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Anotace 

Předložená diplomová práce se zabývá popisem a analýzou současného způsobu 

používání hořlavých látek ve výrobním procesu nanášení barev a lakování předmětů dle NV 

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

v prostředí s nebezpečím výbuchu. K vyhledání rizikových míst v procesu nakládání 

s hořlavými látkami byly použity záznamy o pracovních úrazech v daném podniku. Dále byla 

provedena analýza, která posloužila k identifikaci a kvantifikaci dalších rizik. Na základě 

výsledků analýzy byly navrženy způsoby, jakými lze rizika spojená s používáním hořlavých 

látek (laků) ve výrobním procesu minimalizovat. 

 
 

Klíčová slova: hořlavé kapaliny, laky, výbuch, požár, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, 

analýza rizik,  

 
 

Annotation 

This thesis deals with the description and analysis of the current usage of flammable 

substances in the manufacturing process (the application of paints and painting of objects) 

according to NV No.406/2004Sb., about detailed requirements to ensure the safety and the 

protection of health at work in potentially explosive atmospheres. Records of working 

accidents in the company were used to find hazardous places in the process of handling with 

flammable substances. Further the analysis of risk was performed to identify and quantify 

additional risks. Based on results of the risk analysis have been proposed methods 

to minimize risks concerning the usage of flammable substances (paints) in the manufacturing 

process. 
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1 Úvod 

Hořlavé kapaliny a látky jsou především od 20. století součástí každodenního života 

pro většinu z nás. Jejich rozsah, výskyt a použití v posledních desetiletích narostl natolik, 

že život bez nich by byl takřka nemožný. Hořlavé látky ovšem s sebou nesou riziko spojené 

s jejich využitím a zpracováním. Jsou považovány za bezpečné a účelné do okamžiku, kdy 

se vymknou kontrole. Pak mohou způsobit nejen značnou materiální škodu, ale i újmu na 

zdraví a životech lidí. 

Rozsah použití hořlavých látek je velmi variabilní a rozsáhlý. Můžeme se s nimi setkat 

nejen v chemickém, strojírenském, gumárenském nebo stavebním průmyslu, ale 

i při základních úkonech v domácnosti nebo v pracovním životě. Jsou využívány především 

jako pohonné látky, čisticí přípravky, laky, barvy nebo ředidla. Největší nebezpečí hrozí 

v případě průmyslového zpracování, kdy se hořlavé látky skladují v množství přesahující 

stovky tun. 

Ať už jsou tyto látky používány pro domácí nebo průmyslové účely, je nutné ve všech 

oblastech použití věnovat zvýšenou pozornost vlastnostem hořlavých látek, jako jsou toxicita, 

dráždivost, dusivost, nebezpečnost pro životní prostředí a živé organismy a především 

hořlavost. Dalším nebezpečným aspektem pro člověka je fakt, že mnohé plyny a páry 

hořlavých látek jsou neviditelné a čichem nezjistitelné.  

Ke každému odvětví zpracovatelského nebo výrobního průmyslu patří pracovní úrazy 

vedoucí v některých případech k úmrtí pracovníka vyskytujícího se v místě nehody. Podle 

statistik Státního úřadu inspekce práce lze vidět, že nehody spojené s pracovní činností vedou 

ke smrtelnému úrazu ve více jak stovce případů. V roce 2007 šlo dokonce téměř o 200 úmrtí. 

Počet smrtelných úrazů za posledních 6 let zobrazuje Graf 1. Rozdělení smrtelných úrazů 

v roce 2011 podle zdroje, který jej zavinil, je znázorněno v Grafu 2. [32] 
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Graf 1Počet smrtelných úrazů v letech 2006 – 2011 [32] 

 

 

Graf 2 Rozdělení smrtelných úrazů podle jejich zdroje v roce 2011[32] 

 

Předložená diplomová práce se zabývá popisem a analýzou současného způsobu 

používání hořlavých látek ve výrobním procesu nanášení barev a lakování předmětů dle 

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

práci v prostředí s nebezpečím výbuchu. Cílem práce je stanovit krizová místa tohoto 

procesu, navrhnout varianty nových řešení a jejich technickou realizaci včetně jejich 

zdůvodnění. 
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2 Právní úprava 

Technologický vývoj, nové postupy i nároky na proti-výbuchovou ochranu k sobě 

vážou nemalé množství právních předpisů, které svou působností řídí používání, skladování 

a manipulaci s hořlavými látkami.  

