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Anotace 

 

BEINSTEINOVÁ, H. Analýza bezpečnosti v lakovně dřevěných výrobků: diplomová 

práce, Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního 

inţenýrství, 2011, 86s. 

 

Cílem mé diplomové práce je návrh bezpečnostních opatření, stanovených na základě 

zjištěných rizik v lakovně dřevěných výrobků. V úvodní části popisuji lakovnu a 

pouţívané technologie povrchové úpravy a věnuji zvýšenou pozornost poţárně 

bezpečnostnímu zařízení objektu, které souvisí s moţným vznikem poţáru. Počet 

poţárů v podobných prostředích a další doplňující informace uvádím ve statistice, která 

vyhodnocuje data za období 2001 – 2010. Následně se jiţ v práci zaměřuji na stanovení 

technicko bezpečnostních parametrů pouţívaných směsí. Výsledky laboratorních měření 

vyuţívám k analýze a vyhodnocení moţných rizik vzniku poţáru. Závěr práce je 

věnován návrhu bezpečnostních opatření, které by mohly přispět ke zvýšení bezpečnosti 

v lakovně. 

 

Klíčová slova: lakovna dřevěných výrobků, teplota vzplanutí, teplota vznícení 

 

 

Annotation 

 

BEINSTEINOVÁ, H. Analysis of Safety in a Paint Shop for Wood Products: Thesis, 

Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2011, 

86 p. 

 

The objective of my thesis is the design of safety measures addressing identified risks in 

the paint shop of wooden products. The introductory part discusses the dangers in the 

paint shop of wooden products. I describe the paint shop and the surface treatment 

technology used. Subsequently I focus to the fire safety equipment aimed to prevent a 

fire. Number of fires in the similar environments together with other related information 

is shown in the statistics covering the period of 2001-2010. Later on I focus on the 

determination of technical and safety parameters of the mixtures used. I use the 



 

 

  

laboratory measurements to analyze and assess risks and evaluate potential fire hazard. 

The conclusion is dedicated to the design of safety measures that could improve the 

safety in the paint shop. 

 

Key words: paint shop for wood products, flash point, ignition temperature 
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1 Úvod 

Lakování dřevěných výrobků má v České republice jiţ dlouholetou tradici, 

neboť dřevo jako stavební, spotřební a uţitkový materiál lidstvo vyuţívá odnepaměti. 

Lakování, neboli nanášení nátěrových hmot, se po mnoho let provádí ručně, pomocí 

štětce, válce, poléváním nebo máčením. Tyto uvedené metody jsou vhodné pro původní 

nátěrové hmoty, které se vytvrzují ze dílenské teploty.  S vědou a výzkumem se směrem 

dopředu posouvá i výroba nátěrových hmot. Nátěrové hmoty jsou kvalitnější a mají 

odlišné fyzikální a chemické vlastnosti. Tyto vlastnosti se uplatňují ve velkovýrobnách 

dřevěných výrobků s velkou kapacitou zhotovených dílů k lakování. V těchto lakovnách 

se k nanášení nátěrových hmot vyuţívají především automatizované stroje a zařízení a 

k sušení a vytvrzování sušící komory. 

Lakovny jsou provozy s velkým mnoţstvím nebezpečných látek, hlavně 

z hlediska hořlavosti, výbušnosti a toxicity. Pro prevenci havárií a nehod je nezbytné 

znát technicko bezpečnostní parametry těchto nebezpečných látek. Pro samotné látky, 

jakoţto barvy, laky, mořidla, rozpouštědla a jiné, jsou technicko bezpečnostní parametry 

jiţ stanoveny a uvádí se v jejich bezpečnostních listech. Technické listy naopak uvádí 

jak s látkami nacházet, jak je míchat a podávají pokyny k jejich aplikaci. Nikde však 

není uvedeno, jak nebezpečné jsou směsi nátěrových hmot, např. syntetická barva a 

ředidlo, jestli se mají stejné či rozdílné vlastnosti jako původní čistá látka. Proto 

povaţuji za důleţité stanovit technicko bezpečností parametry i pro směsi látek. 

Technicko bezpečnostní parametry se stanovují podle norem, např. stanovení 

teploty vzplanutí dle norem ČSN EN ISO 2592, ČSN EN ISO a ČSN EN ISO 3679, 

stanovení teploty vznícení dle ČSN EN 14522. Norma ČSN EN ISO 3679 udává 

metodu, která je určena mimo jiné také ke stanovení teploty vzplanutí nátěrových hmot 

a rozpouštědel. 

Stanovení technicko bezpečnostních parametrů podporuje vyhodnocení analýzy 

a hodnocení rizik. Provozovatel kaţdého objektu nebo zařízení, s mnoţstvím 

nebezpečných látek větším neţ je uvedeno v příloze č. 1, tabulce I a II , ve sloupci I 

zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závaţných havárií [1], je povinen provést analýzu a 

hodnocení rizik objektu nebo zařízení. Je-li mnoţství nebezpečných látek niţší neţ 

mnoţství uvedené v zákoně č. 59/2006 Sb., není provedení analýzy povinností, avšak 

z důvodu zjištění míry ohroţení a stanovení bezpečnostních opatření je výhodné. 

Analýza a hodnocení rizik identifikuje zdroje rizika, určuje všechny moţné scénáře 
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mimořádných událostí a jejich příčiny, odhaduje dopad scénářů a jejich četnost. Z těchto 

předešlých kroků poté stanoví míru rizika a přijatelnost rizika vzniku závaţných havárií. 

V České republice a ostatních průmyslově vyspělých zemích se k analýze a hodnocení 

rizik pouţívá cca deset metod a také softwarové programy. Metody se dělí na 

deterministické, tzn. nesystematické (Safety Audit, Check list Analysis, What – if 

Analysis ,What – if / Check list Analysis), které riziko pouze identifikují. Dále jsou 

metody indexové, které jsou zaloţeny na stanovení indexu hořlavosti, výbušnosti a 

toxicity (Dow´s Fire and Explosion Index, Chemical Explosure Index). Nejsloţitější a 

zároveň nejpřesnější metody jsou metody systematické, které řeší i následky vzniklých 

havárií (Hazard and Operability Study, Failure Modes and Effects Analysis, Fault Tree 

Analysis, atd.). 

Diplomová práce se zabývá stanovením technicko bezpečnostních parametrů 

vybraných nátěrových hmot, teploty vzplanutí dle ČSN EN ISO 3679 a teploty vznícení 

dle ČSN EN 14522. Získané informace z laboratorního měření jsou dále vyuţity k 

analýze a hodnocení rizika lakovny. Na základě provedené analýzy jsou určena 

bezpečnostní opatření, které jsou vztaţena ke konkrétní dále popsané lakovně, ale 

mohou se vyuţít i pro jiné podobné neautomatizované lakovny.  
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2 Rešerše 

 

Problematikou nebezpečnosti lakoven dřevěných výrobků se zabývá řada norem 

pro lakovny (např.: ČSN EN 12215 + A1, ČSN EN 13355 + A1, ČSN EN 1953 + A1 

[10], ČSN EN 12621 + A1 [11]) a také norma ČSN 650201 Hořlavé kapaliny – Prostory 

pro výrobu, skladování a manipulaci [8]. Z  odborné literatury, věnující se dané 

problematice, uvádím rešerši knih, ze kterých jsem čerpala při psaní diplomové práce. 

  

KUNC, Z. Dřevopříručka. 1. vyd., Praha: BEN, 2004, 95 s., ISBN: 80-7300-126-8 

Příručka seznamuje čtenáře se zpracováním dřeva. V úvodní části popisuje 

druhy dřevin a jejich vlastnosti. Následují kapitoly o těţbě dřevin, uloţení řeziva a 

samotné truhlářské činnosti. V této části je popsáno opracování dřeva ručním nářadím a 

strojní obrábění dřeva a také materiály, které se pouţívají k dřevěným spojům. Poslední 

nedílnou součástí knihy jsou povrchové úpravy dřeva [20]. 

 

BALOG, K. Samovznietenie: samozahrievanie, vznietienie, vzplanutie.  1. vyd., 

Ostrava: SPBI, 1999, 133 s., ISBN: 80-86111-43-1 

Tato slovenská publikace řeší hořlavost pevných a kapalných materiálů 

z hlediska iniciační fáze. Nosná část knihy je zaměřena na procesy samozahřívání, 

samovznícení, vznícení a vzplanutí. Jak je z názvu knihy patrné, největší pozornost je 

věnována samovznícení (tepelné, chemické a biologické) a uvedeno je i samovznícení 

nátěrových látek [15].  

 

SKŘEHOT, P. et al. Prevence nehod a havárií – 1. Díl: Nebezpečné látky a 

materiály. 1. vyd., Praha: PINK PIG, 2009, 341 s., ISBN: 978-80-86973-34-0 

Kniha obsahuje komplexní informace o nebezpečných látkách a materiálech. Je 

rozdělena do tří hlavních oddílů: nebezpečné chemické látky, radioaktivní látky a 

aerosoly. V knize, pro praktické vyuţití uváděných informací, jsou zahrnuty přílohy, 

které obsahují: seznam povolených číselných kombinací pro Kemlerovy kódy, znění R a 

S vět, označení bezpečnostních pokynů a klasifikace jednotlivých skupin látek podle 

GHS a návod pro pouţití toxikologické databáze NIOSH Pocket Guide to Chemical 

Hazards [22]. 
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BABRAUSKAS, V. Ignition Handbook: Principles and applications to fire safety 

engineering, fire investigation, risk management and forensic science. Issaquah, 

WA98027, USA: Fire Science Publishers, 2003. 1116 s. Library of Congress 

Control Publishers Number 2003090333. ISBN 0-9728111-3-3 

V uvedené rozsáhlé publikaci jsou probrány především základy hoření a různé 

moţnosti vznícení látek. Proces vznícení je uveden pro plyny a páry, rozvířený prach, 

kapaliny, pevné látky, prvky a také je zmíněno samovznícení. Další kapitoly se zabývají 

výbušninami, pyrotechnikou a reaktivními látkami, charakteristikou vnějších zdrojů 

zapálení, preventivními opatřeními a podávají informace o konkrétních materiálech a 

zařízeních. Kniha je dále doplněna informativními tabulkami a mnoha obrázky 

k danému tématu [14]. 
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3 Lakovna dřevěných výrobků 

3.1 Popis objektu 

Lakovna dřevěných výrobků (dále jen lakovna) se nachází ve středu areálu 

bývalého JZD v Jerlochovicích. Obec Jerlochovice spadá pod město Fulnek, které se 

rozprostírá na území bývalého okresu Nový Jičín v Moravskoslezském kraji.. V tomto 

areálu, adresa: Jerlochovice 120, 74245, Fulnek, sídlí více provozů a firem, viz Obr. 1. 

 

 
Obr. 1: Areál bývalého JZD v Jerlochovicích [36]; 

červená – hranice areálu, modrá – stolárna s lakovnou  

 

3.1.1 Urbanisticko – architektonické řešení stavby 

Jak jiţ bylo výše zmíněno, objekt je součástí průmyslové zóny a je situován tak, 

ţe nenarušuje okolní výstavbu. Barevným řešením fasády je šedá břízolitová omítka. 

Zastřešení je provedeno střešními taškami Onduline. Hlavní vstup do budovy je ze 

severní strany. Další moţný vstup je ze strany jiţní. Všechna okna a dveře v budově 

jsou dřevěné, jen vrata v obvodovém zdivu jsou plechová. 

Dříve tato zemědělská budova slouţila jako kravín. Po ukončení zemědělského 

průmyslu v Jerlochovicích se většina objektů v areálu JZD musela  jinak dispozičně 
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změnit, pro současné uţívání, nebo zdemolovat. Stavební změna se týkala i objektu 

stolárny s lakovnou. Její současné vnitřní uspořádání je zřejmé z Obr. 2, Obr. 3 a Tab. 1. 

 

 
Obr. 2: Schéma 1. NP [39] 

 

 

 
Obr. 3: Schéma 2. NP [39] 
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Tab. 1: Popis místností v 1. NP a 2. NP 

Číslo 

místnosti 

Název 

místnosti 

Plocha 

místnosti [m
2
] 

1 Lakovna 42,75 

2 Stolárna 186 

3 Expedice 72 

4 Kotelna 11,25 

5 Kancelář 12 

6 Šatna 16,47 

7 WC + sprcha / muţi 9,99 

8 WC + sprcha / ţeny 8,8 

9 Příruční sklad 54 

10 Příruční sklad 48 

  

3.1.2 Stavebně technické řešení stavby 

  Svislý nosný systém objektu (na Obr. 2 a Obr. 3 označeno tučnou červenou 

barvou) z cihelného zdiva  je zaloţen na betonových základových pásech. Cihelné 

zdivo, ve zmiňovaných obrázcích, je vyznačeno červenou barvou. Vodorovný nosný 

systém je tvořen keramickými vloţkami a ocelovými I nosníky, které jsou uloţeny na 

svislém nosném zdivu. Mezi místnostmi stolárny a expedice se nachází dřevěná příčka 

(na Obr. 2 označeno zeleně). Zastřešení střechy je provedeno sedlovou střechou, která je 

zkonstruována na dřevěném krovu. Mezi krokvemi je tepelná izolace a střecha je 

provedena z tašek Onduline. 

 

3.1.3 Popis místností 

Stolárna 

Zaujímá největší plochu objektu, cca 186 m
2
. Světlá výška místnosti je 4,5 m. 

Provádí se zde vlastní truhlářská činnost. Stolárna je rozdělena na dvě stěţejní části, a to 

na část skladovací a pracovní, viz Obr. 4. Skladovací prostor je rozdělen dále na místo 

pro uloţení řeziva a místo pro hotové výrobky, čekající na povrchovou úpravu. 

V pracovní části se zpracovává řezivo, k tomu jsou potřebné různé spojovací materiály, 

ruční nářadí a stroje, viz příloha 1. Kaţdý obráběcí stroj má pevně připojeno odsávání 

pilin, které je svedeno do sila, umístěného mimo objekt. Stolárna společně s expedicí 

tvoří jeden poţární úsek. 



 

 

  8 

 
Obr. 4: Stolárna [39] 

 

Lakovna 

Další samostatný poţární úsek tvoří lakovna. V této místnosti, o ploše  cca 43 m
2
 

a světlé výšce 2,5 m, dochází k povrchové úpravě dřeva. Místnost je taktéţ rozdělena na 

dvě části, pracovní a sušící, viz Obr. 5 (obrázek je otočen o 90° doleva). V pracovní 

části dochází k nanášení povrchové vrstvy. Výrobek, na který je nanesena nátěrová 

hmota, se uloţí do sušících dřevěných stojanů. Po zaschnutí jsou výrobky přeneseny do 

expedice. V lakovně se nachází vzduchotechnika a odsávací otvor. 

 

 
Obr. 5: Lakovna [39] 
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Expedice 

Zde se dřevěné polotovary kompletují a následně balí nebo jiţ hotové výrobky 

rovnou balí do průhledné balící fólie, tzv. Stretch fólie. 

 

Kotelna 

V kotelně je umístěn kotel na tuhá paliva – dřevo. Spalují se zde všechny 

nepotřebné odřezky a také pouţité usušené textilní utěrky z lakovny. Naproti vstupních 

dveří je místo pro ukládání dřeva ke spálení. Skrz tuto místnost vede z lakovny potrubí 

vzduchotechniky směrem ven na volné prostranství. Místnost opět tvoří samostatný 

poţární úsek. 

 

Příruční sklady 

V těchto skladech je uloţen nátěrový materiál, pomůcky a nářadí, které se často 

nevyuţívají. Jedná se především o sortiment pouţívaný při malířské činnosti. 

 

4 Povrchová úprava dřevěných výrobků 

Hlavním důvodem povrchové úpravy dřeva je ochrana jeho povrchu a dobrý 

vzhled. Dřevo je ochráněno zejména před znečištěním, vlhkostí, mechanickým a 

chemickým poškozením. K úpravě povrchu se vyuţívají různé materiály, např.: plniče, 

mořidla, přípravky k zajištění ochrany před biologickými škůdci, laky, barvy nebo 

emaily, nábytkářské oleje a vosky [20, 21, 23]. 

 

4.1 Využití ochranných materiálů 

Plniče slouţí pro zaplnění trhlin či menších děr na povrchu dřeva. 

Úkol mořidel je dát povrchu poţadovanou barvu, zdůraznit přirozenost a také 

strukturu dřeva. Mořidla se nanáší přímo na povrch, obvykle pod transparentní - 

průhledné nátěry (laky, oleje, vosky). 

Před biologickými škůdci, hlavně před mikroorganizmy, houbami a plísněmi, je 

nutné chránit dřevěné konstrukce a výrobky umístěné v exteriéru.  

Nejčetnější pouţití mají laky,  barvy a emaily. Rozdíl mezi lakem a barvou je 

dán obsahem pigmentu. Laky jsou buď bezpigmentové nebo jej obsahují jen ve velmi 
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malém mnoţství. Barvy se vyznačují vysokým obsahem pigmentu, tzn. pokryjí dřevo 

neprůhledným povlakem. 

Nábytkové oleje a vosky se pouţívají pro zachování přirozeného vzhledu dřeva. 

Nyní jsem uvedla k čemu se jaké materiály pouţívají, ale při rozhodování jejich 

pouţití je vhodné zohlednit i jiné aspekty. V úvahu se bere spojitost a vhodnost 

jednotlivých vrstev k povrchu, aplikace, doprava a konečné pouţití výrobku [23]. 

