do 16 MPa včetně 

• Kotle s velmi vysokým tlakem – jejich konstrukční přetlak je nad 16 MPa 

5.1.3 Rozdělení vodních kotlů podle výše teploty: 

• Kotle teplovodní – nejvyšší pracovní teplota vody je do 115 0C včetně (nespadají do 

vyhrazených tlakových zařízení)  

• Kotle horkovodní – nejvyšší pracovní teplota vody se pohybuje nad 115 0C 

Jiné dělení kotlů 

5.1.4 Podle umístění:  

• Stabilní – jsou spojeny trvale s pevnými základy 



 

 

• Mobilní – přepravitelné z místa na místo pomoci zvláštního podvozku, poté co dojde 

k odpojení potrubí a elektrické instalace 

5.1.5 Podle oběhu vody: 

• Kotle s přirozeným oběhem – oběh vody ve výparníku je způsoben rozdílem měrných 

hmotností vody a směsi vodní páry 

• Kotle s nuceným oběhem – oběh vody je vyvozován pomoci oběhových čerpadel 

• Kotle průtočné – Napájecí čerpadlo vyvíjí tlak, který uvádí v pohyb směs páry a vody 

(v těchto kotlích voda neobíhá, nýbrž protéká tlakovým celkem pouze jednou) 

Podle způsobu topení: 

• S roštovým topením – menší a střední kotle 

• S práškovým topením – velké kotle 

• S olejovým topením 

• S plynovým topením 

• Na odpadní teplo (k výrobě páry se využívá teplo získané bud zčásti nebo zcela 

v jiném technologickém zařízení – např. v průmyslové peci, reaktoru, apod.) 

• Na odpadní paliva (spalovny městských odpadků, na odpadové dřevo, méněhodnotné 

oleje, apod.) 

• Elektrokotle (prakticky se jako vyhrazená tlaková zařízení nevyskytují) 

Podle výkonu ve smyslu vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů a změn: 

Podle vyhlášky 18/1979 Sb., ve znění pozdějších předpisů a změn § 2 odst. 1 a) 

spadají kotle do Vyhrazených tlakových zařízení  

Parní kotle se dělí do 4 tříd a horkovodní kotle do 3 tříd:  

(1) Vyhrazená tlaková zařízení ve smyslu § 4 písm. d) až g) zákona (dále jen zařízení) 

jsou: 

a) parní a kapalinové kotle, jejichž konstrukční přesahuje 0,07 MPa a teplota pracovní 

látky převyšuje bod varu při tomto přetlaku [8] 



 

 

 (2) Kotle se dělí do 4 tříd: 

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

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

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

c) 3. třída - parní kotle se 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), 

d) 4. třída - parní kotle se 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. [8] 

5.1.6 Z hlediska konstrukce: 

• Plamencové – konstrukci tvoří válcový buben o průměru 1500 – 2600 mm, v němž 

jsou umístěny maximálně tři plamence (trouba zvyšující výhřevnou plochu), které 

umožňují uspořádaní vnitřního ohniště. Nevýhodou je potřeba kvalitního paliva. 

Použití malé závody jako záložní zdroje  

• Plamenco – žárotrubné – tvar válcového pláště a na obou koncích jsou umístěné 

trubkovnice (vnitřní válec propojen velkým počtem žárových trubek, kde vedou 

spaliny). Výhřevná plocha je závislá na počtu trubek. Používají se dodnes v různých 

kombinacích 

• Stojaté – konstrukce je umístěná svisle, do nichž jsou zavedené žárové trubky. Horní 

část zaválcovaná a spodní část vede do skříňové plamenice, kde je vytvořeno ohniště 

s roštem. Toto zařízení vyrábí sušší páru, protože trubky, které procházejí parním 

prostorem, vysušují sytou páru. 

• Lokomotivní – jedná se o kombinovaný kotel, kde jsou žárové trubky a plamence 

řazeny za sebou. Plamenec je přizpůsoben podmínkám ohniště tohoto typu kotle. 

Pyšní se názvem plamenice a to díky velikosti roštu v ohništi. Pod roštem je umístěn 

plechový popelník a klopné klapky, kterými se řídí přívod vzduchu k roštu. 

• Vodotrubné – svazky vodních trubek nahrazují výhřevnou plochu, jsou vydaný 

sálavému žáru a jsou ve styku se spalinami.  Vodotrubný kotel je tvořen soustavou 

trubic, ve kterých je vedená voda, a jsou připojeny ke kotlovým bubnům.   



 

 

Skříňové – Elektrický svařovaný kotel z ocelových plechů, vytužen vnitřními 

rozpěrkami proti přetlaku, tvar skříně bez obezdívky a má tvar obráceného písmene “ L “. 

Tato svařovaná tělesa jsou navzájem propojená na parní i vodní straně sběračem a jejich 

topeniště jsou obklopena stěnami, které jsou ze všech stran chlazené vodou. Tento typ kotlů 

se začal vyrábět po II. světové válce ve firmě Slatina Brno.  

• Průtočné – voda se v nich ohřeje během jednoho průtoku prostřednictvím oběhového 

čerpadla. Jedná se o trubku, ve které je čerpadlem hnána voda, tam se ohřívá 

působením spalin. [8] 

5.2 Popis kotelny 

V kotelně nebo její blízkostí musí být hygienické a sociální zařízení pro pracovníky 

kotelny. Nedílnou součásti kotelny je zdroj pitné vody a hydrantový rozvod s výstrojí 

(v kotelně nebo její bezprostřední blízkosti), hasicí přístroj (sněhový), lékárnička, bateriová 

svítilna, dýchací přístroj, detekční zařízení pro zjišťování množství CO například (dále jen 

např.) detekční trubičky, výrobcem předepsaný návod k obsluze kotlů a provozní řád kotelny. 

[9] 

Místnost kotelny je tvořena stěnami s hladkým povrchem natřené světlou barvou 

a omývatelné do výše 1,8 m. Podlaha musí být rovná především v oblasti kotle, nesmí být 

kluzká, nehořlavá se sklonem k odpadu např. kanalizační jímce. Pro zajištění bezpečnosti, 

v oblasti obsluhy, údržby a čištění, je nutné, aby vzdálenost sousedních kotlů nebo vzdálenost 

mezi kotlem a stěnou byla nejméně 0,6 m. Do místnosti kotelny je také umístěno zařízení pro 

přívod vzduchu pro spalování a celkové větrání. 

Je – li půdorysná plocha kotelny do 150 m2, pak se zde nachází jedna úniková cesta 

o šířce minimálně 1,2 m. Kotelny, jejichž plocha je větší než 150 m2, musí mít instalováno 

nouzové osvětlení, mají únikové cesty dvě, z nichž alespoň jedna vede ven na otevřené 

prostranství a to prostřednictvím dveří otevíratelných ve směru úniku, které musí mít min. 

šířku 0,8 m. Na dveřích musí být umístěná tabulka s nápisem KOTELNA – 

NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZAN. [9] 

5.2.1 Skladování paliva  

Součásti kotelny jsou také místa, kde se skladují paliva. Jedná se především o skládky 

tuhých paliv (ČSN 44 1315 – Skládkování tuhých paliv), které mohou být větrané 



 

 

a nevětrané, venkovní i v místnosti (černé, hnědé uhlí), nebo to mohou být zásobníky všech 

druhu paliv (pevných, kapalných a plynných paliv). 

Bližší požadavky na rozmístění kotelen je popsáno v ČSN 07 0621 – Umístění 

kotelen.  

5.2.2 Místnost pro úpravu vody v kotelnách 

V této místností jsou zařízení, ve kterých dochází k úpravě vody vhodné pro kotelní 

zařízení. Voda nacházející se v přírodě obsahuje různé látky, minerály, soli, kyseliny 

a zásady. Tyto roztoky nejsou vhodné pro napájení zařízení, a proto se musí voda před 

vstupem do celého systému upravovat.  Celý proces je rozložen do několika částí:  

• Předúprava vody - odsedimentují se hrubé nečistoty, provede se filtrace na tlakových 

pískových filtrech  

• Vlastní úprava vody – voda se změkčuje na latexových filtrech. Použití dekarbonizace 

na slabě kyselém katexu. 

• Úprava kondenzátu – použití mechanické filtrace a doměkčování na latexových 

filtrech  

• Odplynění napájecí vody – termické, nebo kombinované s chemickým odplyněním 

• Dávkování provozních chemikálií – alkalizace pomoci NaOH, dávkování fosforečnanu 

sodného a oktadecylaminu 

5.3 Kotel a jeho výstroj 

Kotel je technické zařízení, které slouží na výrobu páry nebo horké vody. Celá 

technologie se skládá z kotle, příslušenství (napáječky, změkčovací filtry) a pomocných 

zařízení (odtahový ventilátor), která jsou důležitá pro provoz a bez nichž by kotel nemohl 

samostatně pracovat. Princip technologie spočívá v přeměně chemické energie paliva 

v ohništi kotle na energii tepelnou působící na stěny tlakových části kotle a předává teplo 

kotelní vodě, která v tomto případě je pracovní látkou systému.  



 

 

5.3.1 Parní kotel 

Kotelní zařízení  

Výparník  – toto zařízení přiváděnou přeměňuje napájecí vodu na sytou páru 

v ohříváku a přejímá teplo předávané v kotli.  

Přehřívák – z výparníku postupuje dále pára do přehříváku, což je místo jejího využití 

a snižuje její vlhkost přívodem dalšího tepla. 

Mezipřehřívák – zde se částečně expandovaná pára zahřívá opět na stejnou teplotu 

nebo vyšší (teplota před vstupem do části turbíny).  

Ohřívák vody (ekonomizér) – nízkoteplotní plocha, která při použití nízké teploty 

napájecí vody, snižuje teplotu spalin a komínové ztráty.  

 Ohřívák spalovacího vzduchu – poslední ohřevná plocha, která urychluje sušení 

tuhých paliv, snižuje komínové ztráty, zlepšuje průběh vzněcování paliva a zlepšuje teplotu 

v ohništi.  