2.1 Zákony 

Mezi základní právní legislativu upravující bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti 

a následnou kontrolu z pohledu státního dozoru nad bezpečnostní práce patří: 

 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce  

Hlavním úkolem zákoníku práce je úprava právních vztahů mezi zaměstnancem 

a zaměstnavatelem jako jsou vznik pracovního poměru a stanovení pracovní doby. Kromě 

těchto pracovně-právních vztahů jsou zde řešeny i základní otázky bezpečnosti a ochrany 

zdraví pracovníků při práci. V jednotlivých paragrafech 101 až 108 jsou položeny základy 

bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků při výkonu práce. Jedná se zejména o povinnosti 

zaměstnavatele v oblasti vyhledávání rizik na pracovišti, práva a povinnosti zaměstnanců, 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a postup zaměstnavatele 

při pracovních úrazech a nemocech z povolání.  

K vyhledávání rizik na pracovišti zákoník práce jasně říká, že zaměstnavatel 

je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky. 

Z toho vyplývají jasné povinnosti pro zaměstnavatele z hlediska soustavného vyhledávání 

nebezpečných procesů a činitelů v pracovním prostředí, jejich hodnocení a přijímání opatření 

k jejich minimalizaci. [11] 

 

Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.  

Tento zákon řeší v návaznosti na zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti související s výkonem práce. Tento 

zákon stanovuje bližší požadavky na: 

• pracoviště a pracovní prostředí – zaměstnavatel je povinen vytvořit konstrukčně 

a prostorově pracoviště tak, aby byly splněny bezpečnostní a hygienické pracovní 

podmínky pro zaměstnance. 
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• organizaci práce – zaměstnavatel je povinen organizovat práci a pracovní postupy tak, 

aby byly dodrženy bezpečnostní požadavky z hlediska zdraví zaměstnanců vzhledem 

k činnosti, kterou vykonávají.  

• bezpečnostní značky a signály – stanovuje povinnosti zaměstnavatele použít 

bezpečnostní značky a piktogramy na pracovišti. [12] 

 

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů.  

Zákon o inspekci práce č. 251/2005 Sb., upravuje postavení a působnost kontrolních 

orgánů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, pracovních podmínek a pracovně-

právních vztahů. 

Tento zákon zřizuje Státní úřad inspekce práce a Oblastní inspektoráty práce jako 

kontrolní orgány dodržování daných podmínek. Dále stanovuje práva a povinnosti inspektorů 

a sankce za porušení předepsaných podmínek. [13] 

 

2.2 Prováděcí předpisy 

Prováděcí předpisy slouží k upřesnění právní normy obsažené v zákoně. Pro oblast 

bezpečnosti a ochrany zdraví v prostředí s nebezpečím výbuchu jsou to následující prováděcí 

předpisy: 

 

Směrnice 1999/92/EC 

Pro potřebu předcházet výbuchovému hoření, výbuchům a minimalizaci následků 

vydala Evropská unie v roce 1999 směrnici zabývající se proti-výbuchovou ochranou. Jedná 

se o směrnici 1999/92/EC Evropského parlamentu a Rady o minimálních požadavcích 

na zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, kteří jsou ohrožování prostředím 

s nebezpečím výbuchu. Tato směrnice se také někdy vyskytuje pod názvem ATEX 137, název 

je odvozen za zkratky francouzského výrazu Atmosphère Explosible. 

 

Tato směrnice upravuje: 

• soubor činností při ochraně před explozí: 

o zamezení tvorbě explozivní atmosféry; 

o minimalizování výskytu zápalných zdrojů; 

o zmírnění ničivých následků po explozi; 
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o výběr vhodného zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu. 

• organizační řízení 

o vytváření instrukcí pro zaměstnance; 

o zajištění způsobilosti pracovníků; 

o správná údržba strojů, technických zařízení a nástrojů. 

• povinnost koordinace 

o koordinace zaměstnanců více zaměstnavatelů; 

o zajištění spolupráce pracovníků. 