 

4.2 Druhy ochranných materiálů - obecně 

Materiály pro povrchovou úpravu se skládají z pryskyřic, plnidel, pigmentu, 

matovadel, rozpouštědel a aditiv. Jejich základní vlastnosti závisí na druhu pryskyřice. 

Převaţuje zejména pouţití těchto pryskyřic: aminové (močovinové a melaminové), 

alkydové, polyuretanové, akrylátové, polyesterové nebo nitrocelulózové. Je moţné 

pryskyřice i kombinovat, hlavně při výrobě speciálních nátěrových látek [23]. 

 

Nitrocelulózové nátěrové hmoty (CN): 

 nitrocelulózová pryskyřice, 

 zaschnutí laku – odpaření rozpouštědla, 

 výhody: 

 rychlé schnutí, jednoduchá aplikace, neobsahují formaldehyd, 

 nevýhody: 

 nízká odolnost proti chemikáliím, nízká odolnost proti mechanické námaze, 

nízký obsah sušiny. 

 

Kyselinou tvrdnoucí nátěrové hmoty (KT): 

 pojivo – aminové a alkydové pryskyřice, 

 jedno nebo dvoukomponentní, 

 vytvrzovací proces po přidání kyseliny, můţe být zkrácen zvýšením vytvrzovací 

teploty a urychlením výměny vzduchu, 

 výhody: 

 rychlé vytvrzení, dobrá kryvost, odolnost vůči chemickému zatíţení, 

odolnost vůči mechanickému zatíţení 
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Vodou ředitelné nátěrové hmoty: 

 voda místo organických rozpouštědel, 

 pojiva – emulze, koloidní disperze, ve vodě rozpustné pryskyřice, 

 výhody: 

 při sušení nevylučují organická rozpouštědla, dobrá odolnost vůči světlu, 

dobrá odolnost vůči ohni, 

 nevýhody: 

 doprava a skladování jen nad 0 °C, moţnost bobtnání dřeva.  

 

Polyuretanové nátěrové hmoty (PUR): 

 převáţně dvousloţkové s organickými rozpouštědly, 

 méně jednosloţkové a vodou ředitelné, 

 výhody: 

 dobrá chemická odolnost, dobrá mechanická odolnost, výborná odolnost vůči 

vlhkosti, dobrá odolnost při nabobtnávání a sesychání dřeva, 

 nevýhody: 

 oproti kyselinou tvrdnoucím materiálům zasychají pomaleji. 

 

Materiály vytvrzující se UV zářením: 

 pojivo – akrylátová nebo polyesterová pryskyřice s fotoiniciátorem, 

 fotoiniciátor vlivem UV nastartuje vytvrdnutí, 

 UV záření pomocí UV lamp (rtuťové – Hg lampy, galiové – Ga lampy, jejich 

kombinace) 

 vodou ředitelné UV materiály – nejdřív konvekční nebo IC sušení (odpar vody). 

 

Mořidla: 

 přibarvení povrchu při současném oţivení struktury, 

 transparentní pigmentové pojivo, voda nebo rozpouštědlo, 

 nyní vodní mořidla nahrazují rozpouštědlová 

 

Aditiva: 

 pro speciální vlastnosti nátěru, 

 patří mezi ně: pojiva, fungicidy, odpěňovače, katalyzátory, plastifikátory, 

emulgátory, přísady na zabránění vzniku škraloupu na povrchu materiálu. 
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Rozpouštědla: 

 k regulování konzistence pryskyřic, 

 důleţité pro zasychání, 

 druhy rozpouštědel: 

 organická rozpouštědla, voda, voda s malým mnoţstvím organických 

rozpouštědel, 

 volba rozpouštědla: 

 rychlost odpařování, elektrická vodivost, teplota vzplanutí, kapacita 

rozpuštění, aplikační technologie, klimatické podmínky, 

 dělení rozpouštědel podle odpařitelnosti: 

 rychlé, střední, pomalé, 

 pomalá rozpouštědla: 

 delší doby zasychání, ale povrch poté hladší a lesklejší, 

 rychlá rozpouštědla: 

 rychlejší zasychání,  

 moţnost tvorby bílých teček pod lakem, 

 elektrostatické nanášení – správná vodivost (polární rozpouštědlo = dobrý 

vodič), 

 většinou se pouţívají organická rozpouštědla, 

 druhy organických rozpouštědel: 

 alkoholy, acetáty, ketony, aromatické směsi, atd. 

 

4.3 Druhy daných ochranných materiálů 

Mořící a barvící prostředky [21]: 

 druhy mořidel: 

 dvousloţková (chemická): 

 předmořidla, zamořidla, 

 barvivová: 

 vodová, k lazurování, 

 k voskování, moření tekutým čpavkem, 

 zvláštní techniky: 

 vápnění, čpavkování, louhování. 
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Nátěrové hmoty [20]: 

 oleje: 

 standardní, tvrdé, teakové, fermeţ, 

 vosky: 

 včelí, karnaubský, vstřikovací, hydrovosk, 

 lazury: 

 tenkovrstvé, silnovrstvé, high solid, hydrolazury, 

 laky, barvy, emaily: 

 alkydové nátěrové hmoty,  

 akrylové nátěrové hmoty, 

 laky: 

 polyuretanový PUR, polyuretanový alkyd-akrylový, polyesterový, 

celulózový, hydrolak. 

 

4.4 Technologie nanášení nátěrových hmot 

Při povrchové úpravě dřeva se pouţívání různé technologie nanášení (aplikační 

metody). Způsob nanášení přímo souvisí s vývojem nátěrových hmot (dále jen NH). 

Nejznámější aplikační metodou je ruční natírání dřeva pomocí štětců. Nově vyráběné 

NH jsou určeny pro nové aplikační techniky, tj. stříkání, máčení, polévání, navalování a 

ostatní speciální způsoby [20, 21, 25]. 

V dané lakovně se vyuţívají k nanášení NH tyto dále popsané aplikační metody: 

natírání štětcem a ruční stříkání nízkotlaké a smíšené AIRMIX. V příloze č. 2 jsou 

vyobrazeny pracovní stroje a zařízení, které tato lakovna pouţívá ke stříkání NH. 

 

4.4.1 Natírání dřeva 

Aby konečná úprava dřeva byla z estetické stránky vyhovující, tzn. tvořila 

homogenní nátěr, je důleţité zvolit správnou techniku postupu a rychlost roztírání. 

Kaţdý nátěr je jiný a liší se podle pouţitého ochranného materiálu. Např.: 

rychleschnoucí barvy (nitrocelulózové, lihové) – natírat co nejmenší kusy vţdy po 

létech; vodou ředitelné barvy – způsob provedení nátěru není aţ tak podstatný, protoţe 

se rozlijí rovnoměrně po povrchu; mořidla – natírat po celé ploše, a to po létech, kolmo 

na léta, po létech; oleje a vosky – roztírat krouţivými pohyby. Důleţitá je také správná 
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volba štětce, které jsou buď ploché nebo kulaté. K vlastnímu natírání je vhodné pouţít 

plochý štětec, kulatý spíše k leštění nebo odstranění jemných pilin po konečném 

broušení dřeva. Kvalita kaţdého štětce přímo závisí na jeho ceně. Aby se dal štětec 

pouţít znovu při dalším nátěru, je nezbytné o něj pečovat. Po práci  je nutné štětec dobře 

vyprat v rozpouštědle (ředidlo, voda), poté jej pořádně promýt v teplé mýdlové vodě, 

nechat vysušit a uskladnit [20, 24]. 

 

4.4.2 Stříkání dřeva 

Stříkání dřeva je rychlejší a méně pracnější technologie povrchové úpravy. 

Dochází při ní k rozptylu NH ze stříkacího zařízení ve formě kapiček, které se na 

povrchu výrobku slévají a tvoří souvislý film. Stříkání se můţe provádět jen v dobře 

větrané místnosti nebo za dobrých klimatických podmínek i venku, protoţe při něm 

dochází k rozptylu stříkané barvy, viz Obr. 6. Při rozptylu barvy vzniká riziko vytváření 

výbušné atmosféry a dochází k ohroţení zdraví pracovníků, kteří jsou při stříkání 

vybaveni ochrannými maskami, viz Obr. 7. Stříkáním dochází ke vzniku hybridní směsi 

(kapičky NH a prach v lakovně), která je velmi nebezpečná právě z hlediska výbuchu.  

Rozptyl také zvyšuje pouţité mnoţství barvy oproti nátěru, tím zvyšuje i cena. 

Na cenu má vliv také mnoţství ředidla, neboť barva do pistole se většinou více ředí. 

Rozptyl barvy má i kladnou stránku, stříkaná plocha je velká, barva rychle schne a brzy 

se můţe nanášet další vrstva. K vlastnímu stříkání se pouţívají stříkací pistole. 

Stříkacích pistolí je několik typů, jejich pouţití závisí na druhu stříkání. Tak jako štětce 

i pistole a jejich příslušenství se po pouţití musí propláchnout [20, 25, 26]. 

 

 
Obr. 6: Ztráty při stříkání [25] 
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Obr. 7: Ochranná maska [39] 

 

Nízkotlaké stříkání [23, 25]: 

 spadá pod klasické vzduchové stříkání: 

 nejflexibilnější a nejadaptabilnější metoda, 

 NH se stříká přes trysku za tlaku vzduchu 3 – 6 barů (1 bar = 0,1 MPa), 

 NH se přivádí do pistole buď samospádem z výše umístěného zásobníku 

nebo nasátím ze spodního zásobníku, také pomocí membránového čerpadla 

nebo tlaková nádoby, viz Obr. 8, 

 mnoţství nanesené NH reguluje mnoţství stlačeného vzduchu, 

 výhody: 

 rovnoměrný nános, moţnost pouţití různých nátěrových hmot, dobrá 

kvalita, nekomplikovaná regulace šířky stříkání a spotřeby, 

 nevýhody: 

 nízký výkon, vyšší spotřeba rozpouštědel (roztok s nízkým obsahem 

sušiny), významné ztráty nátěrové hmoty při stříkání, 

 tlak v pistoli menší neţ 0,7 bar, 

 NH se přivádí do pistole buď samospádem z výše umístěného zásobníku nebo 

membránovým čerpadlem nebo z tlakové nádoby, 

 šířka stříkání nastavena stlačeným vzduchem, 
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 výhody: 

 rovnoměrný nános, moţnost pouţití různých NH, dobrá kvalita a spotřeba 

nátěrové hmoty, jednoduchá regulace trysky, ekonomičtější oproti 

klasickému vzduchovému stříkání, 

 nevýhody: 

 nízká produktivita, vyšší spotřeba ředidel neţ při  klasickém vzduchovém 

stříkání. 

 

    
Obr. 8: Stříkací pistole se spodním a horním zásobníkem [23] 

 

Smíšené stříkání (AIRMIX) [23, 26]: 

 nejpouţívanější metoda, 

 kombinace vysoko a nízkotlakého stříkání (viz výše), 

 vysokotlaké stříkání: 

 tlak v pistoli v rozmezí 90 - 360 barů, 

 NH se přivádí do pistole membránovým čerpadlem viz příloha č. 3, 

 šířka stříkání s mění výměnou trysky, 

 výhody: 

 vysoká výrobní kapacita, vyšší viskozita NH, sníţený rozstřik, moţnost 

nanést hrubší film neţ při nízkotlakém stříkaní, 

 nevýhody: 

 nastavení šířky stříkání pouze výměnou trysky, významně niţší kvalita 

nánosu neţ při nízkotlakém stříkaní, 

 NH tlačena do trysky pod tlakem 20 – 120 barů, 
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 do pistole veden ještě samostatně stlačený vzduch (pro regulaci šířka stříkání) 

pod tlakem max. 1,5 bar, viz Obr. 9, 

 stříkací šířka – kompromis výhod vysoko a nízkotlakého stříkání, 

 kvalitní povrchová úprava. 

 

 
Obr. 9: Stříkací pistole pro smíšené stříkání [23] 

 

Ostatními druhy stříkání se nebudu zabývat, protoţe je lakovna nevyuţívá. Mezi 

tyto druhy patří: stříkání AIRLES, stříkání v elektrostatickém poli, stříkání za tepla, 

dvoukomponentní stříkání a automatické stříkání. Popis těchto stříkání je uveden 

v literatuře [23, 25, 26]. Zmíněná literatura ještě dále uvádí i ostatní aplikační metody, 

mezi které patří navalování, nanášení clonou, polévání, máčení a nanášení v bubnu. 

 

4.5 Sušení a vytvrzování nátěrových hmot 

K sušení a vytvrzování NH se v dřevozpracujícím průmyslu vyuţívá všech třech 

způsobů přenosu tepla, a to kondukce, konvekce a radiace. V podstatě jde o proces, ve 

kterém kapalná NH přejde do stavu tuhého. Tento přechod je vyvolán fyzikálními nebo 

chemickými pochody, resp. jejich kombinací. Podle druhu vrchního nátěru se rozlišuje 

jestli NH schne nebo se vytvrzuje. Výraz sušení znamená fyzikální přeměnu, při které 

se odpaří rozpouštědla a ředidla a na povrchu výrobku se částice NH spojí do vrchního 

krycího  filmu – souvislá tenká blána. Tato fáze vysoušení se označuje jako stadium A - 

zasychání proti prachu, vyuţití  např. u nitrolaků. Pojem vytvrzování je proces, při 

kterém dochází ke zvětšování molekul NH chemickým způsobem nebo přijímáním 

kyslíku z okolního vzduchu. Chemické způsoby vytvrzování jsou oxidace, polymerace a 
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polykondenzace. Při vytvrzování se opět na povrchu výrobku vytvoří z nátěrové hmoty 

ochranný film, vyuţití např. u polyesterových laků, popř. u oxidačně tvrdnoucích 

olejových laků. 

Oxidace, tzn. příjem kyslíku, se vyuţívá při vytvrzování NH, které obsahují 

vysychavé oleje. Tyto oleje snadno pohlcují kyslík ze vzduchu. Při oxidaci je proces 

vytvrzování velmi zdlouhavý, a proto se ve výrobě nábytku nepouţívá. 

Polymerace je chemická reakce, při které vznikají makromolekuly. Polymerace 

začíná, kdyţ se v NH vytvoří volný radikál, který spustí řetězovou reakci. U 

polyesterových NH, vytvrzovaných klasickým způsobem, začíná chemická reakce 

přidáním snadno štěpitelných peroxidů. Při novém způsobu vytvrzování polyesterových 

NH začíná reakce rozloţením fotosenzibilizátorů (vytvrzování ultrafialovým zářením). 

Polykondenzace je chemická reakce, při které vznikají makromolekuly 

z výchozích polyfunkčních nízkomolekulárních sloučenin za současného odštěpení 

jednoduchého nízkomolekulárního produktu (vody, alkoholu, halogenovodíku). 

Polykondenzace je zahájena iniciátorem reakce, např. u kyselinou tvrdnoucích laků 

přidáním organické nebo anorganické kyseliny. Velikost makromolekuly je ovlivněna 

např. teplotou, rychlostí odvádění polykondenzační vody a dalšími faktory. 

Sušení a vytvrzování můţe probíhat samovolně za stanovené teploty v lakovně. 

Proces je moţné urychlit zvýšením teploty nebo radiací v sušícím zařízení. Volba 

rychlejší metody sušení a vytvrzování závisí na druhu NH a také na rychlosti sušení. 

Druhy sušících zařízení jsou uvedeny v literatuře [23, 27, 28, 29] a lze je rozdělit na dva 

základní druhy: konvekční zařízení a radiační zařízení. 

Kaţdé z těchto zařízení má většinou tři zóny (odpařovací, sušící, chladící), které 

se mohou být podle potřeby buď spuštěny nebo vypnuty. V odpařovací zóně jsou 

výrobky vystaveny teplotě aţ 40 °C, při které se rozpouštědla odpařují a uniká vzduch 

z nátěrové vrstvy. V sušící zóně se nejčastěji nátěr zcela vysuší anebo se jen předsuší, 

aby se na výrobek nelepil prach, a dosuší se na vzduchu o teplotě místnosti. V chladící 

zóně se chladí většinou termoplastické laky, aby ztratily plasticitu. 

Konvekční sušící zařízení vysušuje a vytvrzuje NH vlivem ohřátého vzduchu. 

Ten se do sušícího zařízení přivádí ventilátory nebo přes trysky. Teplý vzduch předává 

teplo, čímţ je urychleno odpařování rozpouštědel a také následující chemická reakce 

vytvrzování. V odpařovací a chladící zóně je přiváděn čerstvý vzduch a odváděn vzduch 

nasycený parami rozpouštědel, tím se udrţují bezpečnostní koncentrace rozpouštědel ve 

vzduchu. V sušící zóně přiváděný vzduch recirkuluje, tzn. je vícekrát přiváděn do 
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uzavřeného oběhu. Rychlost prodění vzduchu v odpařovací zóně je aţ 2 m·s
-1

, v sušící 

zóně v rozmezí 3 – 8 m·s
-1

 a v chladící zóně aţ 12 m·s
-1

.Teplota vzduchu v odpařovací 

zóně je 20 – 40 °C, v sušící zóně aţ 250 °C a v chladící zóně odpovídá teplotě okolí. 

Celková době sušení trvá od 5 minut aţ do 1 hodiny. Konvekční sušení a vytvrzování 

probíhá v teplovzdušných sušárnách, kterých je několik druhů: komorová, nízká 

tunelová, vysoká tunelová pro hřebenové vozíky, vertikální, trysková a etáţová. 

Výrobky jsou v sušárnách transportovány dopravníkovým pásem, sítem nebo sítovými 

vozíky. 