Příslušenství kotlů 

Zde patří zařízení na úpravu vod, napájecí soustavy parních kotlů, oběhové 

a doplňovací soustavy horkovodních kotlů.  

K napájení parních a horkovodních kotlů se používají: 

• Odstředivá a pístová čerpadla – vodní turbíny, použití pístu – plunžr  

• Parní injektory – napájecí zařízení 

• Čerpadla s ručním pohonem a vodovod – jsou zpravidla záložní napáječe  

• Zařízení pro automatické vracení kondenzátu – základní napáječka, v závodech, kde se 

nachází velké množství kondenzátu. 

5.3.2 Horkovodní kotel  

Na rozdíl od parních kotlů využívá tento typ kotlů oběhová a doplňovací čerpadla.  

Oběhová a doplňovací soustava horkovodních kotlů 

Slouží jako povinné příslušenství horkovodních kotlů.  



 

 

• Oběhová čerpadla – slouží k dopravě oběhové vody. Jsou nejméně dvě a jsou 

rozděleny podle výkonu na zimní provoz (topná sezona) a na letní provoz (mimo 

topná sezona). Většinou se však v kotelnách používají dvě řady těchto čerpadel.    

• Doplňovací čerpadla – tam, kde není odběr páry, tam se funkce čerpadel mění na 

doplňování úniku vody v tepelné soustavě. Počet čerpadel je stejný jako u předešlého 

případu.  

Potrubí a jejich armatura  

Je pro oba typy soustav stejné, je napojeno na kotelní zařízení a je povinná další 

armatura u napájecích a doplňovacích čerpadel.  

Má – li několik napáječek společné potrubí jak sací tak výtlačné, pak u každé 

napáječky musí být umístěny uzávěry.  

Výtlačné potrubí musí být opatřeno pojistným ventilem před uzavírací armaturou. [8]  

Kotelní zařízení  

Toto zařízení je tvořeno několika částmi. Skládá se z bubnu a trubkové částí, 

napájecího zařízení, napájecí hlavy pro přívod napájecí vody, odvzdušňovacího, odkalovacího 

a vypouštěcího ventilu, dále z pojistných ventilů, vodoznaků, tlakoměrů (manometry) 

a teploměrů.  

Pomocná zařízení   

Pomocná zařízení jsou tvořena těmito zařízeními: Vnější a vnitřní palivové 

hospodářství, vzduchové ventilátory, spalinový ventilátor a zařízení pro separaci a čištění 

spalin, dále to mohu být odlučovače popílků, zařízení pro úpravu vody a podobně.    

5.3.3 Výstroj kotle - jemná armatura kotle 

Je závislá podle typu kotle a podle výkonu kotelního zařízení. Jemná armatura v sobě 

zahrnuje napájecí hlavu, odkalovací armaturu, odluhování z bubnu, pojistné ventily, 

vodoznaky, zpětné uzávěry, průtokoměry, parní nebo horkovodní uzávěry a tlakoměry. 

Výstroj kotle je tvořená zabezpečovacími prvky kotelního zařízení, které slouží 

k zajištění bezpečnosti celého zařízení před haváriemi. Tyto zabezpečovací prvky jsou pro 

oba typy kotlů společné, jak pro plynové, tak i pro horkovodní kotle. Veškeré hodnoty, počty 



 

 

a druhy zařízení jsou blíže popsány a specifikované v ČSN 07 0620 – Konstrukce a výstroj 

parních a horkovodních kotlů. 

Vodoznaky  

Toto zařízení má velmi velký význam pro bezpečnost provozu kotelního zařízení, patří 

k nejsledovanějším částem kotle a slouží ke sledování hladiny vody v kotli. Pokud by došlo 

k poklesu vody v bubnu kotle, pod stanovenou úroveň, tak by mohlo dojít k ohrožení 

výparníku a havárii zařízení nadměrným působením tepla.  

Minimální hladina je stanovená místem styku spalin nebo koncem zazdívky 

(žárorysem) a vody. Minimálně to však je 100 mm nad nejvyšším místem výparníku.  

Součásti vodoznaků jsou i uzavírací armatury, které musí být označeny, a které slouží 

k odpojení tohoto zařízení od kotle, dále pro jeho profuknutí nebo odzkoušení (na obrázku 

č.1) (dále jen obr). Vodoznaky jsou přímé a dálkové. Důležité je, aby vodoznaky, ať už přímé 

či nepřímé, byly řádně osvětleny a v místě s nejnižší a nejvyšší přípustnou hladinou opatřeny 

ukazatelem s nápisem „nejnižší a nejvyšší hladina“.  

Jeho funkčnost se zkouší profouknutím. Samotné profuknutí vodoznaku se provádí 

nejméně jednou krát za směnu, a to párou v době kdy je uzavřen přívod vody a poté zvlášť 

vodou při uzavřeném přívodu páry. To vše se provádí pod tlakem do 1,55 MPa. Je – li použit 

tlak nad 1,55 MPa musí být uzavřen přívod horké páry, což se projeví stoupnutím vody ve 

vodoznaku. Pokud je kotelní zařízení vybaveno signalizací, která ukazuje stav hladiny, pak se 

funkční schopnost signalizace zkouší nejméně jednou krát za týden. Za přezkušování 

vodoznaků odpovídá topič.  Vodoznaky se dělí na přímé, nepřímé a na zkušební kohouty 

a ventily.  

Vodoznaky přímé  

Je spojen s parním a horkovodním prostředím kotle, jehož průzorem jde odečíst přímá 

hodnota výšky hladiny vody v kotli. 

Nepřímý vodoznak 

Přístroj, který ukazuje a zapisuje hladinu vody v kotli pomoci zařízení, které 

přeměňuje výšku hladiny na funkčně závislý údaj. [8] 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Vodoznak s uzavíracími armaturami [48] 

Tlakoměry (manometry) 

Ke sledování tlaku za provozu se používají tlakoměry, kterými jsou všechny části 

kotle osazené (obr. 2). Například pro měření tahu spalin se používá nejčastěji kapalinový 

tlakoměr (tahoměr). Na kotlích musí být aspoň 1 tlakoměr připojen na napájecí potrubí před 

uzavírací armaturou a zpětnou armaturou kotle, další musí být na bubnu nebo jiné tlakové 

části, a pokud má kotel předhřívák, pak i na něm musí být tlakoměr. 

Tlakoměry musí být chráněny před vysokými teplotami, a proto se dávají na 

kondenzační smyčku. Důležité je, aby měl topič ze svého stanoviště dobrý výhled na stupnici 

tlakoměru. Tlakoměry musí také splňovat třídu přesnosti, která je stanovená na 1,6 % a vyšší. 

Před samotné tlakoměry se instaluje armatura, která slouží ke zkoušce nulování tohoto 



 

 

přístroje za provozu. Tato zkouška je prováděna topičem jednou za měsíc podle místních 

provozních předpisů a zapsána do provozního deníku kotle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2:Tlakoměr [9] 

Pojistné ventily 

Pojistné ventily slouží k vypouštění přebytečného tlaku v tlakovém celku parního 

kotle nebo u horkovodního kotle snižují tlak na dovolenou hodnotu. Při snižování přetlaku 

pod stanovenou mez se toto zařízení automaticky uzavře.   

Ventily mohou být rozděleny do dvou skupin podle jejich konstrukce:  

• Přímočinné – přímým působením pracovní látky se uvádějí do chodu (obr. 3) 

• Nepřímočinné – do chodu jsou uváděny pomocným zařízením, na které působí látka   

Mezi nejstarší přímočinné pojistné ventily jsou řazeny ventily závažové, které jsou 

v současné době nahrazovány ventily pružinovými. 

Každý parní nebo horkovodní kotel musí mít alespoň dva pojistné ventily. Jeden pojistný 

ventil se připouští u parního kotle s výkonem 8 t/h a přetlakem 2 MPa a dále u horkovodního 

kotle do 5,5 MW a přetlakem 2 MPa.  

Přezkoušení pojistných ventilů probíhá u parních kotlů: 

• do 1,55 MPa – jednou za týden  

• do 4,5 MPa – jednou za měsíc  



 

 

• u horkovodních kotlů – jednou za rok, odlehčením   

Výsledky zkoušek pojistných ventilů jsou zapsány topičem do provozního deníku. 

 

Obr. 3:Přímočinný pojistný ventil [8] 

Teploměry 

Všechny systémy jak u horkovodních, tak i u parních kotlů musí mít alespoň jeden 

teploměr na vstupu napájecí vody. Výjimkou jsou kotle s nepředehřívanou napájecí vodou 

a kotle, které mají výkon do 2tun (dále jen t) / hodinu (dále jen h), jejichž teploměr se nachází 

na společném potrubí. 

Počet a rozmístění teploměrů určuje projekční návrh kotle. Teploměry se nejčastěji 

umísťují do topenišť a spalinovodů pro měření teploty paliva a vzduchu, který vstupuje do 

topeniště.  



 

 

Na ukazatelích teploměrů musí být červenou čarou vyznačená nejvyšší přípustná 

teplota pracovní látky, kde se nachází teploměr (obr. 4). 

 

 

Obr. 4: Rtuťový teploměr [9] 

Průtokoměry    

U parních kotlů musí být alespoň jeden vodoměr nebo podobné zařízení k měření 

množství napájecí vody. Kotle s vyššími výkony než 2t/ h výkonů musí mít samotné 

vodoměry a paroměry.  

Tato zařízení nahrazují funkcí průtokoměrů, které jsou pouze u horkovodního 

systému. Každé horkovodní zařízení musí mít dva průtokoměry (zapisovací, umístěno na 

výstupním potrubí kotle), které jsou vybaveny zvukovou a optickou signalizací pro případ 

poklesu průtoku. Někdy se může místo jednoho průtokoměru použít diferenční manometr 

(měří tlakovou diferenci).  

 

 



 

 

Uzavírací, vypouštěcí a jiná zařízení  

Každý ze systému musí být vybaven lehce ovladatelnými a dobře přípustnými 

uzávěry, kterými lze všechna hrdla, potrubí, zpětné klapky a ventily bezpečně uzavřít.   