• posuzování rizik exploze a dokumentace o ochraně před výbuchem 

o pověřená osoba musí analyzovat a dokumentovat veškerá rizika, stejně jako 

ochranu před nimi. 

 

Při hodnocení rizik je nutné posoudit, zda se v daném výrobním procesu, může 

za daných podmínek vyskytnout výbušná atmosféra, jestli tato atmosféra může být iniciována 

a zda jsou použity správné technologické postupy či pracovní látky a zda celý systém splňuje 

potřebné požadavky bezpečnosti. Dalším úkolem je stanovení rozsahu účinku výbuchu, neboť 

se předpokládá, že rozsah škod bude vždy velký. Nejdůležitějším úkolem při analýze rizik 

tedy zůstává stanovení pravděpodobnosti vzniku výbušné atmosféry, doba jejího trvání 

a odhad možnosti vzniku účinného iniciačního zdroje. [14] 

 

Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. 

V roce 2004 bylo Českou republikou přijato Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. o bližších 

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

výbuchu (dále jen nařízení vlády). Tímto nařízením Česká republika harmonizovala svoji 

legislativu v oblasti proti-výbuchové ochrany s Evropskou směrnicí 1999/92/EC.  

 Nařízení vlády uvádí také objekty, pro které tyto předpisy proti-výbuchové ochrany 

neplatí. Jsou to prostory: 

• pro lékařské účely, kde je ošetřován pacient; 

• pro používání plynových spotřebičů podle směrnice 90/396/EEC; 

• pro výrobu, manipulaci, používání, skladování a dopravu výbušnin a chemicky 

nestabilních látek; 

• zpracovatelského průmyslu, kde platí směrnice 92/91/EEC nebo 92/104/EEC; 
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• pro používání dopravních prostředků pro pozemní, lodní a leteckou dopravu, kromě 

dopravních prostředků určených k použití v prostorách s nebezpečím výbuchu (pro 

ty směrnice platí).  

Dále jsou zaměstnavatelé podle nařízení vlády povinni na základě hodnocení rizik 

roztřídit prostory na prostory bez nebezpečí výbuchu (prostory, u nichž se nepředpokládá 

výskyt výbušné směsi) a na prostory s nebezpečím výbuchu (prostory, u nichž se předpokládá 

výskyt výbušné směsi, vyžadující technická a organizační opatření k zajištění ochrany 

a bezpečnosti zdraví osob). Klasifikace a znázornění prostorů s nebezpečím výbuchu jsou 

uvedeny v Tabulce 1, respektive na Obrázku 1. Podle této klasifikace vypracuje 

zaměstnavatel dokumentaci o ochraně před výbuchem a označí místa vstupů do prostorů 

s nebezpečím výbuchu bezpečnostní značkou označující výbušné prostředí. Písemná 

dokumentace o ochraně před výbuchem musí být vypracována dle posouzeného rizika 

a je nutné, aby byla vyhotovena před zahájením výkonu práce. [15] 

Prostory s nebezpečím výbuchu se zařazují podle pravděpodobnosti a délky trvání 

výbušné atmosféry na: 

a) prostory s výskytem výbušné směsi tvořené směsí vzduchu a hořlavých plynů, 

par a mlh; 

b) prostory s výskytem výbušné směsi tvořené směsí vzduchu a hořlavého prachu. 

 

Tabulka 1 Klasifikace prostorů s nebezpečím výbuchu[15] 

Plyny a páry Prachy Druh provozu 

Zóna 0 Zóna 20 Prostory, ve kterých je výbušná atmosféra přítomna 
trvale nebo převážnou dobu. 

Zóna 1 Zóna 21 Prostory, ve kterých se předpokládá výskyt výbušné 
atmosféry. 

Zóna 2 Zóna 22 
Prostory, ve kterých se výskyt výbušné atmosféry 

nepředpokládá, ale pokud k tomu dojde, je přítomna 
pouze krátce. 

 

Zóna 0 

Do této skupiny patří nejčastěji prostory uvnitř výrobního či zpracovatelského zařízení jako 

jsou např. lakovny, sklady hořlavých látek nebo úpravny hořlavých kapalin a plynů, kde lze 

očekávat přítomnost výbušné atmosféry během výrobního procesu. Přítomnost iniciačních 

zdrojů musí být vyloučena po celou dobu provozu. 
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Zóna 1 

Prostory v bezprostřední blízkosti výrobního zařízení určeného pro čerpání, plnění nebo 

zpracování hořlavých látek. Je potřeba vyloučit přítomnost iniciačních zdrojů 

jak za normálního provozu, tak i při případných poruchách. 