Radiační sušící zařízení vyuţívá k sušení a vytvrzování NH následující metody: 

sušení a vytvrzování infračerveným zářením, vytvrzování ultrafialovým zářením, sušení 

mikrovlnami a vytvrzování tokem urychlených elektronů. Uvedené metody slouţí 

k rychlejšímu usychání a k vytvrzování laků s malým nebo ţádným obsahem 

rozpouštědel. 

V daném provozu se NH suší a vytvrzují za dílenské teploty. Je to poměrně 

zdlouhavá metoda, protoţe teplota v dílně se pohybuje cca 23 °C, ale pro potřebu 

truhlářské dílny je dostačující. Dřevěné výrobky s ochrannou nátěrovou vrstvou se 

ukládají do sušících dřevěných stojanů, viz Obr. 10. Tam jsou uloţeny po dobu, dokud 

NH neztvrdne, záleţí na druhu NH. Potom mohou být výrobky expedovány. 

 

 
Obr. 10: Sušící stojan [39] 

 

4.5.1 Výbušná atmosféra při sušení a vytvrzování nátěrových hmot 

Výbušná atmosféra při sušení vzniká uvolňováním organických rozpouštědel 

z NH. Jestliţe uvolněné mnoţství rozpouštědla tvoří se vzduchem hořlavý soubor, tzn. 
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je mezi dolní a horní hranicí výbušnosti, hrozí nebezpečí výbuchu. Dolní hranice 

výbušnosti DHV (lower explosion limit LEL) je nejniţší koncentrace hořlavé látky, 

vyjádřená v obj.% nebo g·m
-3

, ve směsi s oxidačním prostředkem, která je po iniciaci 

schopna výbuchu. Horní hranice výbušnosti HHV (upper explosion limit UEL) je 

nejvyšší koncentrace hořlavé látky ve směsi s oxidačním prostředkem, která je po 

iniciaci ještě schopna výbuchu [16, 17]. Hranice výbušnosti jsou ovlivňovány počáteční 

iniciační energii, počátečním tlakem a teplotou, vlhkostí, obsahem kyslíku a tvorbou 

hybridní směsi. DHV je uvedenými podmínkami ovlivněna podstatně méně neţ HHV. 

Proto se k přijetí opatření vyuţívá tzv. nebezpečná koncentrace, za kterou je 

povaţována poloviční hodnota DHV [16, 17]. Pro kaţdou nebezpečnou látku nebo směs 

pouţívanou v lakovně je zhotoven bezpečnostní list, ve kterém jsou koncentrační 

hranice výbušnosti uvedeny, je-li moţné je stanovit. 

Za normálních provozních podmínek se výbušná koncentrace netvoří, neboť 

větrací popř. odsávací systém zajišťují bezpečnou koncentraci pro provoz. Hořlavý 

soubor při sušení vzniká při nedodrţení provozního reţimu a při poruchách. V takové 

situaci dohází k nárůstu výbušných koncentrací. Koncentrace vzrůstají zvýšením 

intenzity odpařování nebo sníţením intervalu výměny vzduchu. Zvýšit intenzitu 

odpařování lze velkým mnoţstvím vysušovaného materiálu v místnosti nebo sušením 

materiálů se zvýšeným obsahem rozpouštědla. Naopak sníţit intenzitu výměny vzduchu 

lze poklesem výkonu ventilátoru, zanesením filtrů nebo úplným zastavením ventilátoru. 

Dalším moţným důvodem, který způsobuje vznik výbušné koncentrace, je teplota. 

Zvýšením sušící teploty dojde k nárůstu mnoţství  hořlavých par za jednotku času. Aby 

bylo zajištěné bezpečné sušení a vytvrzování NH musí určen mezní teplotní reţim a 

větráním musí být zajištěna bezpečná koncentrace par [16].  

 

4.6 Skladování nátěrových hmot 

Při skladování nátěrových hmot je nutné dodrţovat normu ČSN 65 0201 Hořlavé 

kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci [8]. Tato norma platí pro 

stavební objekty, ve kterých se vyskytují hořlavé kapaliny (dále jen HK) v normou 

specifikovaném rozsahu, vyjádřeném mnoţstvím a třídou nebezpečnosti. Za HK jsou 

dle této normy povaţovány všechny chemické látky (chemické sloučeniny) nebo jejich 

směsi a roztoky (chemické přípravky), které jsou při výrobních nebo skladovacích 

teplotách kapalné, mají definovanou teplotu vzplanutí a lze u nich určit teplotu hoření. 
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Podle teploty vzplanutí zařazujeme HK do čtyř tříd nebezpečnosti, viz Tab. 2. 

Teplota vzplanutí HK je nejniţší teplota, při které se za přesně definovaných podmínek 

zkoušky vytvoří nad hladinou takové mnoţství par, ţe jejich směs se vzduchem po 

přiblíţení plamene vzplane a ihned uhasne.  

 

Tab. 2: Třídy nebezpečnosti HK [8] 

Třída nebezpečnosti Teplota vzplanutí [°C] 

I do 21 včetně 

II od 21 do 55 včetně 

III od 55 do 100 včetně 

IV nad 100 

 

Není-li z průvodní dokumentace teplota vzplanutí HK známa, zajišťuje její 

stanovení a následné zatřídění do příslušné třídy nebezpečnosti většinou sám výrobce, 

dovozce, distributor nebo provozovatel. HK nemající prokazatelně určenou teplotu 

vzplanutí se povaţují za HK I. třídy nebezpečnosti. Jako HK I. třídy nebezpečnosti jsou 

brány HK II. a III. třídy nebezpečnosti, které jsou při výrobě, zpracování a skladování 

zahřívány na jejich teplotu vzplanutí a vyšší. HK IV. třídy nebezpečnosti zahřáté na 

nebo nad teplotu vzplanutí jsou brány jako HK III. třídy nebezpečnosti. Prostory, ve 

kterých jsou shromáţděny HK různých tříd nebezpečnosti, se posuzují podle nejniţší 

třídy nebezpečnosti. 

Nejnebezpečnější a často pouţívané NH jsou HK I. a II. třídy nebezpečnosti. NH 

musí být skladovány v samostatném poţárním úseku, ve skladu HK. Sklady se dělí do 

tří skupin (příruční, provozní a hlavní sklad), dle mnoţství HK. V příručním skladu 

můţe být max. 7 m
3
 HK všech tříd nebezpečnosti, v provozním skladu max. 100 m

3
  

HK všech tříd nebezpečnosti a v hlavním skladu nad 100 m
3
  HK všech tříd 

nebezpečnosti. Skladovací poţární úseky musí mít zajištěnou nepřetrţitou výměnu 

vzduchu, a to min. přirozeným větráním. Přirozené větrání uzavřených skladů pro 

nátěrové hmoty I. a II. třídy nebezpečnosti, umístěné v přepravních obalech, můţe být 

uskutečněno přívodními otvory o velikosti min. 0,04 m
2
, umístěnými nejvýše 0,15 m 

nad podlahou a odváděcími otvory, umístěnými co nejblíţe pod stropem. Nejvhodnější 

varianta přirozeného větrání je, jsou-li přiváděcí a odváděcí otvory na protějších 

stranách poţárního úseku. Větrací otvory musí být vyústěny do venkovního prostoru, 

platí jak pro přirozené tak i nucené větrání, musí být opatřeny mříţkou a musí být stále 
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otevřené, kromě zimního období. Pro skladovací prostory je předpokládána větrací 

účinnost min. šestinásobná výměna vzduchu za hodinu [8]. 

NH se přepravují a skladují převáţně v přepravních obalech. Tyto obaly a jejich 

uzávěry musí být konstruovány tak, aby nemohlo dojít k úniku nebezpečné látky i při 

vícenásobném otevření. Materiál vyuţitý k zhotovení obalu musí být odolný proti 

chemickým účinkům HK a nesmí s ní vytvářet nebezpečné sloučeniny. Na obalu NH, 

neboli chemickém přípravku, musí být podle zákona č. 356/2003 Sb., o chemických 

látkách a chemických přípravcích [2], jasně, čitelně a nesmazatelně uvedeno: 

 obchodní název přípravku, 

 jméno, příjmení, firma, místo podnikání a telefonní číslo osoby s trvalým 

pobytem na území EU, která je odpovědná za uvedení látky v daném obalu na 

trh nebo do oběhu, a to buď výrobce, dovozce nebo distributora, 

 chemický název nebezpečné látky nebo látek přítomných v přípravku ve tvaru 

jednoho z názvů uvedených v Seznamu, nebo podle mezinárodně uznávaného 

názvosloví, 

 výstraţné symboly a písmenné označení nebezpečných vlastností fyzikálně-

chemických a vlastností nebezpečných pro zdraví či ţivotní prostředí, 

 standardní věty označující specifickou rizikovost (R-věty), 

 standardní pokyny pro bezpečné zacházení (S-věty), není-li moţné tyto pokyny 

umístit na štítek nebo na obal, musí být k obalu přiloţeny, 

 hmotnost či objem přípravku, jde-li o přípravky určené k prodeji spotřebiteli. 

Vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o chemických 

látkách a chemických přípravcích, týkající se klasifikace, balení a označování 

nebezpečných chemických látek a chemických přípravků [5], dále uvádí, ţe některé 

nebezpečné látky a přípravky musí být dokonce i hmatatelně označeny pro nevidomé. A 

dále, ţe obal musí mít uzávěr odolný proti otevření dětmi, pro přípravky představující 

nebezpečí poškození plic a klasifikovaný a označený podle přílohy č. 2 uvedené 

vyhlášky a také pro přípravky obsahující nejméně jednu z látek methanol nebo 

dichlormethan. 

Dne 20. 1. 2009 nabylo platnosti nařízení CLP, je to nařízení Evropského 

parlamentu a Rady č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí a o 

změně nařízení ES č. 1907/2006 [30]. Nabytí účinnosti nařízení je postupné, pro 

klasifikaci, označování a balení chemických látek od 1. 12. 2010 a pro klasifikaci, 

označování a balení směsí od 1. 6. 2015 (přípravky podle nařízení CPL pojmenované 
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směsi). Období od 1. 12. 2010 do 1. 6. 2015 je přechodné. V tomto období je moţné 

klasifikovat látky buď podle vyhlášky   č. 389/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 

232/2004 Sb. nebo podle nařízení CLP. Značení a balení látek však jednoznačně 

probíhá podle nařízení CLP. Obdobně se postupuje v přechodném období od 1. 6. 2015 

do 1. června 2017 také u směsí. Dle nařízení CLP musí být nebezpečné látky nebo 

směsi označeny štítkem s údaji: 

 informace o dodavateli, 

 identifikaci látky/směsi, 

 mnoţství látky/směsi v obalech, 

 piktogramy označující nebezpečí (obdoba výstraţných symbolů),viz příloha č. 4, 

 signální slova - Danger/Warning = nebezpečí/pozor 

 údaje o nebezpečnosti - Hazard Statement = H-věty (obdoba R-vět), 

 pokyny pro bezpečné zacházení - Precautionary Statement = P-věty (obdoba S-

vět), 

 doplňkové informace. 

 

NH v analyzované lakovně se skladují v příručním skladě. Příruční sklad je nad 

místností lakovny a je částečně uzavřený, tudíţ se nemusí řešit jeho provozní větrání. 

Mnoţství uskladněných nebezpečných NH je nízké, neboť dodání NH distributory je jen 

v takovém mnoţství, které se vyuţije na danou zakázku. Látky, se kterými pracovníci 

pracují, jsou přes pracovní směnu umístěny přímo v lakovně. Na konci pracovní 

činnosti jsou opět odneseny do příručních skladů. Zmíněné uskladnění povoluje norma 

ČSN 65 0201 [8]. 

 

5 Požárně bezpečnostní zařízení a opatření objektu 

Poţárně bezpečnostní zařízení a opatření objektu (dále jen PBZ) jsou technická 

nebo organizační opatření vedoucí ke sníţení intenzity moţného poţáru a ke sníţení 

dopadů způsobených poţárem v objektu nebo v jeho části [9].  

PBZ stanoví pro objekt jeho poţárně bezpečnostní řešení (dále jen PBŘ) 

navrţené odborně způsobilou osobou. PBŘ zahrnuje následující kroky poţární 

bezpečnosti: rozdělení objektů do poţárních úseků, stanovení poţárního a 

ekonomického rizika, stanovení poţárně bezpečnostních zařízení a opatření, posouzení 

velikosti poţárních úseků, posouzení poţární odolnosti konstrukcí, stanovení počtu 
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evakuovaných osob a tomu odpovídající únikové cesty, stanovení odstupových 

vzdáleností a vymezení zásahových cest a technických prostředků pro zásah jednotek 

poţární ochrany. Jsou-li tyto kroky vyřešeny splňuje objekt bezpečnostní poţadavky,  

podle kterých musí být objekt navrţen tak, aby umoţnil bezpečnou evakuaci, bránil 

šíření poţáru uvnitř objektu mezi poţárními úseky, bránil šíření poţáru mimo objekt a 

umoţnil účinný zásah jednotek poţární ochrany. Míra podrobnosti PBŘ závisí na 

velikosti, sloţitosti a významu posuzovaného objektu [9]. Minimální stanovení PBZ je 

také dáno vyhláškou č. 246/2001 Sb., o poţární prevenci [6] a vyhláškou č. 23/2008 Sb., 

o technických podmínkách poţární ochrany staveb [3]. Vyhláška o poţární prevenci 

také stanovuje druhy PBZ a druhy vyhrazených PBZ. 

Lakovna tvoří samostatný poţární úsek, s výškou poţárního úseku hp = 0 m. 

Účelem poţárního úseku je bránit šíření poţáru mimo něj. Lakovna je od ostatních 

místností oddělena poţárně dělícími konstrukcemi, které brání šíření poţáru mimo 

poţární úsek, schopné po stanovenou dobu odolávat účinkům vzniklého poţáru; je to 

zejména poţární strop, střecha stěna nebo poţární uzávěr. Poţární odolnost poţárně 

dělících konstrukcí je REI 120 DP1 a poţárních dveří EI 30 DP3 [9]. Z lakovny pryč, do 

vedlejšího poţárního úseku – stolárny, je moţnost úniku právě těmito poţárními 

dveřmi, které se otevírají ve směru úniku. Ze stolárny vedou tři nechráněné únikové 

cesty na volné prostranství, směrem přes kotelnu, rovnou ze stolárny přes plechová 

vrata anebo přes expedici. Všechny únikové cesty jsou označeny bezpečnostními 

značkami, viz Obr. 11. Pro lakovnu jsou tyto moţnosti úniku dostačující, neboť v ní 

pracují jen dvě zaměstnankyně. Nechráněná úniková cesta je kaţdá trvale volná 

komunikace v posuzovaném poţárním úseku s poţárním rizikem. Nechráněná úniková 

cesta musí zaručit pohyb bez překáţek směrem k východu na volné prostranství nebo do 

chráněné únikové cesty, popř. částečně chráněné únikové cesty.  

 

 
Obr. 11: Bezpečnostní značka [32] 

 

Dalším prvkem bezpečnosti v objektu je nucené větrání. Vzduchotechnika 

v objektu je samostatná pro lakovnu, slouţí k výměně vzduchu při nanášení NH a při 

jejich sušení a vytvrzování. Vzduchotechnické zařízení musí být provedeno tak, aby 
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nemohlo šířit poţár nebo zplodiny do sousedních poţárních úseků, coţ vzduchotechnika 

v lakovně splňuje, neboť prochází jen kotelnou, kde je její potrubí opatřeno 

protipoţárním ochranným obkladem. Potrubí vzduchotechniky je také opatřeno filtry 

z nehořlavého materiálu na zachycování částic NH před vstupem do potrubí.  

Všechny uvedené bezpečnostní poţadavky byly zatím jen preventivní. Kdyby 

náhodou k poţáru došlo, je nutné mít i represivní poţární ochranu, tzn. zařízení pro 

protipoţární zásah. Zařízení pro účinné vedení poţárního zásahu zahrnují: přístupové 

komunikace včetně nástupních ploch, vnitřní zásahové cesty a technická zařízení 

(poţární vodovod, přenosné hasicí přístroje, apod.). Za přístupovou cestu se povaţuje 

min. jednopruhová komunikace, šířka jízdního pruhu min. 3 m. Nástupní plocha slouţí 

k ustavení poţární techniky a je odvodněna a zpevněna min. v šířce 4 m pro zatíţení 

min. 100 kN. Přístupové komunikace a nástupní plochy pro jednotky poţární ochrany 

jsou k lakovně dostačující, viz Obr. 1. Vnitřní zásahové cesty jsou určeny k vedení 

protipoţárního zásahu jednotkami poţární ochrany. V jednopodlaţních objektech 

mohou být vedeny komunikacemi v objektu. Tohle je případ lakovny, kdy se vnitřní 

zásahové cesty rovnají únikovým cestám, viz Obr. 12. Mezi protipoţární technické 

zařízení v objektu patří poţární rozvod vody (1x nástěnný hydrant) a přenosné hasicí 

přístroje (5x vodní, 1x pěnový). Jejich rozmístění je zobrazeno na Obr. 13 [3, 6, 9]. 

 

 
Obr. 12: Únikové cesty [39] 
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Obr. 13: Rozmístění PHP a nástěnného hydrantu [39] 

 

6 Statistika požárů lakoven dřevěných výrobků na 

území ČR 

Veškerou statistiku poţárů a ostatních mimořádných událostí (dále jen MU) 

sleduje a zpracovává Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství Hasičského 

záchranného sboru České republiky (dále jen GŘ HZS ČR). Roční přehled statistiky 

vydává ve svých Statistických ročenkách [33]. 