Napájecí hlava 

Napájecí hlavou začíná tlaková část kotle. Bezpečnostním prvkem tzv. zpětnou 

klapou, je zajištěno to, že nedojde ke zpětnému toku vody při poklesu tlaku v napájecím 

systému.  

Odkalovací armatura  

Odkalovací armatura je součásti spodní strany kotle a slouží k vypouštění usazenin 

a kalů. Jak často a jakým způsoben dochází k vypouštění těchto usazenin a kalů je dáno 

místními předpisy jednotlivých provozoven.  

Aby nedocházelo k tlakovým rázům, tak se musí ventily otevírat a uzavírat zvolna, 

proto je tato armatura zdvojena. Pomoci většího kolečka ventilu lze ventil otevírat nebo 

uzavírat. Menší kolečko se při otáčení usazuje do sedla kuželku ventilu, které drtí usazeniny 

na těsnící ploše ventilu. Tento proces musí trvat krátce za sledování vodoznaků. 

Odkalovací armatura u kotlů, které mají vyšší výkony, umožňuje vypouštění přesně 

stanoveného množství zahuštění kotelní vody z bubnu kotle. Tato armatura se u kotlů nižší 

třídy nevyskytuje.  

Hrubá armatura kotle 

Tato armatura v sobě zahrnuje otvory, které jsou průlezné, manipulační a pozorovací, 

zařízení, které slouží na regulaci spalin a vzduchu, a dále instalované explozivní armatury, 

které při náhlém zvýšení tlaku ve spalovacím prostoru kotle slouží jako součást prevence. 

Příslušenství kotle 

Mezi příslušenství kotle se řadí technologie sloužící k chemické úpravě vody, napájecí 

zařízení, čerpadla (oběhová, doplňovací a recirkulační parní napájecí), zařízení vratného 

kondenzátu a expanzní nádoba v horkovodním systému.  

Expanzní nádoba horkovodního systému 



 

 

Tato nádoba se vyskytuje u horkovodního systému, slouží zde k vyrovnávání 

objemových změn tepelné roztažnosti vody bez zvýšení nebo snížení tlaků pod a nad mezní 

hodnoty. 

Expanzní nádoba má pojistný ventil instalovaný v místě vzduchového prostoru. Výkon 

tohoto ventilu musí odpovídat výkonu zdroje (kompresoru). K jeho otevření dochází před 

dosažením nejvyššího pracovního tlaku. Další pojistný ventil je umístěný ve vodním prostoru 

a ten je nastaven na nejvyšší provozní přetlak.    

Plynový kotel - kapalinový, horkovodní nebo parní kotel s plynovým nebo 

kombinovaným zařízením, které se skládá z:  

• hlavního uzávěru plynového kotle  

• regulačního, zabezpečovacího, pojistného a měřícího zařízení; 

• spojovacího plynového potrubí; 

• odvzdušňovacího zařízení a výfukového potrubí (odfuku); 

• hořáku včetně jeho příslušenství; 

• zařízení pro odvod spalin, tj. kouřového hrdla kotle, přerušovače a regulátoru tahu 

6 Rizika a příčiny vzniku 

Riziko je označováno, jako pravděpodobnost vzniku nežádoucího specifického účinku, 

který se projeví během určité doby nebo za určitých okolností. Rizika v kotelnách lze rozdělit 

do dvou základních skupin:   

• Rizika vyskytující se v provozu  

• Rizika obsluhy kotelních zařízení  

6.1 Mechanická rizika   

Mechanická rizika jsou rizika, která působí na organismus člověka především při 

styku s různými předměty nebo s částmi zařízení. Tento druh rizik se vyskytuje při všech 

činnostech, které člověk denně provádí, a však nejvýrazněji se projevují v průmyslových 

oblastech, kde dochází k ohrožení předměty, částmi strojů, rotujícími díly a padajícími tělesy. 

Tuto skupinu rizik tvoří část primární a část sekundární.  



 

 

Do skupiny primárních  mechanických riziky, vztahující se ke kotelním zařízením 

patří:   

6.1.1 Mechanické riziko při změně provozních parametrů 

Mechanické riziko při změně provozních parametrů – projev rizika nastává, dojde – li 

k přetížení strojního zařízení, při zvyšování tlaku nad dovolenou mez. Důsledkem pak bývá 

havárie zařízení např. roztržení tlakových nádob a potrubí.  

Zranění vznikající při haváriích zařízení bývají velmi těžká a vážná, v mnohých 

případech končí i smrti. Projev takových to rizik nehrozí pouze obsluhujícím pracovníkům, 

nýbrž všem osobám, které se zdržují v prostorách a okolí samotného zařízení, které způsobí 

havárii.  

6.1.2 Mechanické riziko – ostatní možnosti  

Tato rizika lze rozdělit do tří základních skupin a to jsou: zvýšená pracoviště, běžná 

údržba strojů, přeprava strojů a strojních zařízení.  

Zvýšená pracoviště – riziko se může objevit v podobě uvolnění a pádu předmětů 

a částí zařízení, nebo pádu pracovníka z výšky.  

Běžná údržba strojů – stižený přístup k některým částem strojů a zařízení při údržbě, 

seřizování, opravách a revizích. 

Přeprava strojů a strojních zařízení -  nedostatečná příprava strojů nebo strojních 

zařízení k přepravě. Projev nepřipravenosti je způsoben nevhodným upevněním 

přepravovaného zařízení nebo chybějícími kotvícími prvky na zařízení.   

6.1.3 Mechanické riziko při manipulaci s materiálem  

Jedná se především o činnost, kdy dochází k přemísťování, nakládání, přepravě 

a dávkování materiálu v jakékoliv podobě a formě. Počet rizik je způsoben nízkou úrovni 

mechanizace a automatizace, nízkou vybavenosti pracovníků technickými prostředky 

a organizace. Při těchto rizicích dochází ke značnému počtu pracovních úrazů. V kotelnách na 

tuhá paliva vznikají rizika při manipulaci s mechanickou lopatou, při zauhlování, při obsluze 

a čištění pásových dopravníků a dále neodbornou a nekvalifikovanou obsluhou.  



 

 

Mechanická rizika sekundární vznikají při haváriích strojů a technologických 

zařízení, kde dochází k destrukcím, proto je nutné používat takové jistící prvky, které při 

vzniku a uvolnění energie, které zabezpečí proces takovým způsobem, že škody na zařízení 

a úrazy budou co nejmenší.   

6.2  Elektrická rizika 

Elektrická energie je nedílnou součásti všech oborů techniky a také lidského života. 

K tomu, aby mohla elektřina sloužit ku prospěchu lidstva, tak se musí dodržovat určité 

podmínky bezpečnosti, požadavky a elektrotechnické předpisy. Mezi elektrická rizika patří:  

6.2.1 Úrazy elektrickým proudem 

Nejvíce úrazů vzniká dotykem osob nekrytých živých částí pod napětím, dále 

přístupných vedení, kabelů, nevyhovujících uzemnění, elektrostatických jevů, při práci 

a s ručním elektrickým nářadím, které nemělo vyhovující stav. Stroje a zařízení musí být 

navržená tak, že musí pracovat správě a být pro obsluhu bezpečné.   

6.3 Chemické riziko 

V prostoru kotelny nejčastěji dochází k otravám plyny, které obsahují oxid uhelnatý 

(dále jen CO). Otravné účinky CO se projevují tím, že vytěsňují kyslík s vazby na 

hemoglobin, ten se nedostává ke tkáním a organismus se dusí, dále působí jedovatě na srdeční 

sval a na nervstvo.  

CO je bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, nedráždí sliznice ani kůži, lehčí než vzduch, 

je nedýchatelný, působí dusivě a ve vyšších koncentracích způsobí smrt. Malá množství 

působí otravu (tab. 2) 

Tab. 2: Příznaky otravy 

Koncentrace 

CO ve 

vzduchu % 

Klinické příznaky otravy 

0,02 Bolesti hlavy v oblasti čela 2 až 3 hodiny  

0,04 Bolesti hlavy v oblasti čela, zvracení 1 až 2 hodiny, bolesti v týle asi po 2,5 h 



 

 

0,08 Bolesti hlavy, závratě, zvraceni, omdlévání asi za 2 h 

0,16 Bolesti hlavy, závratě, zvracení asi po 20 minutách (dále jen min) 

bezvědomí, možná smrt po 2 h  

0,32 Bolesti hlavy, závratě, v 5 až 10 min bezvědomí, smrt po 10 až 35 min 

0,64 Bolesti hlavy, závratě, v 1 až 2 min bezvědomí, smrt za 10 až 18 min 

1,28 Bezprostřední účinek bezvědomí, smrt v průběhu 1 až 3 min 

 

Kromě příznaků již jmenovaných se při otravách CO projevují vedlejší příznaky, mezi 

které patří ztráta soudnosti, pudu sebezáchovy a objevuje se odvaha riskovat.  

Kromě přímého úniku CO je mimo jiné nebezpečná otrava, způsobená nedokonalým 

spalováním paliva v topeništi kotle (pokud není dostatek vzduchu pro spalování paliva), 

nedokonalým dohoříváním v tuhých zbytcích, když jsou odváděny a neochlazeny (škvára). 

Dojde – li pracovníkem k nadýchání se CO, zrychlí se mu dýchání, zeslabuje tep, 

vznikají křeče a nakonec se dostane do bezvědomí. Typickým příznakem je nemohoucnost, 

člověk není schopen ovládat tělo, a to i v případě, že si uvědomuje, že se nachází v nebezpečí.  

6.4 Rizika tvořená hlukem 

Zvuk – je každý akustický signál nebo vlnění přenášené v prostředí. Lze jej vnímat 

prostřednictvím sluchového orgánu.   

Jako hluk označujeme nežádoucí zvuky, které mají nepříjemný vliv nejen na člověka. 