Zóna 2 

Prostory ve kterých se mohou vytvářet nebezpečné koncentrace výbušných par, např. vlivem 

nedokonalého utěsnění. V této zóně je nutné vyloučit iniciační zdroj během běžného provozu 

a údržbě zařízení.[15] 

 

 

 

Obrázek 1 Znázornění „výbušných“ zón[vlastní] 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví osob vyskytujících se na pracovišti je tvořena celým 

souborem bezpečnostních prvků. Kromě technických a organizačních opatření je důležitá také 

informovanost jednotlivých pracovníků o případném nebezpečí, ať už pomocí značek nebo 

zvukových či světelných signálů. NV 406/2004 Sb. nařizuje provozovateli označit prostory 

s nebezpečím výbuchu značkou. Tato značka má trojúhelníkový tvar s nápisem „EX“ (viz 

Obrázek 2). 
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Obrázek 2 Značka upozorňující na nebezpečí výbuchu [15] 

 

Nařízení vlády č. 23/2003 Sb.  

Dalším dokumentem legislativy, který se zabývá ochranou osob, zdraví a majetku 

z hlediska výbušného prostředí je nařízení vlády č. 23/2003 Sb., kterým se stanoví technické 

požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím 

výbuchu (dále jen nařízení vlády). Tento dokument ukládá výrobcům a dodavatelům 

povinnosti z hlediska způsobu ochrany a odolnosti zařízení vůči výbuchu. Zároveň definuje, 

jakým způsobem musí být označeny výrobky určené do prostředí s nebezpečím výbuchu. 

Na výrobku musí být čitelně uvedena: 

• informace o výrobci, jeho adresa a jméno; 

• osoba oprávněná jednat za výrobce; 

• typ zařízení, jeho číslo a rok výroby; 

• odkaz na normy a právní předpisy, které výrobek splňuje; 

• označení značkou CE. 

Zařízení a ochranné systémy určené pro prostory s nebezpečím výbuchu se dle přílohy 

č. 1 tohoto nařízení vlády zatřiďují do tří kategorií. Možnost použití těchto zařízení v zónách 

výrobního prostoru rozdělených dle NV č. 406/204 Sb. znázorňuje Tabulka 2.[16] 
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Tabulka 2 Kategorie zařízení pro prostory s nebezpečím výbuchu[16] 

Kategorie zařízení dle NV 

č. 23/2003 Sb., 

Zóny výrobního prostoru dle NV 

č. 406/2004 Sb., 

1 Zóna 0 nebo 20 

1 a 2 Zóna 1 nebo 21 

1, 2 a 3 Zóna 2 nebo 22 

 

Kategorie 1 

Zařízení spadající do kategorie 1 poskytují velmi vysokou ochranu i v případech, kdy dojde 

k mimořádné události ve výrobním procesu. Tato ochranná zařízení mají více ochranných 

prvků, které jsou v případě výpadku jednoho z nich schopny plně zastoupit ostatní. Zařízení 

v kategorii 1 jsou určeny pro prostory v provozech, ve kterých je výbušná atmosféra přítomna 

trvale nebo často. 

Kategorie 2 

Kategorie 2 zahrnuje zařízení, která zajišťují vysokou úroveň ochrany ve vztahu 

k používanému zařízení. Zařízení spadající do druhé kategorie jsou určena pro prostory 

s občasným výskytem výbušné atmosféry, ve které poskytují vysokou úroveň ochrany. Tato 

zařízení jsou schopna spolehlivě pracovat i v případě častého rušení a poruch.  

Kategorie 3 

Kategorie zařízení zajišťující běžnou úroveň ochrany před výbuchem. Předpokládá se, že tato 

zařízení nebudou používána v prostředí s nebezpečím výbuchu a pokud ano, tak pouze 

na velmi krátkou dobu. Zařízení třetí kategorie poskytuje ochranu při běžném provozu. 