Statistika je tvořená ze získaných informací od územních odborů Hasičských 

záchranných sborů (dále jen ÚO HZS), ze zpráv o zásahu. Její další podstatná část je 

tvořena informacemi od pracovníků na úseku poţární prevence zjišťování příčin poţárů 

(dále jen ZPP), opět z kaţdého ÚO HZS. Data, jak z ÚO HZS tak od ZPP, jsou 

zpracovávána pomocí programu SSU (Statistické sledování událostí) a vţdy jednou za 

čtvrt roku odesílána na GŘ HZS ČR. 

 

6.1 Počet požárů  

 Zde uvádím pro snadnější srovnání celkový počet všech poţárů v ČR (viz Tab. 

3), celkový počet poţáru v průmyslu (viz Tab. 4) a také počet poţárů lakoven (viz Tab. 

5). Barevně jsou označeny vţdy největší čísla. 
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Tab. 3: Celkový počet poţárů v letech 2001 – 2009 [33] 

Rok Počet 
Usmrceno 

(osob) 
Zraněno 
(osob) 

Přímé škody 
(Kč) 

Uchráněné hodnoty 
(Kč) 

2001 17 285 99 881 2 054 670 000 6 230 121 000 

2002 19 132 109 942 3 731 915 000 6 251 751 000 

2003 28 937 141 1112 1 836 614 000 7 646 975 000 

2004 21 191 126 918 1 669 305 100 6 977 363 000 

2005 20 183 139 914 1 634 371 000 7 110 116 000 

2006 20 262 144 919 1 933 991 700 9 182 514 000 

2007 22 394 130 1 023 2 158 494 200 8 974 428 000 

2008 20 946 142 1 109 3 277 297 400 14 545 693 000 

2009 20 177 117 980 2 169 150 200 9 074 906 000 

 

Tab. 4: Počet poţárů v průmyslu v letech 2001 – 2009 [33] 

Rok Počet 
Usmrceno 

(osob) 
Zraněno 
(osob) 

Škody (Kč) 

2001 991 2 81 1 052 332 900 

2002 955 2 53 2 688 038 400 

2003 957 3 78 433 532 000 

2004 817 1 67 545 736 900 

2005 809 1 59 529 381 000 

2006 883 2 93 649 579 700 

2007 751 2 60 852 996 200 

2008 721 4 70 528 579 200 

2009 695 2 55 672 253 100 

 

Tab. 5: Počet poţárů v lakovnách dřevěných výrobků [37] 

Rok Počet 
Usmrceno 

(osob) 
Zraněno 
(osob) 

Přímé škody 
(Kč) 

Uchráněné 
hodnoty (Kč) 

2001 12 0 0 2 070 000 12 165 000 

2002 4 0 1 1 101 000 100 000 

2003 3 0 2 899 300 1 500 000 

2004 8 0 2 753 000 8 050 000 

2005 4 0 1 184 000 19 500 000 

2006 3 0 0 760 000 2 000 000 

2007 7 0 1 2 397 300 9 000 000 

2008 5 0 0 7 059 000 22 600 000 

2009 3 0 0 550 000 3 500 000 

2010 6 0 0 5 628 000 35 000 000 

 

Pro větší názornost, v příloze č. 5, graf se všemi třemi informacemi (celkový 

počet poţárů, poţáry v průmyslu a poţáry v lakovnách). 
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6.2 Počet usmrcených a zraněných osob při požárech 

 Při poţárech často dochází k tomu, ţe se někdo zraní nebo zemře, ať uţ 

zachraňované osoby či hasiči. Při jiných MU bývá počet těchto lidí často vyšší. I kdyţ 

počet zranění či úmrtí lidí při poţárech lakoven činí malé procentu z celkového počtu, 

stále nemůţeme být spokojeni, byť se jedná jen o jednotlivé osoby. Proto i zde uvádím 

statistiku jak celkovou (viz Tab. 6 a Tab. 7), tak i pro lakovny (viz Tab. 8). 

 

Tab. 6: Počet usmrcených osob při poţárech v letech 2001 – 2009 [33] 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

děti do 15 let 3 5 3 2 6 5 5 2 3 

osoby nad 15 a do 60 let 57 67 106 79 95 112 102 116 81 

osoby nad 60 let 38 34 31 45 35 26 23 23 33 

profesionální hasiči 0 3 0 0 2 0 0 0 0 

dobrovolní hasiči 1 0 1 0 1 1 0 1 0 

celkem 99 109 141 126 139 144 130 142 117 

 

Tab. 7: Počet zraněných osob při poţárech v letech 2001 – 2009 [33] 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

děti do 15 let 41 45 52 40 60 34 43 56 36 

osoby nad 15 a do 60 let 500 571 700 575 592 626 717 760 674 

osoby nad 60 let 104 82 96 93 103 53 60 66 79 

profesionální hasiči 161 152 170 147 98 137 115 144 111 

dobrovolní hasiči 75 92 94 63 61 69 88 83 80 

celkem 881 942 1112 918 914 919 1023 1109 980 

 

Tab. 8: Počet osob při poţárech lakoven  letech 2001 – 2010 [37] 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Celkem 

Usmrceno (osob) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zraněno (osob) 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 4 

Zachráněno (osob) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Evakuováno (osob) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 

Usmrceno (IZS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zraněno (IZS) 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 

 

Opět pro větší názornost, v příloze č. 6, graf s informacemi z předchozích 

tabulek. Zabývám se jen zraněnými osobami, protoţe úmrtí v rozmezí let 2001 aţ 2010 

se při poţárech lakoven naštěstí ţádné nevyskytlo, tudíţ nemám informace o úmrtí ze 

všech poţárů s čím srovnat. 
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6.3 Škody po požárech 

Po kaţdém poţáru vzniká vţdy určitá škoda. Škody se dělí na přímé (např.: 

způsobené plameny) a následné (např.: způsobené hasební látkou). Čím víc je svět 

modernější, tím se vyuţívají v průmyslu novější, kvalitnější a draţší stroje, pro 

usnadnění práce. Tím se zvyšují i škody po poţárech, ať uţ přímé či následné. 

 

 
Graf č. 1: Přímé škody a uchráněné hodnoty při všech poţárech 

v letech 2001 – 2009 

 

 
Graf č. 2: Škody při poţárech v průmyslu v letech 2001 - 2009 
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Graf č. 3: Přímé škody a uchráněné hodnoty při poţárech v lakovnách 

v letech 2001 – 2010 

 

6.4 Příčiny vzniku požáru 

K zapálení lakovny nebo jiné části dřevozpracujícího objektu můţe dojít 

z různých důvodů. Jakou příčinou byl poţár způsoben, stanovuje vyšetřovatel 

z oddělení zjišťování příčin poţáru, na základě ohledání poţářiště, analýz, informací a 

vlastních zkušeností. Je několik základních variant, kterými mohl být poţár způsoben 

viz Tab. 9 a Tab. 10. 

 

Tab. 9: Průměrná četnost příčin vzniku všech poţárů v letech 2001 – 2009 [33] 

  Průměrný počet 

Úmysl 1477,0 

Děti do 15 let 369,5 

Nedbalost 2834,0 

Technická závada 3063,2 

Komíny a topidla 501,8 

Samovznícení 166,9 

Výbuchy 17,8 

Manipulace s HL 8,6 

Mimořádné příčiny 282,2 

Jiné příčiny 65,8 

Neobjasněno, v šetření 1498,1 

Dále nedošetřováno 10884,8 

Celkem 21169,7 
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Tab. 10: Průměrná četnost příčin vzniku poţárů lakoven v letech 2001 – 2010 [37] 

  Průměrný počet 

Úmysl 0,2 

Nedbalost 1,6 

Technická závada 2,3 

Komíny a topidla 0,1 

Samovznícení 0,2 

Výbuchy 0,1 

Jiné příčiny 0,2 

Neobjasněno, v šetření 0,5 

Dále nedošetřováno 0,3 

Celkem 5,5 

 

Opět v příloze č. 7 uvádím graf k těmto tabulkám. 

 

6.5 Vyhodnocení statistiky 

Z uvedených statistických údajů je patrné, ţe průměrný počet všech poţárů za 

rok je přibliţně okolo 21 200. Nejkritičtější byl rok 2003, kdy vzplanulo 28937 poţárů a 

také bylo zraněno nejvíce osob 1112. Další vysoké číslo je 144, značí počet usmrcených 

osob při poţárech v roce 2006. Snahou záchranných sborů je minimalizovat tento počet, 

ale ztráty lidských ţivotů jsou vţdy vysoké, i kdyţ se jedná jen o jednotlivce. Záporný 

ekonomický činitel vykazuje rok 2002, neboť v tomto roce byly nejvyšší přímé škody 

způsobené poţárem, a to 3731,92 mil. Kč. Na rozdíl od tohoto byly v roce 2008 

uchráněny hodnoty v celkové hodnotě 14 545, 69 mil. Kč. Dle mého názoru je této 

hodnoty dosaţeno pomocí modernějšího vybavení jednotek poţární ochrany (dále jen 

JPO) technickými prostředky poţární ochrany a také díky instalovaným poţárně 

bezpečnostním zařízením. Nutnost instalace bezpečnostního zařízení vyplývá 

z legislativních předpisů [3, 6]. 

Největší počet poţárů v průmyslu (991 poţárů) byl statisticky zaznamenán 

v roce 2001, tento počet činí 3,4 % všech poţárů. Tento rok hořelo také nejvíce 

v lakovnách, počet poţárů se vyšplhal na číslo 12. Ve sledovaném období, v letech 2001 

aţ 2010, se průměrný počet pohybuje okolo 6 poţárů za rok. Pozitivní informací tohoto 

období je, ţe nikdo při poţárech lakoven nebyl usmrcen a zranilo se 7 osob (z toho 3 

příslušníci HZS ČR). Rok 2008 se vyznačuje nejvyššími přímými škodami, které činní 

7,06 mil. Kč, a  rok 2010 naopak největšími uchráněnými hodnotami o částce 35 mil. 

Kč. Ze statistiky lakoven je dobře vidět, ţe poţárů ubývá oproti roku 2001, ale narůstá 
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škoda jimi způsobená (modernější a draţší pracovní stroje), ale také i velikost 

uchráněných hodnot. Uchráněné hodnoty jsou přímo závislé na pouţitých 

bezpečnostních zařízeních v lakovnách, modernějšímu a kvalitnějšímu vybavení JPO a 

také na školení, ať jiţ JPO nebo zaměstnanců provozu. 

Dalším statistickým ukazatelem je příčina vzniku poţáru, která stanovuje, čím 

byl poţár způsoben. Tyto informace je důleţité zaznamenávat, pro budoucí protipoţární 

ochranu. Hodnoty pro všechny poţáry i pro poţáry jen v lakovnách jsou vyrovnané. 

Nejčastějšími příčinami jsou technická závada, cca 41,8 %, a nedbalost, cca 29,1%. 

Abychom mohli předejít vzniku poţáru nebo sníţit jejich počet, je vhodné ve 

výrobních objektech nejprve stanovit technicko bezpečnostní parametry NL a poté 

provést analýzu a hodnocení rizik. Z analýzy poté určit moţné následky či dopady a 

navrhnout bezpečnostní opatření.  

 

7 Fyzikální podstata hořlavosti a výbušnosti  

Aby mohlo dojít k poţáru nebo výbuchu musí být splněny tři podmínky, tzv. 

trojúhelník hoření (viz Obr. 14). Musí být zajištěna přítomnost hořlavého materiálu, 

oxidačního činidla a zápalné energie [14]. 

 

 
Obr. 14: Trojúhelník hoření [34] 

 

7.1 Hořlavost látek 

Hořlavost látek, je jejich vlastnost, která je řadí mezi látky nebezpečné, dle literatury 

[2]. Tento předpis dělí hořlavé látky do 3 kategorií: hořlavé, vysoce hořlavé a extrémně 
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hořlavé. Pojem hořlavá látka vyjadřuje látku v tuhém, kapalném nebo plynném stavu, 

která je za předvídatelných podmínek schopna hořet nebo při své látkové nebo fázové 

změně vytvářet produkty schopné hořet [6]. Hořlavá látka můţe být iniciována přímým 

plamenem nebo jinou teplenou energií (sálavé teplo). Abychom mohli hořlavou látku 

před poţárem uchránit, je nutné znát její teploty zapálení. Teplota, kdy je látka zapálena 

přímým plamenem, se nazývá teplota vzplanutí. Teplota, při zahříváním sálavým 

teplem, je teplota vznícení. 

Teplota vzplanutí je nejniţší teplota hořlavé kapaliny, při které se za přesně 

definovaných podmínek zkoušky vytvoří nad hladinou takové mnoţství par, ţe jejich 

směs se vzduchem  přiblíţením plamene vzplane a ihned uhasne. Teplota vzplanutí je 

kritériem pro zařazení hořlavých kapalin do tříd nebezpečnosti, viz Tab. 2 [14, 16, 17]. 

Teplota vznícení je nejniţší teplota horkého povrchu, při které se optimální 

směs par nebo plynů dané látky se vzduchem na předepsaném zařízení a při 

předepsaném pracovním postupu vznítí. Teplota vznícení je kritériem pro zařazení 

hořlavých látek do teplotních tříd, viz Tab. 11 [14, 16, 17]. 

 

Tab. 11: Teplotní třídy [17] 

Teplotní třída Teplota vznícení [°C] Teplotní třída Teplota vznícení [°C] 

T1 > 450 T4 135 – 200 

T2 300 - 450 T5 100 – 135 

T3 200 - 300 T6 85 - 100 

 

Má-li dojít ke vzplanutí nebo vznícení, je nutné hořlavé látce dodat dostatečnou 

tepelnou energii. Některé hořlavé látky jsou pyroforické (samovznětlivé) a ke vznícení 

nepotřebují dodávat tepelnou energii. Teplenou energii získávají z vlastního 

samozahřívaní, které následně přejde v samovznícení. Podmínkou pro samozahřívání 

je, aby mnoţství vzniklého tepla bylo větší neţ teplo odváděné do okolního prostředí. 

K samozahřívání můţe docházet různými procesy, podle kterých poté dělíme 

samovznícení na fyzikálně-chemické, chemické a biologické. Samovznícení fyzikálně-

chemické je způsobené jevy fyzikálního a chemického původu (absorpce plynů a par, 

zvýšená teplota prostředí, přítomnost katalyzátoru). Samovznícení chemické je 

způsobené jevy chemického původu (oxidace vysychavých olejů, NH, alkydových 

ţivic, exotermické reakce při vzájemném styku chemických látek). Samovznícení 

biologické je způsobeno činností mikroorganismů nebo biologickými pochody 
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v buňkách. Pojem samovznícení zahrnuje proces od prvního okamţiku nárůstu teploty 

(teplota samozahřívání) aţ k dosáhnutí teploty samovznícení. 

Teplota samozahřívání je nejniţší teplota, při které dochází k akumulaci tepla 

v objemu látky a při splnění podmínek procesu samovznícení můţe dojít po určitě 

inkubační periodě k následné exotermické reakci ve formě plamenného resp. 

bezplamenného hoření. 

Teplota samovznícení je nejniţší teplota, při které začínají v látce bez vnějšího 

přívodu tepla probíhat exotermické procesy vedoucí k zapálení látky – samovznícení, 

které se můţe projevit plamenným resp. bezplamenným hořením [14, 15]. 

 

7.2 Výbušnost látek 

Výbušnost látek, je jejich vlastnost, která je řadí mezi látky nebezpečné, dle 

literatury [2]. Tento předpis výbušné látky popisuje jako pevné, kapalné, pastovité nebo 

gelovité látky a přípravky, které mohou exotermně reagovat i bez přístupu vzdušného 

kyslíku, přičemţ rychle uvolňují plyny, a které, pokud jsou v částečně uzavřeném 

prostoru, za definovaných zkušebních podmínek detonují, rychle shoří nebo po zahřátí 

vybuchují. Aby mohlo dojít k výbuchu musí být zajištěné podmínky popsány v úvodu 

kapitoly, ale také ještě musí být k dispozici prostor. Hořlavá látka vybuchuje, je-li 

jemně rozptýlena v potřebné koncentraci právě v prostoru. Rozsah koncentrace hořlavé 

látky ve vzduchu stanovují hranice výbušnosti, viz str. 19, [17].   

 

8 Laboratorní stanovení technicko bezpečnostních 

parametrů  některých nátěrových hmot 

Technicko-bezpečnostním parametrem se rozumí poţárně technická 

charakteristika, která kvantitativně nebo kvalitativně vyjadřuje vlastnosti hořlavé látky, 

při jejímţ dodrţení za předvídatelných podmínek se činnost povaţuje za bezpečnou 

z hlediska nebezpečí vzniku poţáru nebo výbuchu s následným poţárem [6]. 

Seznam všech bezpečnostních parametrů je uveden v příloze č. 9. 