Jeho účinky jsou značně škodlivé. Jedná – li se o hluk, záleží na objektivitě jednotlivých 

posluchačů ve vztahu k akustickému signálu. Vznik hluku souvisí s přeměnou energie, kdy 

dochází k přeměně mechanické energie kmitajících soustav na energii akustickou (chvějící se 

povrch stroje), pak se hluk přenáší do prostředí. 

V prostředí kotelen se vyskytují různé stroje a zařízení, které jsou výkonnější než 

dříve, tudíž i hlučnější (kotle, vzduchotechnika).    



 

 

6.5 Tepelná rizika 

Poranění nejčastěji vznikají následkem velkých teplot na lidský organismus. Taková 

poranění se označují jako popáleniny. Mezi nejčastější příčiny popálenin v kotelnách bývají 

horká nebo vařící voda, přehřátá a sytá pára, potrubí, konstrukce, hořící spaliny, rozžhavené 

palivo nebo zbytky po hoření. [8] 

U malých kotlů, je např. sytá pára horší než přehřátá (má větší součinitel sdílení tepla), 

oproti tomu přehřátá pára o vysokých parametrech tvoří velké nebezpečí tím, že místo úniku 

je nedetekovatelné zrakem. Závažnost popálení (tab. 3) je závislá na velikosti části 

zasaženého povrchu těla, do jaké hloubky a jakým způsobem k popálení došlo.     

Tab. 3: Stupnice popálenin  

I. stupeň Zčervenání (zarudnutí) kůže 

II. stupeň Tvorba puchýřů 

III. stupeň Odumíraní tkáně 

 

Projevy popálení II. a III. Stupně se mohou projevit až po několika dnech, dále 

popáleniny, které zasáhnou více než 2/3 těla jsou smrtelné. Hluboké popáleniny na více než 

10 % těla dospělého člověka jsou hodnoceny jako životu nebezpečné. Všechny stupně jsou 

bolestivé.    

6.6 Rizika samovznícení paliva 

Nejčastěji tento jev nastává při skladování, při kterém je látka ohřátá na teplotu hoření. 

Samovznícení tuhých látek je závislé na uspořádání vnitřní struktury. Mezi tuhá paliva řadíme 

černé uhlí, hnědé uhlí, koks, lignity a brikety. Rozdělují se do tří skupin: 

• Vysoce reaktivní skupina (výrazné samovznícení) – brikety, oxidovaná černá uhlí 

• Reaktivní skupina (sklon k samovznícení) – hnědé uhlí 

• Nereaktivní skupina (nemá sklony k samovznícení) – antracit, koks 

K samovznícení dochází jak na skládce, tak i v zásobnících, ale pouze tehdy, když 

jsou splněny některé podmínky např. slučováním vzdušného kyslíku s hořlavinou (palivem). 



 

 

Nastane pomalé zahřívání hromady paliva. Tím, že se teplo nestačí rozptýlit, tak stoupne 

teplota hromady až na zápalnou teplotu paliva. Hořlavina nevzplane, protože přístup vzduchu 

k ní je nedostatečný, ale začne prohořívat (černé uhlí). 

6.7 Rizika zabezpečovacích zařízení 

Mezi zařízení podílející se na zabezpečení kotelního zařízení spadají expanzní nádoby, 

které slouží k zamezení stoupnutí tlaku v otopné soustavě, systém Betrieb ohne ständige 

Beaufsichtigung (dále jen BOSB) - provoz kotle bez stálého dozoru, který slouží ke zkoumání 

skutečné hladiny vody v systému, dále jsou to armatury určené k nezbytné kontrole kotle 

např. pojistné, odkalovací, odlučovací, odvzdušňovací a odvodňovací ventily, parní uzávěry 

kotle, vodoznaky, tlakoměry, uzavírací armatury kotle a vypouštěcí ventily. Porucha těchto 

systému vede k nutné odstávce kotle, není – li tak učiněno, pak následkem mohou být havárie. 

Špatné nastavení otevíracího přetlaku a umístění pojistných ventilů  

6.8 Rizika komínového tělesa 

Rizika komínového tělesa mohou být způsobena stavem, ve kterém se nachází, dále 

nedodržováním předpisů tj. provedením, dodržováním kontrol, revizí, čištěním a opravami 

a údržbami.  

Komínové těleso vytváří podtlak, látky vzniklé spalováním jsou odváděny mimo 

prostor kotelny. Pokud je tah snížený např. nedodržováním pravidelného čištění, pak dochází 

ke snížení tahu a zplodiny mohou unikat do prostoru kotelny, kdy vzniká nebezpečí otravy 

obsluhy kotelního zařízení.         

6.9 Příčiny vzniku 

Příčiny vzniku průmyslových havárií se rozdělují do tří velkých skupin. Jedná se 

především o poruchy zařízení, odchylky od technologického procesu a lidské chyby, které 

jsou z 80 % nejčastějšími příčinami všech dosud proběhnuvších havárií.  

6.9.1 Poruchy zařízení 

Všechna kotelní zařízení musí splňovat bezpečný provoz a vydržet provozní zatížení i 

v případě, jsou – l i v něm nebezpečné látky. Nejčastějšími příčinami poruch jsou:   

• vnější vlivy, nevhodně zajištěný vnitřní přetlak, korozivní látky a teplota 



 

 

• porušení nádob a potrubí korozi nebo vnějšími rázy (mechanické příčiny) 

• poruchy čerpadel 

• poruchy tlakových a teplotních čidel, sledování hladiny ve vodoznacích, řídicích 

jednotek a počítačů 

• poruchy bezpečnostních ventilů, pojistných ventilů a membrán expanzních nádob 

• poruchy svárů, přírub a únava materiálu  

 Všechny tyto vyjmenované příčiny mohou vést k haváriím, které mohou mít 

závažnější charakter, proto je nutné již v době projektování vyhodnotit veškerá nebezpečí 

a navrhnout taková bezpečnostní opatření, která povedou ke snížení rizika vzniku závažných 

havárií. 

6.9.2 Odchylky v technologickém procesu 

Odchylky v technologických procesech od normálních pracovních podmínek jsou 

závažnějšího rázu než poruchy na zařízení a vyžadují hlubší kontrolu, prověření a prozkoušení 

pracovních postupů. Mezi nejčastější odchylky od normálních provozních podmínek patří: 

• Poruchy v monitorování tlaku, teploty, průtoků a množství horké vody nebo páry 

• Poruchy v manuální dodávce paliva  

• Poruchy pomocných zařízení např. přerušení přívodu elektrické energie 

• Poruchy při najíždění a odstavování procesů 

• Tvorba vedlejších produktů např. při nedokonalém spalování, vznikají plyny, které 

mohou být nebezpečné pro člověka.  

Odchylky horkovodních a parních kotlů  

Mezi tyto odchylky a zvláštnosti mohou patřit: 

• Pokles hladiny vody pod stanovenou mez jak u kotlů, tak v expanzních nádobách 

• Pokles průtoku vody v zařízení, který je zprostředkován oběhovými čerpadly  

• Teplota vody může poklesnout pod 70 0C , při najíždění poruchou zkráceného okruhu, 

kde se nachází recirkulační čerpadlo, a dát tak příležitost vzniku nízkoteplotní korozi, 

která je způsobená sírou a jejich sloučeninami v palivech * 



 

 

• Přírůstek teploty může být větší než 5 0C za dobu 10 min, když je horkovodní kotel 

připojen na vnější síť 

*Při spalovacích procesech se síra okysličuje a vznikají SO2 SO3. Při styku s vlhkosti 

vzduchu nebo s vodní párou ve spalinách, které mají pod 500 0C, vzniká kyselina sírová 

v plynném skupenství, která bývá ovlivněna dalšími prvky ve spalinách např. vanad a začne 

se vylučovat v kapalném stavu. Na chladných stěnách probíhá rychlá reakce a dochází ke 

korozivnímu stavu. Zvýšení teplot je dodržováno pomoci paliv s vysokým obsahem síry např. 

ropné oleje a méně hodnotná paliva. 

6.9.3 Chyby člověka 

Člověk je nedílnou součásti životního prostředí, kde patří i technologie 

a infrastruktura, často provozuje nebezpečná zařízení, která si vyžadují hodně manuálních 

operací, které si mnohdy vyžadují nejen fyzickou, ale i psychickou zátěž. Každý člověk je 

jiný a taktéž se každý člověk chová jinak a reaguje na určité situace různě. Zde jsou 

vyjmenované nejběžnější chyby člověka, který z 80 % zanedbal a podílel se na proběhnuvších 

haváriích: 

• chyby operátora, které jsou způsobeny nepozornosti a dojde např. k sepnutí jiného 

tlačítka nebo ventilu 

• obsluha vypne bezpečnostní systém 

• záměna nebezpečných látek  

•  komunikační chyby mezi provozovatelem a obsluhou, revizními techniky, topičem 

a pomocníky 

•  nevhodná oprava nebo údržba kotelního zařízení  

• Zanedbaní pracovních postupů, revizí a zkoušek, nesledování odkalení  

•  neodborné svařování 

Mnohdy si obsluha není vědoma nebezpečí, která mohou nastat, nejsou dostatečně 

proškolení na určitý druh práce a je od nich příliš mnoho očekáváno. K omezení, dojde jen 

tehdy, když bude personál na jednotlivé pozice dostatečně kvalifikován a proškolen.  



 

 

6.9.4 Konkrétní p říčiny v kotelnách  

V horkovodních a parních kotelnách hrozí mnoho rizik a událostí, které mohou vést 

k havarijním stavům, k ohrožení života a zdraví zaměstnanců a také velkým škodám na 

majetku. Celý systém prevence je rozdělen na dvě velké skupiny a to na provoz a obsluhu. 

V této kapitole jsou uvedené všechny příčiny a nedostatky, které byly zjištěny inspekci 

práce v rámci kontroly a dodržování bezpečnosti při provozu horkovodních a parních kotlů. 