 

 Jednotlivá ochranná opatření, která musí splňovat zařízení spadající do jedné ze tří 

kategorií, jsou uvedena v příloze č. 2 NV č. 23/2003 Sb. [16] 

 

2.3 Technické normy 

Pro jednotlivá průmyslová odvětví, zařízení, nástroje nebo prostory, které se vyskytují 

v prostředí s možností nebezpečí výbuchu, existují ucelené normy, které definují požadavky 

pro jejich návrh, vlastnosti materiálu, kritéria vybavení a bezpečnostní prvky. Obecně lze říci, 

že jejich používaní je doporučené, výhodné, avšak nikoliv závazné. Toto tvrzení ovšem 

neplatí pro normy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků. V této oblasti jsou 
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normy povinné a zaměstnavatel je nucen je dodržovat tak, jak ukládá zákoník 

práce § 349 [11]. Pro potřebu předložené diplomové práce v oblasti hořlavých kapalin to jsou 

zejména normy: 

 

ČSN EN 1127 – 1 – Výbušná prostředí – prevence a ochrana proti výbuchu – Část 1: 

Základní koncepce a metodika. [21] 

 

ČSN EN 60079 – XX – základní kodex norem upravující podmínky pro klasifikaci prostor, 

požadavky na konstrukci, vzhled a provedení zařízení nasazených do prostor s nebezpečím 

výbuchu hořlavých plynů a par hořlavých kapalin. [23] 

 

ČSN EN 61241 – XX - základní kodex norem upravující podmínky pro klasifikaci prostor, 

požadavky na konstrukci, vzhled a provedení zařízení nasazených do prostor s nebezpečím 

výbuchu tvořených hořlavým prachem. [24] 

 

ČSN 65 0201 - Hořlavé kapaliny. Provozovny a sklady. 

Norma upravující názvosloví a třídění hořlavých kapalin. Dále se zabývá požadavky 

na výrobní a skladovací prostory, ve kterých dochází k manipulaci nebo zpracování těchto 

látek.[25] 

 

ČSN EN 12 215 – Lakovny - stříkací kabiny pro nanášení organických tekutých nátěrových 

hmot.[22] 
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3 Vlastnosti hořlavých kapalin 

Hořlavé kapaliny patří do skupiny látek, které svými vlastnostmi zvyšují požární 

nebezpečí v daném objektu. Pokud chceme toto nebezpečí určit nebo identifikovat, 

je nezbytné, abychom se zabývali požárně technickými aspekty těchto látek. Pro identifikaci 

požárního nebezpečí hořlavých kapalin a výbušných látek se v jednotlivých zemích používají 

jiné postupy a metodika, což mnohdy vede k jiným výsledkům nebo závěrům. 

Obecně lze říci, že za hořlavou kapalinu lze považovat takovou kapalinu, která má 

definované vlastnosti. Pro určení těchto hodnot byla v  České republice vydána norma ČSN 

65 0201, která přesně stanovuje, které kapaliny lze považovat za hořlavé a které nikoliv. Dle 

této normy lze tedy považovat kapaliny (suspenze, emulze) za hořlavé, pokud splňují 

následující podmínky[25]: 

• jsou kapalné při teplotách, které se vyskytují při jejich zpracování nebo 

skladování; 

• mají definovanou teplotu vzplanutí; 

• lze u nich stanovit teplotu hoření. 

 

Teplota vzplanutí se používá pro zatřídění hořlavých kapalin do čtyř tříd 

nebezpečnosti(viz Tabulka 3) dle teploty vzplanutí. 

Kapalina, u které nelze definovat teplotu vzplanutí, je považována za hořlavou 

kapalinu I. třídy nebezpečnosti. Hořlavé kapaliny zařazené do II. a III. třídy nebezpečnosti 

a které jsou zároveň při svém skladování, výrobě nebo zpracování zahřívány na teplotu 

stejnou nebo vyšší než je teplota vzplanutí, se posuzují jako hořlavé kapaliny I. třídy 

nebezpečnosti. V případě hořlavých kapalin IV. třídy se tyto kapaliny posuzují jako kapaliny 

III. třídy. [25] 

 

Tabulka 3 Třídy nebezpečnosti hořlavých kapalin[25] 