 



 

 

  35 

8.1 Výběr nátěrových hmot 

V lakovně se pouţívají následující nátěrové kapalné látky: 

 Klumpp – Hard wax Oil: 

 olej – voskový prostředek na dřevo, 

 teplota vzplanutí: 62 °C, 

 teplota vznícení: 240 °C, 

 koncentrační meze výbušnosti: 0,6 – 7 obj. %, 

 pouţití: hotové dřevěné podlahy, schody, 

 TN 921: 

 vodou nebo ředidly ředitelný lak na dřevo, 

 teplota vzplanutí: 75 °C, 

 koncentrační meze výbušnosti: 1,3 – 201 obj. %, 

 pouţití: hotové dřevěné výrobky, 

 Ilva TN 931/00: 

 vodou ředitelný transparentní tixotropní vrchní lak, 

 teplota vzplanutí: cca 31 °C, 

 teplota vznícení: > 200 °C, 

 koncentrační meze výbušnosti: 0,6 – 7 obj. %, 

 pouţití: hotové dřevěné výrobky, 

 Zowosan – Protec 200: 

 vodou ředitelný lazurovací lak na bázi alkyd akrylátového kopolymeru, 

 nehořlavá látka, 

 pouţití: hotové dřevěné výrobky, 

 PF5 T08: 

 vodou nebo ředidly ředitelné mořidlo na dřevo, 

 teplota vzplanutí: 35 °C, 

 koncentrační meze výbušnosti: 1,7 – 11,5 obj. %, 

 pouţití: hotové dřevěné výrobky, 

 Adler – aquawood: 

 vodou ředitelná impregnace, 

 teplota vzplanutí: > 75 °C, 

 teplota vznícení: 210 °C, 

 koncentrační meze výbušnosti: 1,6 – 13,3 obj. %, 
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 pouţití: hotové dřevěné výrobky, 

 ACRYL-TAUCHGRUND CREMEWEISS: 

 vodou ředitelná pigmentová impregnace na akrylátové-disperzní bázi, 

 teplota vzplanutí: > 55 °C, 

 teplota vznícení: 225 °C, 

 koncentrační meze výbušnosti: 0,9 – 12,6 obj. %, 

 pouţití: hotové dřevěné výrobky, 

 AQUAWOOD DSL SPRITZFERTIG: 

 vodou ředitelná lazura na bázi akrylátových a polyuretanových disperzí, 

 teplota vzplanutí: > 55 °C, 

 teplota vznícení: 190 °C, 

 koncentrační meze výbušnosti: 1,1 – 11,6 obj. %, 

 pouţití: hotové dřevěné výrobky, 

 V 2076: 

 vodou ředitelná akrylátová barva, 

 není hořlavou kapalinou, 

 nevykazuje výbušné vlastnosti, 

 pouţití: hotové dřevěné výrobky, 

 SU 2013: 

 ředidlem ředitelná syntetická barva, 

 teplota vzplanutí: 33 °C, 

 teplota vznícení: 235 °C, 

 koncentrační meze výbušnosti: 0,5 – 7 obj. %, 

 pouţití: hotové dřevěné výrobky, 

 S6006: 

 ředidlo, 

 teplota vzplanutí: 28 °C, 

 teplota vznícení: 240 °C, 

 koncentrační meze výbušnosti: 1,2 – 7,5 obj. %, 

 pouţití: syntetické barvy, 

 TA 909: 

 polyuretanový transparentní základ, 

 teplota vzplanutí: 4 °C, 

 teplota vznícení: cca 470 °C, 
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 koncentrační meze výbušnosti: 0,8 – 11,5 obj. %, 

 pouţití: hotové dřevěné výrobky, 

 TX 50: 

 tuţidlo, 

 teplota vzplanutí: 4 °C, 

 teplota vznícení: cca 495 °C, 

 koncentrační meze výbušnosti: 1,0 – 11,5 obj. %, 

 pouţití: polyuretanový transparentní základ, 

 TZ 33: 

 ředidlo, 

 teplota vzplanutí: 4 °C, 

 teplota vznícení: cca 524 °C, 

 koncentrační meze výbušnosti: 1,0 – 11,5 obj. %, 

 pouţití: polyuretanový transparentní základ. 

 

Uvedené informace jsem získala z bezpečnostních listů poţívaných nátěrových 

hmot. Bezpečnostní listy jsem si zapůjčila v lakovně. 

Z důvodů častých změn NH je povoleno pouţít odpovídající náhrady a odstíny 

NH, je však nutné mít zaloţeny bezpečnostní listy [38]. 

Ke stanovení bezpečnostních parametrů směsí látek jsem z pouţívaných látek 

vybrala ty, které mají nejniţší bod vzplanutí, protoţe tyto látky lze povaţovat za 

nejnebezpečnější s ohledem na vznik a šíření poţáru, pokud se v okolí  vyskytne zdroj 

iniciace. Jedná se o tyto kombinace: syntetická barva SU 2013 a ředidlo S6006; 

polyuretanový transparentní základ TA 909, tuţidlo TX 50 a ředidlo TZ 33. 

Zohlednila jsem také způsob jejich aplikace, syntetická barva SU 2013 a ředidlo 

S6006 se natírají štětcem a polyuretanový transparentní základ TA 909, tuţidlo TX 50 a 

ředidlo TZ 33 se aplikují stříkací pistolí. 

 

8.2 Rychlá rovnovážná metoda v uzavřeném kelímku  

Stanovení teploty vzplanutí rychlou rovnováţnou metodou v uzavřeném kelímku 

popisuje česká technická norma ČSN EN ISO 3679 [13]. Jedná se o popis jedné ze dvou 

moţných rovnováţných metod v uzavřeném kelímku. Druhý postup je znám jako 

stanovení teploty vzplanutí v uzavřeném kelímku podle Penskyho – Martense a platí pro 
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něj norma ČSN EN ISO 2719. Norma ČSN EN ISO 3679 se vyuţívá především ke 

stanovení teploty vzplanutí nátěrových hmot (včetně vodou ředitelných barev), laků, 

emailů, pojiv, rozpouštědel, tmelů, lepidel, ropných a podobných výrobků, které mají 

teplotu vzplanutí v rozmezí od -30 °C do 300 °C. Zjištění teploty vzplanutí tímto 

postupem je moţný i pro methylestery mastných kyselin, ale jedině za pouţití detektoru 

vzplanutí. 

V normě jsou dále uvedeny ostatní náleţitosti, a to termíny a definice, princip 

zkoušky, chemická činidla a materiály, druhy zařízení, příprava přístroje, práce se 

vzorky, postup zkoušky, výpočet, vyjádření výsledků, přesnost výsledků a protokol o 

zkoušce. Technický popis přístroje je uveden v příloze A normy ČSN EN ISO 3679. 

Příloha B se týká teploměrů, příloha C verifikace přístroje a poslední příloha D 

pouţívání vkládaného kelímku [13]. 

Dle stanovené teploty vzplanutí se hořlavé kapaliny třídí do zmíněných tříd 

nebezpečnosti, viz. Tab. 2. 

 

8.2.1 Popis zkušebního zařízení 

Zkušební zařízení je popsáno v příloze A normy ČSN EN ISO 3679 [13]. 

Zařízení se skládá, viz Obr. 15 

 

 
Obr. 15: Zkušební zařízení [39] 
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Vysvětlivky: 

Ţlutá – kovový kvádr,   Fialová – časový spínač, 

Oranţová – zkušební kelímek,  Hnědá – regulace nastavení teploty, 

Zelená - kryt kelímku,   Tyrkysová – přepínač °C a °F, 

Růţová – přívod plynu,   Modrá – displej, 

Červená - hlavní vypínač,   Bílá – kontrolní teploměr. 

 

Kovový kvádr je nejčastěji z hliníkové slitiny. Na pravé straně kvádru se nachází 

hliníkový zkušební kelímek s důlkem pro teplotní čidlo (baňku teploměru), viz Obr. 16. 

Zkušební kelímek je během testu uzavřen krytem (víčkem). Kryt je opatřený posuvnou 

clonkou, která je otevřena jen při vloţení plamene do zkušebního kelímku. Při vloţení 

plamene musí jeho špička protnout rovinu spodní části krytu. Dále je kryt vybaven 

plnícím otvorem, kterým se při zkoušce plní uzavřený kelímek, a upínacím zařízením, 

pro pevné zajištění krytu ke kovovému bloku. Těsnost krytu s kelímkem zaručuje O – 

krouţek z tepelně odolného materiálu. Detail krytu je zobrazen na Obr. 17. 

 

 
Obr. 16: Řez zkušebním kelímkem [13] 

 

Vysvětlivky: 

1 – teplotní čidlo,    3 – O – krouţek = těsnění, 

2 – tryska zkušebního plamene,  4 – zkušební kelímek. 
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Obr. 17: Popis krytu kelímku [39] 

 

Vysvětlivky: 

1 – kryt kelímku,    4 – zapalovací plamen, 

2 – plnící otvor,    5 – zkušební plamen, 

3 – upínací zařízení,    6 – pohyblivá clonka. 

 

Důleţitou částí přístroje je elektrický ohřívač. Ten je připojen ke spodní části 

zkušebního kelímku tak, aby byl zajištěn efektivní přenos tepla. Elektrický ohřívač musí 

udrţet stálou teplotu kelímku, při zkušebních teplotách do 100 °C můţe teplota kolísat 

± 0,5 °C a při teplotách nad 100 °C můţe kolísat ± 2 °C. Teplota v kelímku je měřena 

teplotním čidlem, kapalinovým teploměrem. Teploměr musí odpovídat poţadavkům 

v příloze B normy [13].  

 

8.2.2 Syntetická barva SU 2013 a ředidlo S6006 

Při stanovování teploty vzplanutí nátěrových hmot jsem zkoušku prováděla 

podle následujícího postupu. Norma ČSN EN ISO 3679 rozlišuje dva postupy, pro 

teplotu vzplanutí do 100 °C a pro methylestery mastných kyselin (mnoţství vzorku – 2 

ml, časový spínač – 1 min) a pro teplotu vzplanutí nad 100 °C (mnoţství vzorku – 4 ml, 

časový spínač – 2 min). 
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Nejdříve jsem si připravila směsi syntetické barvy a ředidla, v poměrech 1:1 a 

1:2. Zvolené poměry míchání jsou z důvodu aplikovatelnosti směsi, při niţší dávce 

ředidla jiţ nebylo moţné nátěrovou hmotu kvůli její velké hustotě nasát injekční 

stříkačkou. Směs barvy a ředidla jsem poté přelila do uzavíratelné skelničky, aby byly 

minimalizovány ztráty těkavých sloţek. Poté jsem zkontrolovala jímku, kryt a clonku 

přístroje, zda-li jsou čisté. Zapnula jsem topné těleso a nastavila teplotu 28 °C. Teplota 

by měla být cca o 3 °C niţší neţ je předpokládaná teplota vzplanutí. Topné těleso je 

velmi citlivé na okolní teplotu. Pokud je okolní teplota např. 24 °C, tak teplota přístroje 

je také min. 24 °C. Jelikoţ teplota vzplanutí pro samotnou barvu je 33 °C a pro ředidlo 

28 °C, tak jsem předpokládala teplotu vzplanutí směsi v rozmezí 28 – 33 °C. Počkala 

jsem aţ se teplota zahřívaného kelímku ustálí, cca 1 min. Mezitím jsem promíchala 

vzorek směsi a čistou a suchou injekční stříkačkou jej odebrala (2 ml) a opět ihned po 

odebrání vzorku uzavřela skleničku. Za ustálené teploty jsem plným stlačením pístu 

injekční stříkačky vpravila plnícím otvorem zkušební vzorek do vyhřáté jímky a spustila 

1 minutový časový spínač. Během uvedené 1 min jsem zapálila zapalovací a zkušební 

hořák a seřídila velikost plamene o průměru cca 4 mm, iniciátorem je plamínek butanu. 

Po uplynutí časového intervalu (akustický signál) jsem provedla zkoušku zapálení. Při 

zkoušce se clonkou pomalu a rovnoměrně otevře část krytu kelímku a sklopí se 

zkušební hořák a sleduje se, zda dojde ke vzplanutí či nikoli. Při mé první zkoušce ke 

vzplanutí nedošlo. Zastavila jsem přívod plynu k hořákům, vypnula přístroj a vyčistila 

zkušební kelímek, pomocí injekční stříkačky a savých papírových utěrek.   

Jelikoţ při teplotě 28 °C zkušební vzorek nevzplanul, nastavila jsem teplotu o 1 

°C vyšší a provedla měření stejným způsobem s novou zkušební dávkou vzorku. Měření 

jsem opakovala aţ do teploty 31 °C (viz Tab. 12), při které nátěrová hmota jiţ 

vzplanula. Tuto teplotu jsem stanovila jako teplotu vzplanutí směsi barvy a ředidla při 

atmosférickém tlaku.  Pro ověření správnosti výsledku jsem zkoušku opakovala ještě 

jednou [13]. 

Tab. 12: Naměřené hodnoty 

Poměr barvy : ředidlu = 1:1 Poměr barvy : ředidlu = 1:2 

1. měření 2. měření 1. měření 2. měření 

t1 [°C] výsledek t2 [°C] výsledek t1 [°C] výsledek t2 [°C] výsledek 

28 Ο 28 Ο 28 Ο 28 Ο 

29 Ο 29 Ο 29 Ο 29 Ο 

30 Ο 30 Ο 30 Ο 30 Ο 

31 × 31 × 31 × 31 × 

32 ×   32 ×   
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Výpočet teploty vzplanutí při standardním tlaku: 

 Výpočet se provede podle rovnice uvedené v normě ČSN EN ISO 3679 [13]: 

 pTT OC  3,10125,0  [°C] 

kde  TC teplota vzplanutí korigovaná na standardní atmosférický tlak 101,3 kPa, 

 TO teplota vzplanutí při atmosférickém tlaku v okolí v kPa [°C], 

 p atmosférický tlak v okolí [kPa]. 

Rovnice platí jen pro atmosférický tlak v rozmezí od 98 do 104, 7 kPa. 

 

Výpočet pro směs o poměru 1:1:  Výpočet pro směs o poměru 1:2: 
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Teplota vzplanutí korigovaná na standardní atmosférický tlak 101,3 kPa se zaokrouhlí 

na nejbliţší 0,5 °C.  

 

Vyhodnocení zkoušky: 

Výsledná hodnota teploty vzplanutí směsi syntetické barvy a ředidla, stanovená pro 

standardní atmosférický tlak, je rovna cca 32,0 °C, pro oba dva zkoumané poměry. 

Z toho vyplývá, ţe  při poměrech 1:1 a 1:2 hodnocené nátěrové látky a ředidla, 

mnoţství ředidla neovlivní hodnotu bodu vzplanutí. 

 

8.2.3 Polyuretanový základ TA 909, tužidlo TX 50 a ředidlo TZ 33 

Postup provedení zkoušky byl shodný s postupem viz 8.2.2 Syntetická barva SU 

2013 a ředidlo S6006. Změnil se jen testovaný vzorek a počáteční zkušební teplota. 

Vzorek tvořila směs z polyuretanového základu, tuţidla a ředidla, v poměrech 5:3:3 a 

5:3:4. Po nachystání vzorku jsem jej opět uzavřela do skleničky, aby se předešlo ztrátám 

těkavých sloţek. Poté jsem si nachystala měřící přístroj. Nejniţší teplota, kterou bylo 

moţno nastavit, byla 24 °C, zde jsem začala se stanovením teploty vzplanutí. Při 

sklopení hořáku do jímky došlo k okamţitému vzplanutí vzorku. Při teplotě 24 °C jsem 
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měření opakovala ještě dvakrát, vţdy se stejným výsledkem a zároveň pro oba dva 

různé poměry. Teplotu pod  24 °C se mi nepodařilo nastavit, kvůli okolním tepelným 

podmínkám.  

 

Výpočet teploty vzplanutí při standardním tlaku: 

Opět podle rovnice z normy, viz výše. 

Za teplotu vzplanutí při atmosférickém tlaku okolí budu povaţovat 24 °C. 

 

Výpočet pro směs o poměru 5:3:3 a 5:3:4:  
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Vyhodnocení zkoušky: 

Výsledná hodnota teploty vzplanutí směsi polyuretanového základ, tuţidla a ředidla, 

stanovená pro standardní atmosférický tlak, je < 25,0 °C, pro oba dva zkoumané 

poměry. 

 

8.3 Stanovení teploty vznícení plynů a par  

Česká technická norma ČSN EN 14522 [12] udává postup pro stanovení teploty 

vznícení (viz str. 34) hořlavých plynů a par ve směsi se vzduchem nebo ve směsi 

vzduchu s inertním plynem při okolním tlaku a teplotě do 650 °C. Není vhodná pro 

popis chování horkých povrchů při styku s výbušninami. Teplota vznícení u hořlavých 

materiálů se stanovuje z důvodu nebezpečí jejich vznícení od horkých povrchů. 

Vznícení materiálů od horkých povrchů je jedním z velice rozšířených moţných zdrojů 

iniciace výbuchu. Teplota vznícení je závislá na vlastnostech hořlavé látky, 

okysličovadlu, tlaku, objemu a materiálu zkušební nádoby, tvaru horkého povrchu, 

průtoku a turbulenci směsi a inertním plynu. V důsledků těchto zmíněných vlivů je 
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nutné potom věnovat pozornost při pouţití hodnot naměřených v laboratořích pro 

průmyslové aplikace. 

V normě jsou dále uvedeny ostatní náleţitosti, a to termíny a definice, princip 

zkoušky, zkušební zařízení, práce se vzorky, postup zkoušky, vyjádření výsledků, 

přesnost výsledků a protokol o zkoušce. Technický popis přístroje je uveden v příloze B 

normy ČSN EN 14522. Příloha A se týká ověřování, příloha C znázornění postupu 

prokládání paraboly, příloha D bezpečnostních hledisek, příloha F závislosti teploty 

vznícení na objemu a poslední příloha F protokolu o zkoušce[12]. 

Dle stanovené teploty vznícení se hořlavé látky klasifikují do teplotních tříd, viz 

Tab. 11. 