Nejčastěji byly zjištěny nedostatky v těchto oblastech (otázky a odpovědi):  

Systém obecné prevence 

1. Jsou – li prováděna vyhledávání rizik při provozu zařízení?  

2. Jsou – li prováděna vyhledávání rizik při obsluze a údržbě zařízení systému BOSB? 

3. Jsou – li dostatečná opatření k odstranění rizik? 

4. Je zajištěna odborná způsobilost osob pověřených obsluhou a údržbou zařízení? 

5. Je vedena předepsaná provozní dokumentace dozorovaného technických zařízení? 

6. Přijal dozorovaný subjekt opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí? 

Výsledky 

1. V mnoha případech nebyl vypracován seznam rizik kotelního zařízení s ohledem na 

bezpečnostní prvky a s možností ohrožení života a zdraví pracovníků organizace. Ve 

dvou případech nebyly dokumenty schváleny a vedením zavedeny (pouze pracovní 

verze).   

2. To samé (1.) a k tomu u třech subjektů nebyly pracovníkům poskytovány OOPP na 

základě hodnocení rizik.  

3. U řady subjektů nebyla dostatečně přijatá opatření pro odstranění nebo minimalizaci 

rizik při obsluze a údržbě kotelního zařízení, a dále místní předpisy neobsahovaly 

předepsané náležitosti. 

4. U mnoha subjektů bylo zjištěno nedostatečné školení zaměstnanců, kteří nebyli 

seznámení s výsledkem vyhledávaní a vyhodnocení rizik a opatřením na ochranu před 

riziky. V jednom případě bylo zjištěno, že topič nemá vykonanou doplňkovou zkoušku 

na plynová zařízení pod ITI Praha, kterou schválil revizní technik na plynová zařízení. 



 

 

5. V několika případech dokumentace neobsahovala podstatné náležitosti a informace 

o mimořádných provozech kotelních zařízení. 

6. Jsou vypracovány ve formě havarijních předpisů prostřednictvím provozovatele.  

Systém prevence technických zařízení  

1. Zajišťuje subjekt bezpečný stav zařízení systematicky prováděnou preventivní údržbu 

pravidelnými kontrolami, revizemi a je tento systém funkční?   

2. Mají doklady o revizích a kontrolách předepsané náležitosti a odbornou úroveň? 

Výsledky 

1. U horkovodních a parních kotlů je základní podmínkou spolehlivého provozu sytém 

BOSB, který musí být jednou za půl roku kontrolován, což nebylo splněno u dvou 

subjektů. U dalších tří subjektů prováděla kontrolu pouze odborná organizace. U čtyř 

subjektů kotelních zařízení nebyly provedeny revize a zkoušky. U sedmi subjektů 

nebyla provedena kontrola kvality kotelní vody (1 za směnu) a u jednoho subjektu 

byly zjištěny nedostatky v prověrkách v BOZP. 

2. Doklady o kontrolách a revizích byly nedostatečné. Mnohdy byly vypracovány 

organizací, která nebyla součásti firmy. 

Dozor na pracovišti    

1. Je zajištěn snadný a bezpečný přístup pro pracovníky kontroly, revize, zkoušky 

a údržbu zařízení? 

2. Je zařízení vybaveno předepsanými bezpečnostními prky a armaturami a je prováděna 

kontrola funkčnosti? 

3. Je prováděna protikorozní ochrana u potrubí a značení podle proudícího média? 

Výsledky  

1. Ve třech případech bylo zjištěno, že žebřík svým provedením neodpovídá 

a neumožňuje bezpečný přístup k zabezpečovacímu zařízení kotle, k pojistným 

ventilům, armaturám a k BOSB. V jednom případě neodpovídalo schodiště svým 

provedením a přístupem do kotelny. 



 

 

2. U jedenácti subjektů byly objeveny závady na kotelním zařízení. Odpojený 

ekonomizér nebyl vybaven tlakoměrem a teploměrem, potrubí, kde je umístěn pojistný 

ventil kotle, neodpovídalo svým provedením, horkovodní a plynové kotle nebyly 

vybaveny vodoměry, tlakoměry a teploměry na přívodu napájecí vody. Na 

horkovodních kotlích chyběly průtokoměry. V jednom případě netěsnost na plovákové 

komoře regulátoru vody, oprava na potrubí nebyla provedena odbornou organizací. 

V jednom případě kvalita napájecí a kotelní vody neodpovídala požadavkům ČSN 07 

7401 a tím ani provozu kotle s občasným dozorem.     

3. V jednom případě nebyly zavedeny předepsané záznamy o provozu plynových 

zařízení v rozsahu s místním provozním řádem kotelny. 

Shrnutí  

V provozu středotlakých zařízení jsou zjištěny nedostatky jak na straně zaměstnanců, 

tak na straně provozovatelů.  

Častou příčinou vzniku vážných havárií kotlů je obsluha kotlů jedním pracovníkem. 

Za nepřítomnosti topiče kotle v kotelně, při vzniku nepříznivých stavů, často nebývají 

provedeny úkony, které vedou k odvrácení hrozícího nebezpečí. 

Dále se jedná o nesprávné jednání obsluhy, kdy jsou špatně vyplněné provozní deníky 

a nejsou provedeny všechny úkony při předávání směny. Z mnoha rozborů poruch vyplývá, že 

k mnoha poruchám dochází krátce pře nebo po předání směny. Postup tohoto jednání je 

závislý na konkrétním postupu obsluhy, způsobu ovládání a dalších faktorech.  

Zařízení se musí předávat ve stoprocentním stavu, pracovník přebírající směnu musí 

být seznámen se stavy jednotlivých podřízených na pracovišti (zauhlování, vodní 

hospodářství a jiné) přímo od vedoucího pracovníka. V mnoha případech chybí komunikace 

a zpětná vazba při předávání všech důležitých informací např. pracovník končící směnu musí 

provést základní úkony pro předání směny. Všechny informace o vzniku poruch, vad, 

poškození a o mimořádných stavech musí zapsat do provozního deníku, a ne ve všech 

případech se tak stane. [8] 

 Zaměstnanci 

V mnoha provozech pracují zaměstnanci, kteří nejsou dostatečně proškolení, 

nedodržují obsluhu podle stanovených dokumentací a návodů, nemají druh odborné 



 

 

kvalifikace, někteří svařují kotelní zařízení bez svářečského průkazu, některým 

zaměstnancům chyběla zdravotní způsobilost k obsluze vyhrazených tlakových zařízení 

a nepoužívají osobní ochranné pracovní pomůcky. 

Provozovatel   

V mnoha případech nebyl vypracován seznam rizik, nebyly přijaty dostatečné 

organizační opatření, nebyly dostatečně vypracovány provozní předpisy, pracovníkům nebyly 

přidělovány OOPP, zaměstnancům nebylo poskytnuto kvalitních školení a v mnoha případech 

dochází k nedodržování zásad bezpečnosti a zákoníku práce.    

6.9.5  Úrazy v kotelnách 

 Počty úrazů, které se staly v kotelnách, od roku 1996 až do roku 2010, jsou uvedené 

v tabulce č. 4, jejichž zdrojem jsou statistické údaje úrazovosti oblastního inspektorátu. 

Hodnoty byly zpracovány a následně převedeny do grafické podoby.  

Tab. 4: Statistika úrazů v kotelnách 

Rok Události Počet úrazů Rok Události Počet úrazů 

1996 19 21 2004 1 1 

1997 11 12 2005 0 0 
1998 15 15 2006 1 1 
1999 10 10 2007 1 1 
2000 18 24 2008 2 2 
2001 20 20 2009 1 1 
2002 0 0 2010 1 15 

2003 0 0 ∑ 100 123 

 

Jak je patrno z tabulky a z grafu, počty úrazů od roku 1996 do roku 2001 byly značně 

vysoké. U některých případů nejsou známy příčiny vzniku, a však ty které jsou známy, jsou 

popsány výše. Od roku 2001 dochází k poklesu úrazovosti v kotelnách.      

Poslední případ je ze dne 4. 1. 2010, kdy došlo ke smrti dvou zaměstnanců a 13 

pracovníků utrpělo zranění. Tři lidé se zranili těžce. Výbuch způsobil zničení objektu a došlo 

k zasypání sutí několika lidí. Příčinou byl výbuch dvou akumulačních nádrží na stlačenou 

páru, které se nacházely pod přístřeškem u budovy. Ty měly za následek explozi a došlo ke 



 

 

zřícení střechy a části objektu. Tlaková vlna odmrštila kamion, který stal venku poblíž kotelny 

přímo na výrobní halu. Tato hala byla poškozena nárazem. Obě akumulační nádrže byly 

vymrštěny nedaleko od místa exploze a zčásti v objektu.  

 V grafu (obr. 5) lze pozorovat vývoj úrazů, které se vyskytly v kotelnách za období 

čtrnácti let, kdy je patrno, že v době před rokem 2001 bylo úrazů mnoho. Je to způsobeno tím, 

že kotelny před tímto rokem byly obsluhovány lidmi a postupkem času se začalo přeházet na 

automatická zařízení. Mnoho kotelen Přešla do rukou velkých firem a došlo ke změnám 

především v oblasti automatizace a modernizace.  

 

Obr. 5: Grafické znázornění množství úrazů od roku 1996 do roku 2010 

 

V následující tabulce (tab. 5) jsou rozepsány jednotlivé příčiny, které byly důvodem ke 

vzniku poranění a úrazů v horkovodní a parních kotelnách vztahující se k období od roku 

1996 až 2010. Tyto údaje byly zpracovány a použity pro analýzu, která je součásti této práce 

(kapitola 7). 



 

 

Tabulka 5: Nejčastější příčiny úrazů  

číslo Počet 

událostí 

98 99 00 01 04 06 07 08 09 Počet úrazů 

1. 25 6 4 5 9 1 0 0 0 0 25 

2. 14 1 3 4 5 0 0 0 0 1 14 

3. 11 2 1 3 4 0 0 1 0 0 15 

4. 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 4 

5. 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 

6. 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

7. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

8. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

1. Nedostatky osobních předpokladů k řádnému pracovnímu výkonu (chybějící tělesné 

předpoklady, smyslové nedostatky, nepříznivé osobní vlastnosti a okamžité 

psychofyziologické stavy) 

2. Vadný nebo nepříznivý stav zdroje úrazu (nikoliv pracoviště) 

3. Používání nebezpečných postupů nebo způsobu práce včetně jednání bez oprávnění, proti 

zákazu 

4. Nepoužívání (nesprávné používání) předepsaných a předělených OOPP (přístrojů) 

5. Špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko 

6. Neobeznámenost s podmínkami bezpečné práce a nedostatek potřebné kvalifikace 

(teoretické znalostí, dovedností, zácviku, přizpůsobení apod.) 