Třída nebezpečnosti Teplota vzplanutí 

I. do 21°C 

II. od 21 do 55°C 

III. od 55 do 100°C 

IV. nad 100°C 
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Hořlavé kapaliny se dále zatřiďují dle normy ČSN 63 0321do šesti teplotních tříd 

(viz Tabulka 4) a to na základě teploty vznícení. Hodnoty teploty vznícení mají velký význam 

pro určení požárního nebezpečí, jelikož představují teploty horkých povrchů, které se mohou 

v provozu přímo (topná tělesa, pece, kotle apod.) či nepřímo (nepromazané pohyblivé součásti 

strojů a zařízení) vyskytovat.  Hodnoty teplot vznícení se v literatuře velmi často liší. 

Je to dáno rozdílnou metodikou při určení této teploty. Vzhledem k bezpečnosti a ochraně 

zdraví a majetku bychom měli používat tu hodnotu, která je v publikacích uvedena jako 

nejnižší.[6] 

Tabulka 4 Teplotní třídy hořlavých [6] 

Teplotní třída Teplota vznícení [°C] 

Příklad zatřídění 

Hořlavina 
Teplota vznícení 

[°C] 

T1 nad 450 Aceton 535 

T2 od 300 do 450 Butanol 408 

T3 od 200 do 300 n-heptan 215 

T4 od 135 do 200 acetaldehyd 140 

T5 od 100 do 135 sirouhlík 102 

T6 od 85 do 100 etylnitrit 90 

 

3.1 Požárně technické vlastnosti 

Pod pojmem požárně technické vlastnosti hořlavých kapalin si můžeme představit 

soubor údajů a informací, které jsou potřebné pro preventivní opatření bezpečnosti 

a k ochraně zdraví a majetku.  

Pro určení požárně technických vlastností hořlavých kapalin je nutné znát proces 

hoření, jeho způsoby iniciace a meze výbušnosti těchto látek. 

 

Proces hoření 

Pojem hoření lze chápat jako oxidačně-redukční reakci, při které reaguje hořlavá látka 

s oxidačním prostředkem za vzniku tepla a světla. Tato reakce je exotermická. Pro proces 

hoření existují určité podmínky, které je nutné vytvořit, aby tento jev mohl začít. Musí být 

přítomen iniciační zdroj s dostatečnou energií, oxidovadlo a hořlavá látka. Více o procesu 

vzplanutí a vznícení hořlavé kapaliny na Obrázku 3. Pro pokračování a udržení celého 

procesu hoření musí být oxidační činidlo a hořlavá látka v takovém poměru, kdy se touto 
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reakcí uvolní z hořlavé látky takové množství tepla, které je potřebné pro pokračování 

oxidačně-redukční reakce. 

 

Základní způsoby iniciace procesu hoření 

Teplota vzplanutí je nejnižší teplota kapaliny při tlaku 101,325 kPa, při které 

se ze zahřívaného vzorku uvolní tolik par, které jsou za daných podmínek zkoušky schopny 

po přiblížení plamene vzplanout a opět uhasnout. O vzplanutí mluvíme tehdy, kdy je hořlavá 

látka iniciována otevřeným zdrojem zapálení (jiskra, plamen).  

 

Teplota vznícení je nejnižší teplota horkého povrchu, při které se za předepsaných 

zkušebních podmínek uvolní z hořlavé kapaliny takové množství směsi plynů a par, které 

se vzduchem vznítí. 

 

Samovznícení je iniciace bez působení jiného tepelného zdroje (vnitřní fyzikálně-chemický 

proces). 

 

 

Obrázek 3 Schéma vzplanutí a vznícení hořlavé kapaliny [6] 
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Koncentrační a teplotní meze výbušnosti 

 U hořlavých kapalin lze říci, že se vznítí jen za podmínek, kdy je v hořlavém souboru 

zastoupena hořlavá látka v určitém množství (koncentraci) a zároveň má iniciační zdroj 

dostatečnou energii pro její iniciaci. Tato koncentrace par se uvádí v objemových procentech, 

kdy její velikost závisí především na teplotě prostředí, ve kterém se hořlavý soubor vyskytuje. 

Z tohoto důvodu se můžeme v literatuře setkat s pojmem teplotní mez výbušnosti. Tento 

pojem je pro naše potřeby vhodnější z hlediska praktické aplikace než klasicky udávaná 

koncentrační mez výbušnosti.  