 

8.3.1 Popis zkušebního zařízení 

Zkušební zařízení je popsáno v kapitole 4.2 a v příloze B normy ČSN EN 14522 

[12]. Zařízení se skládá, viz Obr. 18: 

 

 
Obr. 18: Zkušební zařízení [12] 

 

Vysvětlivky: 

1 – zkušební nádoba,   4 – drţák zkušební nádoby, 

2 – elektrická horkovzdušná pec, 5 – termočlánek pro měření teploty vznícení, 

3 – zrcátko (nemusí být),  6 – termočlánek pro regulaci teploty v peci. 
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Horkovzdušná pec je vyhřívaná elektrickou energií. Pec slouţí k zahřívání 

zkušební nádoby. Aby bylo zajištěno rovnoměrné zahřívání nádoby, musí mít pec 

dostatečné rozměry a zároveň musí být zajištěna poloha zkušební nádoby pomocí 

drţáku, viz Obr. 19. Vzdálenost mezi vnitřní stěnou a zkušební nádobou musí být min. 4 

mm. Drţák nádoby musí být zhotoven z takového materiálu, aby byly tepelné ztráty co 

nejniţší. 

 

 
Obr. 19: Drţák zkušební nádoby [39] 

 

Zkušební nádobou je 200 ml Erlenmeyerova baňka se zúţeným hrdlem, viz Obr. 

20. Baňka je vyrobena z borosilikátového skla. Baňka musí být vybavena min. jedním 

kalibrovaným měřícím termočlánkem s max. průměrem 1,5 mm a s přesností na 0,5 K. 

V uvedeném zařízení se nejčastěji nachází tři termočlánky typu K, u dna, v polovině 

výšky a u hrdla baňky. Tyto termočlánky musí být nainstalované těsně k vnějšímu 

povrchu baňky a jsou propojeny s elektronickým regulátorem teploty. 

 

 
Obr. 20: Erlenmeyerova baňka [39] 
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Elektronický regulátor má tři displeje, kaţdý pro jeden termočlánek, viz Obr. 21. 

Prostřední displej je řídící, na kterém se nastaví poţadovaná teplota a se vyčká aţ jsou 

ostatní naměřené teploty stejné nebo se liší v rozmezí ± 1 °C.  Vyrovnáním teplot je 

zajištěno, ţe v celé Erlenmeyerově baňce je stejná teplota. 

 

 
Obr. 21: Elektronický regulátor teploty [39] 

 

Poslední částí zařízení, se kterou se pracuje, je zařízení pro pročisťování 

zkušební nádoby vzduchem, viz Obr. 22. Slouţí k rychlému a úplnému vyčištění 

zkušební nádoby. Vyčištění se provádí vyplachováním čistým vzduchem. Poté musí 

v baňce být jen čistý vzduch. 

 

 
Obr. 22: Profukovaní zařízení [39] 
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8.3.2 Syntetická barva SU 2013 a ředidlo S6006 

Při stanovování teploty vznícení nátěrových hmot jsem zkoušku prováděla podle 

následujícího postupu. Norma ČSN EN 14522 rozlišuje dva postupy, metodu S a 

metodu P. Metoda S je vhodná pro látky, pro které nejsou známé ţádné údaje o sloţení 

a neexistuje pro ně ţádný náznak pro parabolickou závislost teploty vznícení na 

mnoţství hořlavé látky. Metoda P se vyuţije u látek s parabolickou závislostí. 

Nejdříve jsem zapnula elektronický regulátor a na prostředním řídícím displeji 

nastavila zkušební teplotu. Je-li teplota vznícení známá, měla by se počáteční zkušební 

teplota pohybovat mezi 10 aţ 20 °C nad odhadovanou teplotou vznícení. Jelikoţ teplota 

vznícení pro samotnou barvu je 235 °C a pro ředidlo 240 °C, tak jsem předpokládala 

zkušební teplotu vznícení směsi cca 250 °C. Po nastavení teploty, probíhá ustavování 

teploty v celé baňce, které trvá cca 15 min. Poté jsem si připravila směsi syntetické 

barvy a ředidla, v poměrech 1:1 a 1:2. Zvolené poměry míchání jsou z důvodu 

aplikovatelnosti směsi, při niţší dávce ředidla jiţ nebylo moţné nátěrovou hmotu kvůli 

její velké hustotě nasát dávkovací pipetou. Směs barvy a ředidla jsem poté přelila do 

uzavíratelné skelničky, aby byly minimalizovány ztráty těkavých sloţek. V průběhu 

ustavování teplot jsem ještě před prvním měřením zkontrolovala zkušební nádobu, ta 

musí být suchá, čistá, bez usazenin a viditelných změn vnitřního povrchu. Při dalších 

měřeních jsem nádobu jiţ jen profoukla čistým, suchým vzduchem. Kdyţ je baňka 

vyhřátá rovnoměrně, můţe se zahájit zkouška. Nejprve jsem vzorek směsi promíchala, 

neboť směs je nehomogenní o různých hustotách. Pak dávkovací pipetou nasála 150 μl 

a vstřikla vzorek do zkušební baňky. Ihned po odebrání vzorku jsem opět uzavřela 

skleničku. Současně s nástřikem se spustí stopky a měří se doba zpoţdění vznícení, tzv. 

indukční doba, coţ je čas mezi dokončením vstříknutí hořlavé látky a vznícením. Nyní 

se sleduje po dobu 5 min, zda-li ke vznícení dojde či ne. Při mé první zkoušce ke 

vznícení nedošlo. Po 5 minutách jsem vyfoukala baňku nastavila vyšší teplotu a 

pokračovala ve zkoušce popsaným způsobem. 

Při teplotě 330 °C nastalo první vznícení směsi. Po prvním vznícení se musí 1 – 

2 min počkat s proplachování baňky, protoţe by mohlo dojít ještě k dalším opoţděným 

vznícením. Baňku jsem tedy propláchla aţ po těchto 2 minutách a nastavila teplotu o 5 

°C niţší a opakovala test aţ do hodnoty teploty vznícení 315 °C, při které uţ ke vznícení 

nedošlo. Norma uvádí, jestliţe při sníţené teplotě ke vznícení nedojde, zkusí se při téţe 

teplotě změnit velikost dávky. Proto jsem změnila dávku na 100 μl a pokračovala dál 
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v měření do 310 °C. Při této teplotě jsem ještě jednou změnila mnoţství dávky na 50 μl 

a prováděla zkoušku do teploty 270 °C. Nakonec jsem provedla upřesňující měření. 

Nastavila jsem teplotu o 2 °C niţší neţ byla poslední teplota vznícení a provedla 

závěrečný test [12].  

Jako teplotu vznícení směsi syntetické barvy a ředidla v poměru 1:1 jsem 

stanovila 275 °C, viz Tab. 13. Pro ověření správnosti výsledku jsem zkoušku opakovala 

ještě jednou. Rozdíl výsledku nesmí činit více neţ  2 °C. Výsledná hodnota je 

aritmetický průměr těchto výsledků zaokrouhlený na nejbliţší 1 °C. 

 

Tab. 13: Naměřené hodnoty 

Poměr míchání 1:1 

1. měření 2. měření 

t1 

[°C] 

množství 

[μl] 

čas 

[s] 
výsledek 

t2 

[°C] 

množství 

[μl] 

čas 

[s] 
výsledek 

250 150 > 300 Ο 290 150 > 300 Ο 

270 150 > 300 Ο 310 150 > 300 Ο 

290 150 > 300 Ο 330 150 3 × 

310 150 > 300 Ο 325 150 3 × 

330 150 3 × 320 150 5 × 

325 150 4 × 315 150 6 × 

320 150 5 × 310 150 > 300 Ο 

315 150 > 300 Ο 310 100 5 × 

315 100 4 × 305 100 > 300 Ο 

310 100 > 300 Ο 305 50 5 × 

310 50 3 × 300 50 5 × 

305 50 5 × 295 50 6 × 

300 50 6 × 290 50 6 × 

295 50 7 × 285 50 8 × 

290 50 9 × 280 50 12 × 

285 50 11 × 275 50 17 × 

280 50 13 × 270 50 > 300 Ο 

275 50 23 × 273 50 22 × 

270 50 > 300 Ο 

273 50 > 300 Ο 

 

Pro poměr směsi 1:2 jsem postupovala stejně, výsledky viz Tab. 14. 
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Tab. 14: Naměřené hodnoty 

Poměr míchání 1:2 

1. měření 2. měření 

t1 

[°C] 

množství 

[μl] 

čas 

[s] 
výsledek 

t2 

[°C] 

množství 

[μl] 

čas 

[s] 
výsledek 

250 150 > 300 Ο 260 150 > 300 Ο 

255 150 > 300 Ο 265 150 31 × 

260 150 > 300 Ο 260 150 > 300 Ο 

265 150 35 × 260 100 66 × 

260 150 > 300 Ο 255 100 > 300 Ο 

260 100 65 × 255 50 > 300 Ο 

255 100 > 300 Ο 258 100 > 300 Ο 

255 50 > 300 Ο 

258 100 > 300 Ο 

 

Výpočet teploty vznícení: 

 Výsledný výpočet se provede opět podle rovnice stanovení aritmetického průměru: 

n

T

T

n

N

VZN


 1  [°C] 

kde   TN konečná teplota vznícení, 

   TN naměřená teploty vznícení [°C], 

   n počet měření [-]. 

 

Výpočet pro směs o poměru 1:1: 

C742  T

2

273275
  T

n

T

  T

?  T

2 n 

C273  T

C275  T

VZN

VZN

n

1

N

VZN

VZN

N2

N1


















 

 

Výpočet teploty vznícení pro směs o poměru 1:2 se nemusí provádět, neboť získané 

hodnoty jsou totoţné, 260 °C. 
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Vyhodnocení zkoušky: 

Výsledná hodnota teploty vznícení směsi syntetické barvy a ředidla o poměru 

1:1 je (274±2) °C při mnoţství vzorku 50 μl. 

Výsledná hodnota teploty vznícení směsi syntetické barvy a ředidla o poměru 

1:2 je (260±2) °C při mnoţství vzorku 100 μl. 

 

8.3.3 Polyuretanový základ TA 909, tužidlo TX 50 a ředidlo TZ 33 

Postup provedení zkoušky byl shodný s postupem viz 8.3.2 Syntetická barva SU 

2013 a ředidlo S6006. Změnil se jen testovaný vzorek a počáteční zkušební teplota. 

Vzorek tvořila směs z polyuretanového základu, tuţidla a ředidla, v poměrech 5:3:3 a 

5:3:4. Nejprve jsem spustila elektronický regulátor a nastavila teplotu na 450 °C, 

protoţe ve směsi je acetonové ředidlo, které má vysokou teplotu vznícení, cca 460 °C. 

Průběh zkoušek je patrný z Tab. 15 a Tab. 16. 

 

Tab. 15: Naměřené hodnoty 

Poměr míchání 5:3:3 

1. měření 2. měření 

t1 

[°C] 

množství 

[μl] 

čas 

[s] 
výsledek 

t2 

[°C] 

množství 

[μl] 

čas 

[s] 
výsledek 

450 150 > 300 Ο 490 150 > 300 Ο 

470 150 > 300 Ο 510 150 8 × 

490 150 > 300 Ο 505 150 8 × 

510 150 7 × 500 150 9 × 

505 150 8 × 495 150 12 × 

500 150 9 × 490 150 > 300 Ο 

495 150 10 × 490 100 10 × 

490 150 > 300 Ο 485 100 11 × 

490 100 11 × 480 100 13 × 

485 100 13 × 475 100 14 × 

480 100 11 × 470 100 > 300 Ο 

475 100 11 × 470 50 > 300 Ο 

470 100 > 300 Ο 473 100 17 × 

470 50 > 300 Ο 

473 100 > 300 Ο 
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Tab. 16: Naměřené hodnoty 

Poměr míchání 5:3:4 

1. měření 2. měření 

t1 

[°C] 

množství 

[μl] 

čas 

[s] 
výsledek 

t2 

[°C] 

množství 

[μl] 

čas 

[s] 
výsledek 

450 150 > 300 Ο 490 150 > 300 Ο 

470 150 > 300 Ο 510 150 6 × 

490 150 > 300 Ο 505 150 > 300 Ο 

510 150 6 × 505 100 6 × 

505 150 > 300 Ο 500 100 > 300 Ο 

505 100 7 × 500 50 8 × 

500 100 > 300 Ο 495 50 8 × 

500 50 8 × 490 50 8 × 

495 50 8 × 485 50 10 × 

490 50 9 × 480 50 12 × 

485 50 10 × 475 50 > 300 Ο 

480 50 12 × 478 50 11 × 

475 50 > 300 Ο 

478 50 11 × 

 

Výpočet teploty vznícení: 

Výsledný výpočet se provede opět podle rovnice stanovení aritmetického průměru, 

uvedené při výpočtu pro směs syntetické barvy a ředidla. 

 

Výpočet pro směs o poměru 1:1: 

C744  T

2

473475
  T

n

T

  T

?  T

2 n 

C473  T

C475  T

VZN

VZN

n

1

N

VZN

VZN

N2

N1


















 

 

Výpočet teploty vznícení pro směs o poměru 5:3:4 se nemusí provádět, neboť získané 

hodnoty jsou totoţné, 478 °C. 
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Vyhodnocení zkoušky: 

Výsledná hodnota teploty vznícení směsi syntetické barvy a ředidla o poměru 

1:1 je (474±2) °C při mnoţství vzorku 100 μl. 

Výsledná hodnota teploty vznícení směsi syntetické barvy a ředidla o poměru 

1:2 je (478±2) °C při mnoţství vzorku 50 μl. 

 

9 Analýza a hodnocení rizik v lakovně 

Analýza a hodnocení rizik jsou postupy přispívající ke zvyšování úrovně 

bezpečnosti a jsou velmi důleţité v praxi. Analýza je nezbytná pro stanovení 

přijímaného a nepřijatelného rizika. Slouţí pro potřeby řízení rizik a bezpečnosti 

v podniku, tzn. pracovní postupy musí uznávat poţadavky zaručující náleţité a 

kvalifikované rozhodování a řízení, které je podle současných znalostí a vědomostí 

nejlepším prostředkem pro zajištění ochrany, bezpečnosti a rozvoje podniku. Ochrana 

musí být poskytována všem, tzn. ochrana ţivotů a zdraví lidí a zvířat, majetku, 

ţivotního prostředí a v současnosti i ochrana kritické infrastruktury. 

Podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závaţných havárií [1] je kaţdá 

právnická nebo podnikající fyzická osoba povinna zjistit, jestli podléhá povinnostem 

tohoto zákona. Vztahuje-li se na ni zákon č. 59/2006 Sb., osoba se stává 

provozovatelem a má povinnost navrhnout zařazení objektu nebo zařízení do 

odpovídající skupiny podle přítomného mnoţství nebezpečných látek (dále jen NL). 

V této lakovně dřevěných výrobků je mnoţství NL menší neţ mnoţství látek 

uvedená  v příloze č. 1 zákona č. 59/2006 Sb. v části 1 sloupci 1 tabulky I nebo tabulky 

II, proto má majitel jedinou povinnost, a to zpracovat protokol o nezařazení. Tudíţ ani 

analýza a hodnocení rizik není ze zákona nutností, ale s ohledem na zvýšení bezpečnosti 

v lakovně je provedení analýzy vhodné. 

Analýza a hodnocení rizik [16, 17, 18] se provádí systematickou aplikací metod, 

které identifikují a hodnotí nebezpečí. Pojem nebezpečí znamená chemickou nebo 

fyzikální podmínku, která můţe způsobit poškození zdraví lidí, ztráty na majetku nebo 

znečištění ţivotního prostředí (= zdroj rizika). Obecně lze metody analýzy rizik rozdělit 

na kvalitativní a kvantitativní metody. Kvalitativní metody identifikují zdroj rizika 

z pohledu příčin a dopadů. Kvantitativní metody analyzují riziko včetně četnosti nebo 

pravděpodobnosti havárií. Pro hodnocení je také moţno pouţít softwarové programy 
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(např.: ROZEX, ALOHA, WHAZAN, EFFECT, TerEx). Při analýze a hodnocení rizika 

se postupuje [1, 7, 16, 17]: 

 stanovení rozsahu a cíle analýzy, 

 identifikace moţných zdrojů rizika (nebezpečí), tzn. podmínek (viz příloha č. 8) 

nebo příčin (viz příloha č. 9) vzniku havárie, 

 odhad pravděpodobnosti nebo četnosti havárií, 

 odhad dopadů havárií, 

 odhad míry rizika, 

 stanovení přijatelnosti rizik, 

 návrh úpravy zařízení, zdokonalení postupů, přípravy zaměstnanců, moţnosti 

údrţby apod., 

 zajištění realizace přijatých opatření. 

Přesný postup zpracování a rozsah analýzy a hodnocení rizik je uveden v příloze č. 1 

vyhlášky č. 256/2006 Sb., o podrobnostech systému prevence závaţných havárií [7]. 

 

9.1 Identifikace zdrojů rizika 

K identifikaci nebezpečí se v současné době vyuţívá celá škála různých metod. 

Metoda má stanovit seznam pravděpodobných poruch nebo jejich kombinací, které 

vedou k haváriím. V praxi je vyuţíváno velké mnoţství metod, které většinou 

vycházející jen z několika nejznámějších a nejuznávanějších metod. Nejčastěji 

pouţívané metody, viz Tab. 17, se liší v: podkladech pro provedení, počátečním stádiu, 

způsobu provedení v závislosti na čase a způsobech kombinace poruch [16]. 