7. Ohrožení zvířaty a přírodními živly 

8. Chybějící nebo nedostatečná ochranná zařízení a zajištění 



 

 

7 Analýza bezpečnosti a hodnocení rizik 

Analýza bezpečnosti a hodnocení rizik je aplikací různých metod, co se týče 

identifikace a hodnocení nebezpečí, zjišťuje příčiny vzniku havárií, vyhodnocuje jejich možné 

dopady a díky ní bývají navržená opatření, která vedou k zajištění bezpečnosti. 

V dnešní době je analýza používána běžně ve všech oborech např. pro komunikační 

systémy, veškerou dopravu, pro průběh poškození zdraví, projektování staveb a především 

pro technologické procesy. 

7.1  Metody  

Pro vyhodnocení analýzy a rizik se používá mnoho různých přístupů a metod. Jsou 

založeny na různých procesních modelech, které znázorňují určité situace nebo skupinu 

situací, které mohou nastat v lidském systému. Pro tuto práci byly vybrány následující 

metody: 

• Metoda TESEO  

• Metoda FMEA, FMECA 

7.1.1 Metoda TESEO 

Metoda TESEO (Tecnica Empirica Stima Errori Operatori - empirická metoda pro 

odhad chyb operátorů), byla vytvořena roku 1980 a jejími autory jsou G. C. Bello a C. 

Columbori. Metoda TESEO je zařazena ke screeningovým metodám a je jedna z mnoha 

metod, které slouží ke kvantitativnímu hodnocení pravděpodobnosti selhání lidského činitele.  

Tato metoda patří k těm nejjednodušším a vyžaduje nejmenší kapacitní a materiální 

zdroje. Odhaluje spolehlivost lidského činitele pomoci pěti základních faktorů, které byly 

oceněny jako nejdůležitější a slouží k odhalení lidských chyb (tab. 6). 

• Typ činnosti 

• Časové vytížení a stres 

• Osobní kvality 

• Vliv pracovního prostředí 

• Únava  



 

 

Tabulka 6: Faktory osobnosti  

Označení Typ faktoru  Bližší popis 

K1 Typ činnosti Aktivita, která je prováděna  

K2 Časový a stresový  Normální podmínky, mimořádné podmínky 

K3 Osobní kvality Charakteristika personálu 

K4 Úzkost, únava, stres Psychický stav personálu 

K5 Ergonomický  Místní pracovní podmínky 

 

Princip metody spočívá výpočtu pravděpodobnosti lidské chyby na základě 

stanoveného vzorce:  

 

P (HEP) ………………………………………………Pravděpodobnost lidské chyby  

K1 až K5………………………………………………………………………...Faktory 

V tabulce č. 7 jsou uvedeny výsledky selhání lidského faktoru, které mohou vést 

k haváriím v technologických procesech nebo haváriím zařízení a mohou tak vzniknout škody 

na lidských životech a zdraví, na majetku a životním prostředí. 

Tabulka 7: Pravděpodobnost lidské chyby 

P (HEP) Situace  

0 ≤ P (HEP) ≤ 0,6 Nehrozí pravděpodobnost vzniku havárie 

0,7 ≤ P (HEP) ≤ 0,9 Existence pravděpodobnosti vzniku havárie  

P (HEP) ≥ 1 Nastane selhání systému – havárie mimořádná událost 

 



 

 

Hodnoty jednotlivých faktorů K1 až K5 pro vybrané případy pracovní činnosti jsou 

uvedeny v tabulce č. 8.  

Tabulka 8: hodnoty jednotlivých faktorů 

K1 Typ činnosti  K3 Osobní kvality (operátor) 

0,001  Jednoduchá, rutinní  0,5  Expert, dobře školený a zvolený  

0,01  Vyžadující pozornost, rutinní  1 Průměrné znalosti a školení 

0,1  Neobvyklá  3 Malé znalostí, chabé školení 

K2  Běžné činnosti  K4 Úzkost, únava, stres 

 Doba pohotovosti (sek) 3 Vážný nepředvídaný případ 

10 2 2 Potenciálně nepředvídavý případ  

1 10 1 Normální stav 

0,5 20   

K2  Mimořádné činnosti K5 Ergonomický faktor 

 Doba pohotovosti (sek) 0,7 Vznikající mikroklima (dále jen MK) a 

koordinovanost (dále jen KDT) s provozem 

10 3 1 Dobré MK a KDT s provozem 

1 30 3 Rušené MK a KDT s provozem 

0,3 45 7 Rušené MK a chabá KDT s provozem 

0,1 60 10 Špatné MK a chabá KDT s provozem 

Vlastní analýza  

Pro tuto analýzu je zvoleno několik modelových situací, které nastaly, nebo nastat 

mohou v provozu horkovodních a parních kotlů. Podkladem a informacemi pro zpracování 



 

 

analýzy se stávají statistické informace inspekce (viz kapitola 6.9.4. konkrétní příčiny 

v kotelnách), které byly zjištěny z kontrol středotlakých horkovodních a plynových kotelních 

zařízení (tab. 9).  

Tabulka 9: Situace, které mohou nastat  

 

Tabulka č. 10 uvádí jednotlivé výpočty situací, které jsou zvoleny jako modelové pro 

provoz středotlakých horkovodních a parních kotelen.  

č Situace 

1 Běžná činnost - topič odborník, schopen okamžitě reagovat, dobrý psychický a fyzický 

stav, dobré předpoklady ke zvládnutí situací, dobré klima  

2 Běžná činnost – topič - průměrné znalosti, proškolen, schopen reagovat během několika 

sekund, potenciálně nepředvídavý případ, rušené klima  

3 Selhání systému – běžná činnost, topič nemá dostatečné kvality, špatně reaguje, 

nepředvídatelné chování, fyzické a psychické nedostatky, špatné klima 

4 Mimořádná činnost, topič odborník, schopen okamžitě reagovat, dobrý psychický 

a fyzický stav, dobré předpoklady ke zvládnutí situací, dobré klima 

5 Mimořádná činnost - topič - průměrné znalosti, proškolen, schopen reagovat během 

několika sekund, potenciálně nepředvídavý případ, rušené klima 

6 Selhání systému – mimořádná činnost, topič nemá dostatečné kvality, špatně reaguje, 

nepředvídatelné chování, fyzické a psychické nedostatky, špatné klima 



 

 

Tabulka 10: Vyhodnocení jednotlivých situací 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledek 

Podle P (HEP) jsou nejhorší situace, které mohou nastat, označeny červenou barvou. 

Z výsledků vyplývá, že nejhoršími situacemi jsou situace 3 a 6, kdy kvality obsluhy parních 

a horkovodních kotlů totálně selhávají. Výsledné hodnoty P (HEP) byly porovnány s tab. 7. 

Ve srovnání s tabulkou 5 do roku 2002 nastalo 24 případů, kdy samotná obsluha 

nesplňovala požadavky jednotlivých faktorů K1 až K5 a situace 3 a 6 (tabulka 10) nastaly.  

7.1.2 Metoda FMEA, FMECA  

V mezinárodní normě ČSN EN 60 812 je popsána analýza způsobů a důsledků poruch 

- Failure Mode and Effect Analysis (dále jen FMEA) a analýza způsobů a důsledků kritičnosti 

poruch - Failure Mode, Effect and Criticality Analysis (dále FMECA), dále je v ní uveden 

návod, jak se tyto analýzy používají za dosažením určitých cílů. [34]  

Analýza způsobů a důsledků poruch je založena na postupu hledání dopadů příčin 

a jejich následků na základě poruch zařízení. FMEA slouží ke kontrole jednotlivých částí 

systému od počátku návrhu projektu až po jeho provoz. Představuje model, kde se 

předpokládá kvantitativní přístup řešení. Častokrát se využívá pro vážná rizika, způsobená 

odchylkou od nějakého procesu nebo havárii. Mnohdy vyžaduje použití počítačové techniky, 

různých výpočetních programů a cíleně zaměřenou databázi.  

Č K1 K2 K3 K4 K5 P(HEP) 

1 0,01 10 0,5 1 1 0,05 

2 0,01 1 1 2 3 0,06 

3 0,01 1 3 3 10 0,9 

4 0,1 10 0,5 1 1 0,5 

5 0, 1 1 1 2 3 0,6 

6 0,1 1 3 3 10 9 



 

 

Při samotné analýze je vytvořená tabulka, kde jsou uvedené jednotlivé příčiny, projevy 

a následky na samotné zařízení nebo systém (tab. 11).  Příčiny popisují, co vede k selhání 

samotného zařízení nebo systému, projevy jsou části, kde se popisuje, jakým způsobem 

dochází ke vzniku havárií a poruch, lze je také označit jako scénáře, a poslední část tvoří 

následky, které vedou k navržení jednotlivých opatření. Chyby člověka nejsou obvykle 

vyšetřovány pomoci této metody, avšak dopady špatného rozhodnutí jako výsledek lidské 

chyby mohou vést k poruše zařízení.  

Tabulka 11: Ukázka tabulky FMEA  

Příčina problému Projev problému Následek problému 
   

 

FMEA vytváří doporučení pro zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti nejen zařízení, ale 

i procesů. Může být snadno aktualizována a to i v případě, že na zařízení nebo v procesu 

dojde k nějakým změnám.  

FMEA, FMECA mohou být prováděny jedním analytikem, v tomto případě však musí 

být kontrolovány a revidovány dalšími odborníky, anebo mohou být prováděny více 

analytiky, kteří mají zkušenosti z dané oblasti a mohou přispět svými návrhy na zlepšení 

bezpečnosti a spolehlivosti zařízení nebo procesu.  