 Je velice důležité si uvědomit, že meze výbušnosti nejsou konstanty a tudíž je jejich 

hodnota pohyblivá. Jejich velikost závisí na mnoha faktorech, jako jsou teplota, tlak, 

přítomnost inhibičních látek nebo velikost a tvar zkušební nádoby. Proto je vhodné z pohledu 

bezpečnosti použít nejnižší publikovanou hodnotu. [6] 

  

Koncentrační meze výbušnosti lze definovat jako rozmezí koncentrace hořlavé látky 

s oxidačním prostředkem (nejčastěji vzduch), u které dojde při iniciaci k hoření nebo 

výbuchu.  

I. Dolní koncentrační mez výbušnosti 

Nejnižší koncentrace hořlavé látky vyjádřená v g.m-3 nebo objemových procentech 

ve směsi s oxidačním prostředkem, která je schopna při iniciaci šířit plamen. 

II. Horní koncentrační mez výbušnosti 

Nejvyšší koncentrace hořlavé látky vyjádřená v g.m-3 nebo objemových procentech 

ve směsi s oxidačním prostředkem, která je za daných podmínek ještě výbušná. 

 

I. Dolní teplotní mez výbušnosti 

Nejnižší teplota hořlaviny (plynu nebo páry), při které se ze zahřívané látky uvolní 

za předepsaných podmínek takové množství par, které jsou po iniciaci (jiskrou, 

plamenem) schopny se ve směsi s oxidačním prostředkem zapálit a šířit plamen. Tuto 

hodnotu můžeme považovat za ekvivalent k teplotě vzplanutí. 

II. Horní teplotní mez výbušnosti 

Nejvyšší teplota hořlaviny (plynu nebo páry), při které se ze zahřívané látky uvolní 

za předepsaných podmínek takové množství par, které jsou ještě schopny se směsí 

s oxidačním prostředkem být iniciovány.[6] 

 

Při poměru hořlavé látky a oxidačního prostředku pod dolní mezí výbušnosti není 
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hořlavý soubor schopen iniciace (vznícení, vzplanutí) z důvodu nedostatku hořlavé látky. Ani 

u koncentrací nad horní mezí výbušnosti nemůže být hořlavá směs inciována kvůli 

nedostatečnému množství oxidačního prostředku v hořlavém souboru. Konkrétní znázornění 

mezí výbušnosti ukazuje Obrázek 4. 

 

 

Obrázek 4 Meze výbušnosti [6] 

 

3.2 Výbuchové charakteristiky 

Z hlediska výbuchu jsou důležité výkonové parametry detonace, které udávají hodnoty 

výbušného souboru na konci detonační zóny. Je to především detonační rychlost - Dcj 

a detonační tlak - Pcj.  

Detonační tlak je maximální hodnota, kterou dosáhne výbušná směs při iniciaci. Tyto 

hodnoty se pohybují mezi 3 až 10 bary, výjimečně 12 bar. Výbuchový tlak je závislý 

především na objemu a koncentraci výbušné atmosféry. K nejvyššímu detonačnímu tlaku 

dochází v momentě optimální koncentrace výbušné směsi, kdy je k iniciaci zapotřebí 

minimum iniciační energie (viz Obrázek 5). Hodnoty maximálního výbušného tlaku mají 

přímý vliv na konstrukční vlastnosti technologie, ve které jsou využívány. V případě, že daná 

výbušná látka nedosahuje při výbuchu takových tlakových hodnot, na které je dané zařízení 

konstruováno, není zapotřebí dalších ochranných prvků. Samozřejmě záleží na vyhodnocení 

rizik s možností přenosu výbuchu do jiné části technologie.[1,3] 
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Červená – maximální 

výbuchový tlak 

Žlutá – minimální iniciační 

energie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detonační rychlost je hodnota, kterou se je schopna výbušná přeměna šířit látkou 

za daných podmínek. Hodnoty detonační rychlosti a tlaku lze získat několika způsoby. 