 

Tab. 17: Přehled nejčastěji pouţívaných metod [16, 35] 

Český název Anglický název Zkratka 

Bezpečnostní audit Safety Audit SA 

Analýza pomocí kontrolních seznamů Check list Analysis CL 

Co se stane, kdyţ… What – if Analysis WI 

Co kdyţ / seznam kontrol 
What – if / Check list 

Analysis 
WI / CL 

Úvodní analýza nebezpečí Preliminary Hazard Analysis PHA 

Relativní hodnocení Relative Ranking RR 

Studie nebezpečí a 

provozuschopnosti 

Hazard and Operability 

Study 
HAZOP 

Analýza moţností poruch a jejich 

následků 

Failure Modes and Effects 

Analysis 
FMEA 

Analýza kritičnosti poruch a moţností Failure Modes, Effects and FMECA 
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následků Criticality Analysis 

Analýza stromem poruch Fault Tree Analysis FTA 

Analýza stromem událostí (případů) Event Tree Analysis ETA 

Analýza příčin následků Cause Consequence Analysis CCA 

Analýza spolehlivost člověka Human Reliability Analysis HRA 

 

Vysvětlivky:  Metoda – nesystematická (deterministická) 

   Metoda – „skoro indexová“ 

Metoda – indexová 

Metoda – systematická 

 

Přehled metod nelze povaţovat za úplný. Uvedené metody mají rozdílné pouţití 

podle velikosti a sloţitosti procesu, podávají různé druhy výsledků, jsou odlišně náročné 

na pracovní tým a  čas. Metody se vzájemně podporují a doplňují, aby výsledky analýzy 

byly co nejpřesnější. Volbu metody ovlivňuje několik faktorů, viz Obr. 23:  

 cíl metody, 

 typ analýzy, 

 informace potřebné k provedení analýzy, 

 charakteristiky analyzovaného procesu, 

 zkušenosti s prováděním procesu, 

 náklady na analýzu. 

 

 
Obr. 23: Aplikace metod [35] 
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9.2 Identifikace zdrojů rizika v lakovně 

Pro zpracování analýzy a hodnocení rizik v lakovně jsem si vybrala indexovou 

metodu Dow´s Fire and Explosion Index (dále jen F&EI), tzv. Dowův index hořlavosti 

a výbušnosti, protoţe s ní uţ  mám určité zkušenosti, kterých se mi dostalo při plnění 

semestrálních prácí v průběhu studia. Jedná se o metodu, která je schopná kvantifikovat, 

identifikovat a prezentovat zjištěné nebezpečí. Její princip je zaloţený na hodnocení 

nebezpečí pomocí indexu hořlavosti a výbušnosti. F&EI vyhodnocuje i toxicitu 

analyzované látky. Dle jeho hodnoty je moţno stanovit kategorii nebezpečí, podle které 

se navrhují bezpečnostní opatření[16, 35].  

Detailní postup při analýze metodou F&EI je následující: 

1. výběr procesní jednotky pro studii, 

2. stanovení materiálového faktoru MF, 

3. stanovení faktoru nebezpečnosti pro obecná procesní nebezpečí, 

4. stanovení faktoru nebezpečnosti pro speciální procesní nebezpečí, 

5. stanovení celkového faktoru nebezpečnosti, 

6. stanovení F&EI, 

7. stanovení kreditních faktorů řízení ztrát, 

8. stanovení zasaţené plochy, zasaţeného prostoru, 

9. souhrnné posouzení rizika procesní jednotky. 

Algoritmus popsaného postupu je uveden v příloze č. 10. 

 

9.2.1 Výběr procesní jednotky 

Výběr procesní jednotky je první krok, k tomu aby mohla být provedena 

poţadovaná analýza. V podstatě jde o to, aby se zvolila část zařízení, prostoru či 

objektu, která má být analýze podrobena [35]. 

Procesní jednotkou analýzy je lakovna, viz Obr. 5. 

 

9.2.2 Stanovení materiálového faktoru MF 

Materiálový faktor MF je míra potenciální energie, která se uvolní při poţáru 

nebo výbuchu. Materiálový faktor je funkcí hořlavosti a reaktivity látky. Jeho stanovení 

se provede podle Tab. 18 [35]. 
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 RF NNfMF ,  

kde  NF, NR  hořlavost, reaktivita (údaje z NFPA) 

 

Tab. 18: Stanovení MF [35] 

 

MF stanovuji pro tekuté nátěrové hmoty. Podle hodnoty teploty vzplanutí, získané 

laboratorními zkouškami, nejnebezpečnější směsi určuji NF = 3. Vzhledem k povaze 

daných látek jsem za hodnotu NR zvolila hodnotu NR = 2. Z toho vyplývá, ţe MF je 24. 

 

9.2.3 Stanovení faktoru nebezpečnosti pro obecná procesní 

nebezpečí F1 

Při analýze se pracuje s šesti základními obecnými nebezpečími, viz Tab. 19. 

Obecná nebezpečí jsou primární faktory, které zvyšují nebezpečnost většiny procesních 

jednotek.  Rozbor těchto nebezpečí je uveden v literatuře [35].  Zmíněná literatura také 

pomáhá při volbě velikosti přiráţky. 

 

Tab. 19: Obecná procesní nebezpečí [35] 
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Hodnota faktoru nebezpečnosti pro obecná procesní nebezpečí je F1 = 2. 

 

9.2.4 Stanovení faktoru nebezpečnosti pro speciální procesní 

nebezpečí F2 

Speciální procesní nebezpečí jsou faktory, které zvyšují pravděpodobnost vzniku 

havárie. Metoda pracuje s dvanácti faktory, viz Tab. 20. Rozbor speciálních nebezpečí a 

velikost přiráţky je opět uveden v literatuře [35].  

 

Tab. 20: Speciální procesní nebezpečí [35] 

 
 

Hodnota faktoru nebezpečnosti pro speciální procesní nebezpečí je F2 = 2,5. 

 

9.2.5 Stanovení celkového faktoru nebezpečnosti F3 

Celkový faktor nebezpečnosti se stanoví z předchozích dvou faktorů, z faktoru 

obecných nebezpečí a speciálních nebezpečí. Celkový faktor je dán rovnicí, kterou opět 

uvádí literatura [35]. 
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9.2.6 Stanovení F&EI 

Index hořlavosti a výbušnosti se stanoví na základě předchozích parametrů, a to 

materiálového faktoru MF a celkového faktoru nebezpečnosti F3 [35].  
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K výslednému F&EI se podle Tab. 21 přiřadí uvedený stupeň nebezpečí. 

 

Tab. 21: Stupeň nebezpečnosti [35] 

 
 

Odhad geometrie zasaţené plochy a prostoru také vychází z velikosti F&EI [35].  

F&E Index     120 

Poloměr zasaţené plochy    30,72 m → 101 ft  (1m = 0,3048 ft) 

Zasaţená plocha    2965 m
2
 → 32047 ft

2
 

Výška uvaţovaného válce   30,72 m → 101 ft 

 

9.2.7 Stanovení kreditních faktorů řízení ztrát 

Metodou F&EI jsou řešeny tři základní skupiny parametrů, které umoţňují řízení 

ztrát. Mezi zmíněné faktory patří kreditní faktor řízení procesu C1, oddělitelnosti 

materiálu C2 a protipoţární ochrany C3. Jejich hodnoty a celkový kreditní faktor, je 

patrný z Tab. 22. Detailní vysvětlení je uvedeno v literatuře [35]. 
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Tab. 22: Kreditní faktory [35] 

 
 

9.2.8 Souhrnné posouzení rizika procesní jednotky 

Toto souhrnné posouzení rizika zahrnuje velikost F&EI, z něj odvozenou 

velikost zasaţené plochy a prostoru. Dále také informace týkající se ekonomických 

ztrát, z důvodů způsobených přímo havárií nebo jejími následky,viz Tab. 23.   
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Tab. 23: Souhrnné posouzení rizika [35] 

Pozn.:Neuvedené hodnoty nelze stanovit (je zapotřebí hodnoty od odhadce a ostatní 

neznámé hodnoty). 

 

9.3 Výstupy z analýzy 

Z provedené analýzy vyplývá, ţe lakovna je zařazena do středního stupně 

nebezpečnosti. V lakovně se vyskytují látky zařazené do I. třídy nebezpečnosti, tudíţ 

hrozí velké riziko vzniku poţáru. Za nejnebezpečnější součást lakovny povaţuji ruční 

rozprašovací a stříkací zařízení pro nátěrové tekuté hmoty. 

Zařízení je nebezpečné jak po stránce poţáru a výbuchu, tak i z hlediska toxicity. 

NH pouţívané ke stříkání mají nízkou teplotu vzplanutí a DHV.  Pří stříkání dochází 

k rozprašování kapiček NH po celém prostoru. Tím by za jistých podmínek mohl 

vzniknout hořlavý či výbušný soubor. Dále jsou tyto rozprášené kapičky NH zdraví 

škodlivé, tzn. nebezpečné pro zaměstnance. Při provádění stříkání můţe dojít 

neopatrností zaměstnanců k převrţení nádoby s NH, tím k tvorbě kaluţe a následnému 

odpaření nejtěkavějších látek z NH a opět k tvorbě výbušného souboru. Další moţná 

varianta úniku NH je při mechanickém poškození hadice, vedoucí ke stříkací pistoli.  

Všechna nebezpečí spojená s rozprašovacím a stříkacím zařízením pro tekuté 

NH jsou vydefinována za vyuţití normy ČSN EN 1953  [10] a  ČSN EN 12621 [11]. 

 

9.3.1 Identifikace nebezpečí dle norem ČSN EN 1953 a ČSN EN 12621 

Možná nebezpečí lze rozdělit do několika skupin: 

1) mechanická nebezpečí, 

2) elektrická nebezpečí, 

3) tepelná nebezpečí, 

4) nebezpečí vytvořená hlukem, 

5) nebezpečí vytvořená vibracemi, 
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6) nebezpečí požáru a výbuchu, 

7) nebezpečí v důsledku rozstříknutí NH, 

8) nebezpečí v důsledku výskytu nebezpečných látek, 

9) nebezpečí v důsledku selhání zařízení, 

10) nebezpečí v důsledku selhání řídícího systému, 

11) nebezpečí v důsledku chybějících odpovídajících bezpečnostních opatření. 

 

Nebezpečí 6, 7, 8 a 10 budu dále podrobněji popisovat, protoţe se vyznačují poţární, 

výbuchovou a toxickou nebezpečností [10, 11]. 

 

Nebezpečí požáru a výbuchu: 

Pro vznik nebezpečí poţáru a výbuchu je zapotřebí dostatečný iniciační zdroj a 

překročení DHV nátěrové hmoty. Toto nebezpečí tvoří  hořlavé látky ve formě par, 

aerosolu a jemných kapiček. Nebezpečí vzniká při nedovolené pracovní teplotě, čím je 

teplota vyšší, tím je větší tvorba hořlavých par. Také můţe vzniknout porušením hadic 

či armatur, při kterých dochází k úniku hořlavých látek. Poslední moţnost vzniku 

poţáru nebo výbuchu je samovznícení NH. 

Iniciačními zdroji mohou být horké povrchy, jiskry vytvořené mechanickou 

energií (ventilátory), elektrostatický výboj, svařování, atd. 

DHV můţe být překročena nedostatečným přirozeným větráním a poruchou 

nuceného větrání v lakovně nebo rozvířením usazené nátěrové hmoty v lakovně [10, 

11]. 

 

Samovznícení NH: 

Obecná podstata samovznícení je uvedeny na str. 34. Sklon k samovznícení mají 

NH, které obsahují vysychavé oleje. K procesu samozahřívání a příp. následnému 

samovznícení dochází samovolnou oxidací sloučenin. Oxidace probíhá v molekulách, 

které mají nenasycené dvojné  vazby. Tyto sloučeniny jsou  obsaţeny skoro ve všech 

NH. Při oxidační reakci sloučenin s kyslíkem dochází k uvolňování vzniklého tepla. 

Uvolněná teplená energie můţe dosahovat takových hodnot, ţe za příznivých podmínek 

dojde ke vznícení hořlavého materiálu. Samovznícení NH můţe být způsobeno také 

nevhodnou kombinací NH, nitrocelulózových a na bázi polyesterových nebo 

polyuretanových ţivic. K nevhodnému smíchání dvou nátěrových hmot můţe dojít ve 

filtrech odsávání a vzduchotechniky, kde se na sebe navrství tyto dvě látky [15].  
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Nebezpečí v důsledku rozstříknutí NH: 

Nebezpečí v důsledku rozprášení a rozstříknutí NH spočívá ve styku nebo 

vdechnutí rozprášených částic NH [10, 11]. 

 

Nebezpečí v důsledku výskytu nebezpečných látek: 

Jak jsem jíţ dříve uvedla většina NH je zdraví škodlivých. Nebezpečí hrozí při 

styku nebo vstřebání těchto látek, potom můţe dojít k poškození očí, kůţe, zánětům 

kůţe a alergii. Při stříkání můţe dojít i k inhalaci NH, vdechnutí aerosolů nebo par 

rozpouštědla [10, 11]. 

 

Nebezpečí v důsledku selhání zařízení: 

Stříkací zařízení, přesněji stříkací pistole, můţe selhat v pracovním procesu tím, 

ţe se jí ucpe tryska, stane se neprůchodnou a tlačená NH se ze zařízení (pistol nebo 

hadice) snaţí dostat jiným moţným způsobem. Tím také můţe dojít u úniku NH [10, 

11].  

9.3.2 Bezpečnostní požadavky a ochranná opatření 

Poţár a výbuch jsou dva základní jevy, které způsobují spoustu neţádoucích 

dopadů, např. zřícení stavebních konstrukcí, porušení konstrukcí mezi poţárními úseky, 

poškození technologie. V případě poţárů z důvodů působení sálavého tepla a při 

výbuchu z důvodů tlakových účinků. Při poţáru, ale především při výbuchu, který trvá 

několik milisekund, je nereálný únik z ohroţených prostor, tím dochází k váţnému 

poškození zdraví a ke ztrátám na lidských ţivotech. Abychom předcházeli těmto 

negativním jevům, je potřeba přijmout organizační a technická opatření. Přijmutí 

opatření by mělo vést ke zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně 

prevence pracovních rizik a poskytování informací a výcviku. 

 

Bezpečnostní technická opatření zajištující ochranu před požárem: 

 lakovna: 

 zákaz kouření, vstupu s otevřeným ohněm, svařování a manipulace 

s otevřeným ohněm, 

 zákaz ukládání hořlavých materiálů a předmětů, 

 zákaz skladování materiálů a předmětů nesouvisejících s provozem, 
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 musí být vybavena nehořlavou těsně uzavíratelnou nádobou na odkládání 

hořlavého odpadu, po skončení pracovní směny musí být nádoba 

vyprázdněna a odpad vhodně zlikvidován, 

 musí být vybavena přenosnými hasícími přístroji, 

 musí být udrţován pořádek, na konci pracovní směny vţdy lakovnu zamést, 

 smí být vytápěna etáţovým otopným systémem schváleným pro dané 

prostředí, čištění radiátorů od prachu 1 x za 3 měsíce a kratší, 

 povrchová teplota topných těles vţdy o 50 °C niţší neţ nejniţší teplota 

vznícení NH, 

 na topná tělesa nestavět nádoby s NH ani sušené předměty, 

 nesmí být pouţívány ţádné lokální spotřebiče a zdroje tepla, 

 udrţovat trvale volné únikové cesty, 

 nátěrové hmoty: 

 NH hmoty skladovat v uzavřených přepravních obalech, 

 udrţovat teplotu NH pod teplotou vzplanutí, 

 koncentrace hořlavých par udrţována pod 25 % DHV pomocí nuceného 

větrání, 

 po skončení pracovní směny odnést NH z lakovny do příručního skladu i 

prázdné obaly odstranit, 

 úkapy NH musí být ihned likvidovány způsobem popsaným v návodech 

výrobců NH, 

 zabránit jejich rozlití mimo poţární úsek, 

 zařízení k ručnímu stříkání: 

 stříkací pistole, hadice a kompresor z materiálu, který nepodporuje hoření, 

 povrch hadice nesmí hromadit elektrostatický náboj, 

 zabránit úniku NH ze zařízení, 

 čištění, kontrola a údrţba se musí provádět v termínech stanovených 

výrobcem, postup popsaný v návodu, 

 elektrická instalace: 

 musí odpovídat danému prostředí (krytí IP43), 

 musí být udrţována v řádném technickém vztahu, 

 revize – 1x za 2 roky, 

 čištění – 1x za 3 měsíce, 
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 vzduchotechnika a odsávání: 

 čištění, kontrola a údrţba se musí provádět v termínech stanovených 

výrobcem, postup popsaný v návodu. 

 

Bezpečnostní technická opatření zajištující ochranu před výbuchem: 

 lakovna: 

 vyloučit nebo omezit iniciační zdroje, 

 při stříkání pouţívat nucené větrání, 

 nátěrové hmoty: 

 koncentrace hořlavých par udrţována pod 25 % DHV pomocí nuceného 

větrání. 

 

Bezpečnostní technická opatření zajištující ochranu zdraví: 

 při stříkání pouţívat ochranné masky, brýle a pracovní oblečení a obuv, 

 při stříkání pouţívat nucené větrání. 

 

Bezpečnostní organizační opatření: 

 školení zaměstnavatelů a zaměstnanců, 

 provádění cvičných poplachů, 

 stanovení zón nebezpečnosti, 

 zhotovit poţární řád. 

 

9.3.3 Srovnání navržených bezpečnostních opatření s realitou 

Srovnání (viz Tab. 24) uvádím pro přehlednější určení opatření, které se musí 

ještě provést, aby lakovna byla dostatečně bezpečná. 