Zhodnocení je založeno na výpočtu rizikového prioritního čísla (dále jen RPN) (tab. 

12), které se vypočítá jako součin pravděpodobnosti (dále jen pr.) výskytu problému, 

významu problému a pravděpodobnosti odhalení problému, pro které se používají hodnoty 

1 až 10.   

  

Tab. 12: Hodnoty pro výpočet rizikového prioritního čísla  

Význam (dopad) Pr. výskytu problému Pr. odhalení  
Sotva postřehnutelný 1 Nepravděpodobné 1 Vysoká 1 

Bezvýznamný 2 – 3 Velmi malá  2 – 3  Mírná  2 – 5 

Středně významný 4 – 6 Malá   4 – 6 Malá   6 – 8 

Závažný  7 – 8 Mírná 7 – 8 Velmi malá  9 

Mimořádně závažný  9 – 10 Vysoká 9 – 10 Nepravděpodobné 10 



 

 

Tab. 13: Analýza FMEA/ FMECA 

Analýza FMEA/FMECA st ředotlakých horkovodních a plynových kotlů 

 Příčina Projev  Následek Význam  Výskyt  Odhalení RPN 

(5) 

Bezpečnostní 

prvky 

Nefunkční 

signalizační a 

výstražná zařízení 

Porucha signálky 

nouzového osvětlení, 

porucha přívodu 

elektrické energie 

Havárie, ohrožení obsluhy 9 7 2 126 

(1) Nefunkční pojistné, 

zpětné a jiné ventily, 

nastavené na jiný 

tlak, tlakoměry 

Překročení mezních 

parametrů - teploty, 

tlaku 

Havárie, výbuch a roztržení 

tlakové části ohrožení života 

a zdraví osob 

10 9 2 180 

(6) Vodoznaky expanzní 

nádoby a kotle, 

Pokles nebo stoupnutí 

hladiny vody, prasklina 

vodoznaku 

Havárie, ohrožení života a 

zdraví osob, ohrožení 

majetku 

9 7 2 126 

(4) Nefunkční BOSB Nezaznamenaní hladiny 

vody v kotli – pokles 

Havárie, ohrožení života a 

zdraví osob, ohrožení 

majetku 

10 7 2 140 



 

 

(2) 

Příruby, 

svary 

Nevhodně zvolený 

materiál 

Namáhání konstrukce, 

únava materiálu, 

praskliny 

Únik páry, horké vody, požár, 

výbuch 

8 9 2 144 

(9) 

Kotel  

Poškozená izolace, 

zazdívka, konstrukce 

kotle 

Únava materiálu, 

narušení teplem 

Výbuch nebo požár zařízení 9 7 1 63 

(3) Jakost vod Koroze stěn nádob a 

kotelních částí 

Poškození kotelního zařízení 6 8 3 144 

(7)  

Komín 

Únik CO a jiných 

plynů 

Ucpání, nečistoty Ohrožení života a zdraví osob  5 5 4 120 

(8) 

Vnit řní 

ohniště,  

Nedokonalé 

spalování 

Únik výbušných, 

hořlavých, jedovatých 

plynů 

Ohrožení života a zdraví osob 5 9 2 90 

(10) 

Zásobník uhlí 

Nežádoucí vstup Průnik nezajištěnými 

otvory 

Poškození zařízení 4 3 5 60 

 



 

 

Výsledky 

Výsledkem analýzy FMEA/FMECA je zjištěno, že poruchy a odchylky středotlakých 

horkovodních a plynových kotlů, mohou mít velký vliv na vznik havárie zařízení, ohrožení 

života a zdraví zaměstnanců, osob žijících v oblasti kotelen a majetku. V tabulce č. 14 jsou 

vyhodnocená jednotlivá rizika ohrožující zdraví zaměstnanců a majetek, jako jsou např. 

selhání bezpečnostních prvků, kotel, přívod paliva do topeniště.   

 

Tab. 14: Výsledky analýzy FMEA/FMECA 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ∑ 

RPN 180 144 144 140 126 126 120 90 63 60 1193 

Četnost % 15 12 12 11,8 10,7 10,7 10 7,5 5,3 5 100 

Kumulativ

ní četnost 

15  27 39 50,8 61,5 72,2 82,2 89,7 95 100 % 

Shrnutí  

Z výsledků obou analýz vyplývá, že veškeré typy dokumentace, školení, kontroly, 

údržby a revize musí být dodržovány. Spousta rizik, která jsou způsobena buď člověkem, 

nebo zařízením samotným, nejsou v souladu s předpisy a provozními podmínkami.   

8 Návrh na zlepšení bezpečnosti  

V oblasti středotlakých horkovodních a plynových kotelních zařízení se vyskytuje 

mnoho rizik. Jejich projevy a příčiny mohou být různé. Nejen havárie, ale i smrtelné případy 

a úrazy a škody na majetku často způsobují samotná zařízení, odchylky v technologických 

procesech a chyby člověka. 

Mezi největší zdroje rizika patří mechanická rizika, elektrická rizika, rizika spojená 

s nadměrnou tvorbou hluku, tepelná rizika, rizika komínového tělesa, rizika selhání 

zabezpečovacích prvků, dále špatné stavy samotných zařízení a v neposlední řadě rizika 

spojená s lidskou činnosti.  



 

 

Pro výše jmenovaná rizika, na základě zkušeností a analýz, byla zpracována 

a navržená bezpečnostní opatření, která slouží k odstranění všech rizik v kotelnách. Nelze – li 

tato rizika zcela odstranit, pak se musí snížit na únosnou míru pomoci navržených opatření.  

8.1 Ochrana proti mechanickému riziku 

Mechanická rizika ohrožují zdraví obsluhy. Aby k těmto rizikům nedocházelo, je třeba 

včasná identifikace všech zdrojů rizika a navrhnout vhodná bezpečnostní opatření.  

8.1.1 Blokovací zařízení 

Zařízení, které slouží jako pojistka proti samovolnému spuštění kotelního zařízení 

a jako pojistka k přepínání, zapínání a vypínání ovládačů.  

8.1.2 Kryty 

Tyto prvky zcela nebo částečně zakrývají zdroje rizik např. ostré hrany, horké části 

nebo nebezpečné prostory. Jsou buď pevné, nebo pohyblivé a k jejich výrobě se používají 

různé materiály.  

8.1.3 Odsunovací a odtahovací zařízení  

Zařízení, které oddaluje pracovníka od prostoru s hrozícím nebezpečím. Mezi 

nejznámější prvky patří odtahovače rukou, kde má pracovník umístěné ruce v řemínkách.   

8.1.4 Ostatní ochrany  

Užití bezpečné vzdálenosti, užití bezpečnostních značek, užití bezpečnostních barev, 

používaní žebříku s ochrannými koši a zábradlí z ochranných lišt.  

8.2 Ochrana proti elektrickému riziku 

Elektřina má velký význam pro život člověka, který využívá elektrická zařízení 

každodenně. Mnoho zařízení klade velký důraz na zvýšené nároky a kvalifikaci osob. 

Elektrická zařízení mohou způsobit havárie, požáry, smrt nebo poranění osob. Důležitým 

prvkem ochrany těchto zařízení jsou pravidelné kontroly, údržby a revize.   

8.2.1 Revize 

Velký význam má revize elektrických zařízení. Existence zastaralých, neudržovaných 

elektrických zařízení a rozvodů může způsobit poruchu zařízení a ohrozit tak životy 



 

 

pracovníků, popřípadě způsobit požár. Účelem revizí je zjištění skutečného stavu elektrického 

zařízení.  

8.2.2 Použití bezpečnostních značek 

Použiti značek s nápisy a názornými obrázky. Jednotlivé značky znázorňují příkazy, 

zákazy a jiné.  

8.2.3 Ostatní ochrany  

Změna polohy, krytí živých i neživých částí zařízení, zábrany, izolace popřípadě 

doplňková izolace.  

8.3 Ochrana proti chemickému riziku  

K úniku škodlivých látek např. CO, do prostoru kotelny dochází nedokonalým 

spalováním paliva a nečistotami, které snižuji tah komínového tělesa, a zplodiny neodcházejí 

ven. Preventivní ochrana před únikem CO v kotelnách je: 

8.3.1 Dodržování pravidel  

Je třeba dodržovat pravidla a předepsané postupy pro případ úniku CO. Pravidelná 

údržba, kontroly a revize. Dále kontrola, údržba a pravidelné čištění komínu.  

8.3.2 Větrací zařízení 

Přirozené větrání je zajištěno rozdílem tlaku vzduchu uvnitř kotelny a venkovním prostorem 

(vlivem rozdílných teplot uvnitř kotelny a venku) a zařízení pro nucený odvod tepla a kouře je 

zajištěno pomoci mechanického větracího zařízení – přetlakové zařízení. Havarijní větrání 

může být pro oba typy větrání, jak pro přirozené, tak i pro nucené. V havarijním případě je 

intenzivní výměna atmosféry v kotelně (zpravidla desetinásobná za hodinu).  

8.3.3 Detektory plynů   

Zařízení, které slouží k signalizaci koncentrace detekovaného plynu v prostředí. 

Mohou být použité i v technologických provozech středotlakých kotelních zařízení. 

Překročení bezpečné koncentrace plynu je signalizováno opticky, akusticky interní sirénou. 

Při jejich montáži je důležité, aby byly tyto detektory dobře umístěny. Detektory na CO se 



 

 

umísťují pod strop, protože jejich hustota je menší než hustota vzduchu, tudíž vstoupají 

směrem ke stropu. 

8.4 Ochrana proti hluku 

Kotelny se vyznačují hlučným prostředím. Riziko hluku působí na sluch obsluhy 

a pracovníků, kteří daná zařízení obsluhují. Základním prvkem ochrany jsou osobní ochranné 

pracovní pomůcky (dále jen OOPP)   

8.4.1 Chrániče sluchu  

Používají se tam, kde hluk působí negativním způsobem na člověka. Kde se nedaří 

snížit intenzita zvuku na únosnou mez, tak se použijí chrániče sluchu. Mezi chrániče sluchu 

patří mušlové chrániče nebo chrániče zátkové, které se dělí na různé druhy např. přetvarované 

zátkové chrániče, zátkové chrániče s obloukem a zátkové chrániče tvarované uživatelem.   