 

Tab. 24: Bezpečnostní opatření v lakovně 

Bezpečnostní opatření Splněno 

Lakovna 

zákaz kouření, vstupu s otevřeným ohněm, 

svařování a manipulace s otevřeným ohněm 
ANO 

zákaz ukládání hořlavých materiálů a předmětů ANO 

zákaz skladování materiálů a předmětů nesouvisejících s provozem ANO 

nehořlavá uzavíratelná nádobou na odkládání hořlavého odpadu NE 

přenosné hasící přístroje ANO 
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udrţovat pořádek, na konci pracovní směny vţdy lakovnu zamést NE VŢDY 

čištění radiátorů od prachu 1 x za 3 měsíce a kratší NE TAK ČASTO 

povrchová teplota topných těles o 50 °C niţší neţ nejniţší teplota 

vznícení NH 
ANO 

na topná tělesa nestavět nádoby s NH ani sušené předměty ANO 

lokální spotřebiče a zdroje tepla ANO 

vyloučit nebo omezit iniciační zdroje ANO 

při stříkání pouţívat nucené větrání ANO 

trvale volné únikové cesty NE 

Nátěrové hmoty 

skladovat v uzavřených přepravních obalech ANO 

udrţovat teplotu NH pod teplotou vzplanutí NE U VŠECH 

koncentrace hořlavých par pod 25 % DHV ANO 

po skončení pracovní směny odnést NH z lakovny NE VŠECHNY 

úkapy NH musí být ihned likvidovány NE 

zabránit rozlití mimo poţární úsek ANO 

Zařízení k ručnímu stříkání 

pistole, hadice a kompresor z materiálu, který nepodporuje hoření ANO 

povrch hadice nesmí hromadit elektrostatický náboj ANO 

zabránit úniku NH ze zařízení NE VŢDY 

čištění, kontrola a údrţba se musí provádět v termínech stanovených 

výrobcem, postup popsaný v návodu 
ANO 

Elektrická instalace 

krytí IP43 ANO 

udrţována v řádném technickém vztahu ANO 

revize – 1x za 2 roky ANO 

čištění – 1x za 3 měsíce NE 

Vzduchotechnika a odsávání 

čištění, kontrola a údrţba se musí provádět v termínech stanovených 

výrobcem, postup popsaný v návodu 
ANO 

Ochrana zdraví 

ochranné masky NE VŢDY 

brýle NE 

pracovní oblečení ANO 

obuv ANO 

Organizační opatření 

školení zaměstnavatelů a zaměstnanců ANO 

provádění cvičných poplachů NE 

stanovení zón nebezpečnosti NE 

poţární řád ANO 

 

Tabulka bezpečnostních opatření přesně definuje, která opatření se musí v lakovně 

zavést (oranţová) a která jsou prováděna, ale ne vţdy, kdyţ by měla (hnědá). 
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10 Závěr 

Cílem mě diplomové práce bylo zpracovat návrh bezpečnostních opatření v 

lakovně, která byla  stanovena na základě provedené analýzy a hodnocení rizik. Při 

zpracovávaní práce jsem čerpala ze zákonů, vyhlášek, norem, odborné literatury, 

statistik poskytnutých Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České 

republiky, ze svých praktických zkušeností z lakovny a v neposlední řadě ze zkušeností 

odborníků. 

Návrhu bezpečnostních opatření v lakovně, která byla stanovena na základě 

provedené analýzy a hodnocení rizik, předcházelo stanovení technicko bezpečnostních 

parametrů nátěrových hmot – teploty vzplanutí a teploty vznícení. K laboratornímu 

určení teplot byly vybrány nátěrové hmoty, které jsou ředitelné organickými 

rozpouštědly. Volba těchto nátěrových hmot je z důvodu jejich nebezpečnosti (nízké 

teploty vzplanutí a nízké dolní meze výbušnosti), aplikační metody (natírání štětcem, 

stříkání pistolí) a také proto, ţe se před aplikací musí smíchat právě s rozpouštědly. 

Teploty vzplanutí a vznícení pro směsi nátěrových hmot s rozpouštědly nejsou nikde 

uvedeny, známe jen teploty pro samotné látky. Proto je nutné jejich stanovení, neboť 

v lakovně se pouţívají převáţně směsi těchto látek. 

Při laboratorním stanovení teplot jsem došla k závěru, ţe teplota vzplanutí směsi 

nátěrových hmot se výrazně neliší od teplot pro samostatné látky a pohybuje se v jejich 

rozmezí. Teplota vzplanutí směsi syntetické barvy SU 2013 a ředidla S 6006 je při obou 

poměrech míchání rovna 32 °C, tzn. leţí v rozmezí mezi teplotou vzplanutí barvy a 

ředidla (28 aţ 33). Teplota vzplanutí druhé směsi polyuretanového základu TA 909, 

tuţidla TX 50 a ředidla TZ 33 je určena měřením jako niţší neţ 25 °C. Přesnější 

stanovení nebylo moţné provést, protoţe vybavení laboratoře neumoţňuje stanovení 

teploty vzplanutí, jejíţ hodnota leţí pod teplotou okolí. Pro tuto směs z bezpečnostních 

listů vyplývá, ţe hodnota teploty vzplanutí se pohybuje okolo 4 °C. 

Stejný odhad výsledku, ţe teploty směsi bude mezi teplotami čistých látek, jsem 

pouţila také pro teplotu vznícení.  Teplota vznícení směsi syntetické barvy SU 2013 a 

ředidla S 6006 je při poměru míchání 1:1 rovna 274±2 °C a při poměru 1:2 je rovna 

260±2 °C.  Měřením byla stanoveny teploty vznícení vyšší. Předpokládaná teplota 

vznícení byla mezi 235 – 240 °C. Teplota vzplanutí druhé směsi polyuretanového 

základu TA 909, tuţidla TX 50 a ředidla TZ 33 je určena pro poměr míchání 5:3:3 jako 
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474±2 °C a pro poměr míchání 5:3:4 jako 478±2 °C. Předpokládaná teploty byla 

v rozmezí 470 – 524 °C, kterému stanovené teploty náleţí.  

Zkouškami bylo zjištěno, ţe u směsi syntetické barvy SU 2013 a ředidla S 6006, 

dochází při smíchání NH s ředidlem ke zvýšení hodnoty teploty vznícení. Zvýšení 

teploty vznícení je dáno tím, ţe směsi se chovají jinak, neţ čisté látky. Z toho vyplývá, 

ţe vytváření směsi nezvyšuje riziko vzniku poţáru v důsledku iniciace horkým 

povrchem. Existence změny a hodnota  teploty vznícení mimo očekávaný rozsah 

signalizují, ţe změny mohou být neočekávané, a nelze vyloučit, ţe u jiných nátěrových 

systémů můţe dojít  naopak ke sníţení teploty vznícení a tím ke zvýšení rizika poţáru. 

Povaţuji za důleţité, stanovit technicko bezpečnostní parametry pro všechny 

nátěrové hmoty, které při pouţití podléhají ředění. Výsledky stanovení by se měly 

uvádět v katalogových listech výrobců nátěrových hmot, ale také v technických listech. 

Protoţe tyto listy uvádějí mimo jiné i poměry míchání, u kterých by mohly být 

zaznamenány také hodnoty zápalných teplot. 

K analýze rizik v lakovně jsem si vybrala indexovou metodu Dow´s Fire and 

Explosion Index (Dowův index hořlavosti a výbušnosti), která závisí na teplotách 

vzplanutí hořlavých kapalin. Při porovnání teplot vzplanutí směsi a čistých látek 

vyplývá, ţe změny jsou nevýznamné a neovlivní hodnocení  reaktivity, viz Tab. 18. 

Pouze v případě, ţe by hodnota bodu vzplanutí leţela velmi blízko  u mezní hodnoty,  

mohlo by dojít ke  změně  hodnoty indexu. Metodou bylo stanoveno, ţe 

nejnebezpečnějším zařízením v lakovně je zařízení pro stříkaní nátěrových hmot. 

Zařízení ke stříkání pouţívá snadno zapalitelné nátěrové hmoty a při stříkání dochází k 

rozprášení nátěrové hmoty po celé místnosti a ke vzniku výbušného a zdraví škodlivého 

aerosolu. Aby bylo zabráněno nejen vzniku poţáru nebo výbuchu, ale i působení na 

zdraví zaměstnanců, jsou pro lakovnu stanovena technická a organizační opatření.  

Závěrem bych chtěla říct, ţe lakovna dřevěných výrobků  je provoz se zvýšeným 

poţárním nebezpečím, ve kterém se vyskytují hořlavé páry kapalin v takové míře, ţe 

nelze vyloučit vznik výbušné koncentrace. Přesto pokud budou striktně dodrţována 

bezpečnostní opatření v určených časových intervalech, bude tím zvýšena poţární 

ochrana  zaměstnanců, samostatné lakovny, celého objektu i okolní zástavby. 
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Spojovací prostředky, ruční nářadí a strojní obrábění 

 

Druhy spojovacích prostředků [20, 21, 22]: 

 tesařské spoje: 

 sraz, plátování, lípnutí, zapuštění, čepování, přeplátování, kampování, 

osedlání, 

 kovové spojovací prostředky: 

 hřebíky, tesařské skoby, vruty, šrouby, matice, podloţky, svorníky, kolíky, 

Tuschererův krouţek, plechy s prolisovanými hroty, hmoţdíky, 

 dřevěné spojovací prostředky: 

 dřevěné kolíky, 

 lepené spoje. 

 

Druhy ručních nářadí [20, 21, 22]: 

  nástroje k  měření: 

 měření délky, šířky, tloušťky: 

 skládací metr, pravítko, svinovací metr, pásmo, lať, teleskopické měřidlo, 

posuvné měřítko, tloušťkoměr, 

 měření polohy: 

 hadicová vodováha, vodováha, směrová šňůra, stavební laser, 

 měření úhlů: 

 úhelník, pokosník, úhloměr, 

 nástroje k řezání: 

 pily s předpětím: 

 oblouková pila, pila osazovačka, pila vykruţovačka, 

 pily bez předpětí: 

 pila ocaska, děrovka, hřbetovka, čepovka, svlakovka, na dýhu, na pokos, 

 japonské pily: 

 Dozuki, Ryoba, Kataba,  

 nástroje k hoblování: 

 hoblíky, 
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 nástroje k škrábání: 

 cidlina (škrabačka), škrabací hoblík, 

 nástroje k dlabání: 

 dláta, truhlářská palička, 

 nástroje k vrtání: 

 nebozezy, vrtáky pro kolovrátky, pro ruční vrtačky, pro stacionární stroje, 

 nástroje k strouhání a pilování: 

 struháky (rašple), pilníky, 

 nástroje k broušení: 

 brusný papír, brusný kámen, 

 nástroje k upínání: 

 hoblice, ztuţidla, svěrky, klíny, kloubové páky, svislé a vodorovné upínače. 

 

Druhy pracovních strojů [20, 21, 22]: 

 strojní pily: 

 základní: 

 stolní pásová, stolní kotoučová, zkracovací, vyřezávací, ruční kotoučová,  

na stínové spáry, ruční přímočará, 

 zvláštní: 

 omítací, vícelistá kotoučová, dvojitá formátovací, čepovací, formátovací 

na deskový materiál, výkyvná zkracovací, srovnávací a ohraňovací, 

 rovinné frézky: 

 stabilní frézky: 

 srovnávací rovinná, tloušťkovací rovinná, kombinovaná, vícestranná, 

 ruční frézky: 

 ruční elektrický hoblík, 

 svislé frézky: 

 stolové frézky, stojanové horní frézky, ozubovací frézky, řetězové dlabačky, 

vícevřetenové frézky, ruční frézky, 

 vrtačky: 

 ruční vrtačky: 

 elektická, příklepová,  
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 stabilní vrtačky: 

 stojanová, vysukovačka, kolíkovací, vícevřetenová kolíkovací, 

kombinovaný vrtací automat, vrtací dlabačka, 

 brusky: 

 stacionární brusky: 

 pásová, širokopásová, válcová, hranová, válečková, kotoučová, 

 ruční brusky: 

 pásová, talířová. vibrační, úhlová, 

 hydraulické a pneumatické přístroje: 

 hydraulické přístroje: 

 lisovací zařízení, zdvihací zařízení (vysokozdviţné vozíky, nakladače a 

zdviţné plošiny), 

 pneumatické přístroje: 

 kompresory, ruční zařízení poháněná tlakovým vzduchem (hřebíkovačky, 

šroubováky, vrtačky a brusky), lisovací a upínací zařízení, tlakové 

pistole, 

 CNC stroje: 

 frézy, soustruhy, plotry, routery. 
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Technické prostředky používané v lakovně 

 

 
Obr. č. 1: Lakovna [39] 

(v popředí pracovní část, v pozadí – sušící část) 

 

 
Obr. č. 2: Kompresor [39] 
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Obr. č. 3: Středotlaká stříkací pistole [39] 

 

 
Obr. č. 4: Nízkotlaká stříkací pistole [39] 
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Schéma sestavy pro stříkání 

 

 
Obr. č. 5: Stříkací sestava [26] 

 

Vysvětlivky: 

1 – stříkací pistole, 

2 – hadice pro přívod seřízeného tlaku vzduchu od kompresoru, Ø 8 mm, 

3 – regulátor tlaku vzduchu, 

4 – manometry, 

5 – hlavní přívod vzduchu od kompresoru, 

6 - hadice pro přívod neseřízeného tlaku vzduchu, 

7 – čistič vzduchu, 

8 – regulátor tlaku vzduchu, 

9 – zásobník laku, 

10 - hadice pro přívod NH, Ø 9 - 10 mm. 
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Piktogramy označující nebezpečí 

 

     

      Výbušné         Hořlavé          Oxidující 

 

     

          Plyny pod tlakem      Korozivní         Toxické 

 

     

      Dráţdivé         Nebezpečné pro zdraví          Nebezpečné pro ŢP 

Obr. č. 6: Piktogramy [31] 

 

 

 

 



Analýza bezpečnosti v lakovně dřevěných výrobků                      Bc. Hana Beinsteinová 

Příloha č. 5 

 1  

 

Graf počtu požárů na území ČR v letech 2001 - 2008 

 
Celkový počet vzniku všech poţárů nutno vynásobit 10

3
. 

Celkový počet vzniku poţárů v průmyslu nutno vynásobit 10
2
. 
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Počet zraněných osob na území ČR v letech 2001 - 2009 

 
Celkový počet zraněných osob ze všech poţárů nutno vynásobit 10

2
. 
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Graf průměrné četnosti vzniku požárů na území ČR 

v letech 2001 - 2009 

 
Celkový počet vzniku všech poţárů nutno vynásobit 10

2
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Vlastnosti a technicko bezpečnostní parametry nebezpečných 

látek [16, 17] 

 

Fyzikálně chemické vlastnosti: 

 molekulová hmotnost, 

 měrná hmotnost plynné fáze, 

 měrná hmotnost kondenzované fáze, 

 tlak nasycených par, 

 teplota varu, 

 spalné teplo, 

 slučovací teplo, 

 rozpustnost ve vodě. 

 

Technicko bezpečnostní parametry: 

 teplota vzplanutí, 

 teplota hoření, 

 teplota vznícení, 

 koncentrační hranice výbušnosti (dolní a horní), 

 teplotní hranice výbušnosti (dolní a horní), 

 mezní experimentální bezpečná spára, 

 minimální zápalný proud, 

 minimální iniciační energie, 

 limitní (kritický) obsah kyslíku, 

 výbuchové charakteristiky (tlak, čas, brizance), 

 rychlost odhořívání (hmotnostní, lineární), 

 rychlost šíření plamene, 

 toxicita hořlavých kapalin, 

 elektrická vodivost a statická elektřina. 
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Příčiny průmyslových havárií [16, 17] 

 

Poruchy zařízení: 

 nevhodné zajištění proti vnitřnímu přetlaku, vnějším vlivům, korozi a teplotě, 

 mechanické porušení nádob a potrubí v důsledku koroze nebo vnějšího rázu, 

 poruchy pomocných zařízení (čerpadel, kompresorů, dmýchadel a míchadel), 

 poruchy řídících systémů (tlakových a teplotních čidel, sledování hladiny, 

průtokoměrů, řídících jednotek, procesních počítačů), 

 poruch bezpečnostních systémů (bezpečnostních ventilů, pojistných ventilů a 

membrán, inertizačních systémů, faklového spalování), 

 poruchy svárů a přírub. 

Odchylky od normálních provozních podmínek: 

 poruchy v monitorování důleţitých parametrů (tlak, teplota, průtok, mnoţství, 

směšovací poměry), 

 poruchy v manuální dodávce chemických látek, 

 poruchy pomocných zařízení: 

 nedostatečné chlazení (odvod tepla) při exotermických reakcích; 

nedostatečný přívod páry nebo teplonosné látky; přerušení přívodu elektrické 

energie; přerušení přívodu dusíku; přerušení dodávky stlačeného vzduchu, 

 poruchy při najíţdění a odstavování procesů, které by mohly vést ke vzniku 

hořlavého či výbušného prostředí (hořlavého souboru) ve výrobním zařízení, 

 tvorba vedlejších produktů, zbytků nebo nečistoty, které by mohly zapříčinit 

neţádoucí vedlejší reakce (např. polymerizaci). 

Chyby člověka[8, 10]: 

 chyby operátora (jiné tlačítko jiné ventil) 

 vypnutý bezpečnostní systém, kvůli častým planým poplachům, 

 záměna NL, 

 komunikační chyby, 

 nevhodná oprava nebo údrţba, 

 neodborné svařování. 
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Algoritmus stanovení Dow´s Fire and Explosion Indexu [35] 

 

 
 

Vysvětlivky: MPPD  maximální pravděpodobná škoda na zařízení 

  MPDO  maximální pravděpodobný počet dní výpadku výroby 

  BI  přerušení provozu 

 

 

 