8.5 Ochrana před účinky tepelného rizika 

Často vznikají poranění z působení vysokých teplot na lidský organismus. Příčinami 

v kotelnách jsou horká nebo vařící voda, přehřátá nebo sytá pára, konstrukce, potrubí, 

rozžhavené palivo a zbytky po hoření.   

Preventivní ochrana před účinky tepelného rizika je zachování potřebné opatrnosti 

s manipulaci nevychlazených zbytků po spalování (škvára, popílek), dopravování 

ochlazených zbytků do zásobníku škváry.  

8.5.1 Oddělení horkých částí 

Použití oplocení nebo mříží, které by sloužily nebo lépe, které by zabránily přiblížení 

se k horkým potrubím, tak aby nedošlo byť neopatrným pohybem k doteku a následnému 

popálení. Pokud by nastala situace, že se musí nějaký úsek potrubí opravit nebo zkontrolovat, 

byl by do této části zabudován vstup, kde by měly přístup pouze osoby určené. 

8.5.2 Použití bezpečnostních značek  

Použiti značek s nápisy a názornými obrázky. Jednotlivé značky znázorňují příkazy, 

zákazy a jiné.  



 

 

8.5.3 OOPP – ochrana zraku a obličeje, ochrana rukou, ochranné oděvy 

Obličej a zrak je nutno chránit před tepelným působením horkých částic, horké 

kapaliny a páry. K ochraně obličeje slouží ochranné brýle a ochranné obličejové štíty. 

K ochraně rukou slouží ochranné rukavice používající se v prostředí, kde je zdroj 

vysoké teploty. 

K ochraně těla slouží ochranné oděvy odolné proti žáru a ohni, používají se tam, kde 

se pracuje s horkými materiály nebo v blízkosti zařízení vykazujícího teplo a všude tam, kde 

je pociťován vliv tepla. 

8.6 Osobní ochranné pracovní pomůcky 

Mnoho šetření ukázalo, že v některých provozech horkovodních a plynových kotlů, 

nebyly zajištěny OOPP a v některých případech bylo zjištěno, že zaměstnanci OOPP 

nepoužívají. Zavedení kontroly pravidelných OOPP, a pokud ani tohle nezabere, pak zvýšení 

sankcí.  

8.7 Ochrana komínového tělesa   

Ochrana komínu souvisí s ochranou celého kotelního zařízení, s ochranou života 

a zdraví zaměstnanců pracujících v kotelnách.  

Důležitým opatřením je pravidelné čištění komínového tělesa ve lhůtách stanovených 

předpisem. Odstranění sazí, které jsou nahromaděné ve sběrací části minimálně jednou do 

roku. Provádění prohlídek. Jsou – li komíny poškozené, musí být okamžitě spraveny z důvodu 

bezpečnosti.   

8.8 Zabezpečovací zařízení   

Výstroj tlakového celku středotlakých horkovodních a plynových kotlů je tvořená 

zabezpečovacími zařízeními, mezi která patří pojistné, odkalovací, odlučovací, 

odvzdušňovací a odvodňovací ventily, parní uzávěry kotle, vodoznaky, tlakoměry, uzavírací 

armatury kotle a vypouštěcí ventily. 

Dalším zabezpečovacím zařízením je zařízení BOSB (Betrieb ohne ständige 

Beaufsichtigung) - provoz kotle bez stálého dozoru. Toto zařízení umožňuje topiči vzdálit se 

od kotelního zařízení na dobu delší než 5 minut. Toto zařízení snímá skutečnou hladinu vody 



 

 

v kotli pomoci dvou nezávislých elektrických obvodů. Dále zajišťuje signalizaci poruchových 

stavů a dokáže odstavit kotel uhašením hořáku a zajišťuje regulaci napájecí vody do kotle.   

V současné době spousta kotelních zařízení spadá pod několik málo společností, které 

většinu těchto zařízení postupně převádějí na výměníky tepla, ty potom dodávají teplo do 

všech oblasti republiky 

8.9 Bezobslužný provoz 

Bezobslužný provoz nelze založit úplně, vždy je potřeba nějakého pracovníka, který 

celý systém uvede do provozu (občasná obsluha), a který systém vypne. Dále by celý systém 

byl mechanizován a automatizován, což obnáší také kontrolu člověkem, byť je to dálkově.  

Pracovník – dispečer, by hlídal provoz a bezpečnost celého zařízení ve velíně na 

počítači s tím, že když nastane porucha, vada, mimořádná událost, dostane znamení 

a okamžitě podnikne patřičné kroky, které povedou k nápravě, např. pošle techniky na místo, 

popřípadě dálkově vypne uzávěry, ventily nebo celý systém.    

Hlavním záměrem je zavést alespoň částečně bezobslužný provoz, tak aby 

nedocházelo k chybám jak na zařízení, tak lidským chybám např. při předávání směn – 

vyloučení lidských chyb – omezení počtu lidí, dále, aby nedocházelo ke zraněním a úrazům 

pracovníků.   

Dalšími zařízeními, kterými by mohly být napojeny na počítač, kromě kotelního 

zařízení a jeho prvků, by mohly být detektory, např. na únik látek (CO), elektronická požární 

signalizace (dále jen ZPS) a elektronické zabezpečovací systémy (dále jen EZS) včetně 

kamerového systému (CCTV) na ochranu před vnikem do budovy kotelny, mechanické 

zábranné systémy a jiné. Otázkou je, jestli by těchto úkolu nebylo na operátora nebylo moc.  

V tomto případě bych navrhoval, aby systémy EPS a EZS byly napojeny na statní 

složky popřípadě soukromé bezpečnostní služby, které mají pult centrální ochrany, jehož 

pomoci dokážou rychle reagovat a předat informace na patřičná místa. 

 

 

 

 



 

 

9 Závěr 

S potencionálními riziky se setkáváme dnes už v každé oblasti, a jinak tomu není ani 

u parních a kapalinových kotlů. Prostředí kotelen může být značně nebezpečné, jak pro 

člověka, který v něm pracuje, tak i pro okolí, kde se kotelny nacházejí. Existuje mnoho 

faktorů, které mohou ovlivnit bezpečnost a provoz středotlakých kotlů, v nichž mohou nastat 

různé situace vedoucí k nepříznivým stavům. Mimořádné události, havárie, odchylky od 

pracovních postupů a procesů a chyby člověka mohou způsobit škody obřích rozměrů na 

životech a zdraví lidí, na majetku a dokonce na životním prostředí.  

Cílem práce bylo vypracování doporučení pro zlepšení bezpečnosti parních 

a kapalinových kotlů. K tomu, aby byl výsledek splněn, jsem se musel dokonale seznámit 

s prostředím kotelny, poznat samotné kotelní zařízení, jednotlivé bezpečnostní prvky, 

rozpoložení okolí, přidružené prostory (sklady paliva), seznámit se s povinnostmi 

jednotlivých subjektů (provozovatelé, zaměstnanci) a objevit veškerá rizika vyskytující se 

v provozu, zapracovat je do analýz pro proces a pro lidské chyby a v poslední řadě navrhnout 

opatření k zajištění bezpečnosti provozu.  

Z výsledků analýz, statistiky úrazů, podkladů revizních techniků (příloha č. 4) a zdrojů 

OIP (příloha č. 5) vyplynulo, že rizika způsobena lidskou chybou jsou poměrně častá a vedou 

ke vzniku rizik v procesech. Porušování právních předpisů, neposkytování OOPP 

a omezování informací ze strany provozovatelů, dále nedodržování zásad obsluhy kotlů ze 

strany zaměstnanců, vedou k častým příčinám vzniku havárií, k ohrožení života a zdraví 

zaměstná a k ohrožení okolí.   

Aby nedocházelo ke vzniku mimořádných událostí a havárií byla navržená opatření 

uvedená v kapitole 8., kde jsem se věnoval jednotlivým rizikům podrobněji, jak 

mechanickým, elektrickým, tepelným rizikům, tak spojeným s nadměrnou tvorbou hluku, 

s komínovým tělesem, se selháním zabezpečovacích prvků, tak i rizikům spojeným s lidskou 

činnosti. Jedním z opatření by mohl být přechod ze středotlakých zařízení na zařízení 

nízkotlaká nebo přechod na jiná paliva, a asi nejvhodnějším opatřením by byl přechod na 

bezobslužný provoz a ovládání pomoci počítače z centrály jedním člověkem. Počítač by 

informoval dispečera, o stavu provozu kotlů (kontrola stavu paliva, kontrola parametrů – tlak, 

teplota, tah komína, množství vznikajícího plynu, a jiné) a o funkcích zabezpečovacích 

systému (EZS, EPS a CCTV) a jednotlivých prvků (detektory) v kotelnách. Pokud by došlo 



 

 

k poruše v kotelně nebo na zařízení, pak by dispečer podnikl patřičné kroky, které by vedly 

k její eliminaci (dálkové odstavení zařízení, uvedení bezpečnostních prvků do provozu, 

zkontaktování bezpečnostního technika popřípadě záchranných složek) tzn. přechod na 

výměníky tepla.  

Jako další opatření bych navrhl vyšší pokuty a častější kontroly patřičných úřadů za 

porušování právních předpisů v oblasti bezpečnosti práce, a snažil bych se zpřísnit podmínky 

a limity v oblasti bezpečnosti provozu středotlakých zařízení. 

Tato diplomová práce je určená lidem pracujícím v úřadech, kteří se zabývají 

kontrolou a správným dodržováním podmínek v oblasti bezpečnosti práce a její přínos vidím 

především v zisku bližších informací, o středotlakých zařízeních, jež mohou vést 

k dokonalejšímu zajištění bezpečnosti provozu ve stávajících parních a horkovodních 

kotelnách. 
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