Můžeme použít výpočtové programy, které jsou sice přesné, ale na druhou stranu velice drahé 

a těžko dostupné. Z tohoto důvodu se v praxi používají empirické rovnice, které nejsou tolik 

přesné, ale jejich jednoduchost a relativní přesnost jim dává velkou výhodu před první 

metodou. Posledním způsobem je využití měřicích přístrojů.  

Z bezpečnostního hlediska jsou důležité obě hodnoty. Co se týče detonační rychlosti, 

tak se tato hodnota spíše měří, než počítá. Přístroje pro měření detonační rychlosti jsou 

založeny na schopnosti optického vlákna zaznamenat světelný signál při průchodu detonační 

vlny měřicím zařízením. Přístroj si pamatuje čas příchodu detonační vlny a sleduje zpoždění 

mezi dvěma měřicími sondami. Tento signál je následně vypočítán ve vyhodnocovacím 

zařízení, kdy je z naměřeného časového intervalu a vzdálenosti mezi sondami vypočtena 

detonační rychlost.  

Dále se při detonaci výbušniny uvolňuje vnitřní energie samotné výbušniny, která 

je reprezentována teplem, které se při detonaci uvolní. Toto teplo se následně mění 

na mechanickou energii. Účinnost této přeměny se děje v určitém rozsahu mezi 5 – 40 %, 

Obrázek 5 Graf závislosti koncentrace na iniciační 

energii a maximálním výbuchovém tlaku[26] 
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což závisí především na způsobu využití výbušniny. Samotný pojem vnitřní energie 

výbušniny je přibližným ukazatelem výkonu nebo schopnosti výbušniny konat práci. [5] 

 

3.3 Nebezpečí výbuchu směsi plynů a par hořlavých kapalin 

Výbuch je v požární praxi považován za negativní jev, který díky svým tlakovým 

a tepelným účinkům způsobuje celou řadu nežádoucích jevů. Jelikož trvá pouze několik 

milisekund, únik z ohrožených prostor je takřka nemožný. Proto při těchto jevech dochází jak 

k obrovským škodám, tak i k poškození zdraví či úmrtí osob. 

Obecně platí, že hořlavé látky mohou vytvářet výbušnou směs, pokud se zkouškou 

prokázalo, že jsou schopny se vzduchem vytvářet směsi, které umožňují vznik a šíření 

plamene.To znamená, že mají definovanou teplotu vzplanutí a vznícení. Proto je nutné 

nejprve zjistit, zda se v daném místě hořlavé látky vyskytují a zda jsou schopny vytvářet 

výbušné směsi spolu se vzduchem nebo jinou oxidační látkou. Možnost vytvářet výbušnou 

směs závisí především na požárně-technických vlastnostech daných látek, jejich poměru 

a na okolních podmínkách, v nichž se výbušná směs vyskytuje. Vzhledem k pracovním 

podmínkám nás zajímá především teplota, tlak, stav pohybu vzduchu (zda je v pohybu 

či klidu), uspořádání pracovního prostoru a zda jsou přítomny směsi prachu se vzduchem 

nebo usazeniny. Všechny tyto vlastnosti hořlavých látek a okolního prostředí je třeba brát 

v úvahu při stanovení nebezpečí výbuchu směsi plynů a par hořlavých kapalin. 

 Při stanovení nebezpečí výbuchu je nutné určit, jaké množství výbušné směsi 

je nebezpečné. Je třeba znát účinky výbuchu používané výbušné směsi. Přitom se můžeme 

opřít o výbuchové parametry dané látky: maximální výbuchový tlak, maximální rychlost 

narůstání výbuchového tlaku a meze detonace. [1] 

 

Existují tři možnosti chování hořlavé směsi plynů a par se vzduchem: 

• oblak se rozplyne – optimální případ, avšak nejméně pravděpodobný; 

• oblak začne volně hořet; 

• oblak začne hořet a následně přejde v detonaci – nejméně příznivý stav vzhledem 

k účinkům tlakové vlny. 

 

Obecně lze říci, že za nebezpečné množství výbušné směsi v uzavřeném prostoru lze 

považovat již 10 dm3 této směsi. V prostorách menších než 100 m3 se za nebezpečné množství 

považuje množství výbušné směsi tvořící deseti-tisícinu objemu daného prostoru, 
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takžepro 70 m3 již 7 dm3 výbušné směsi. V případě, že se v blízkosti vyskytují osoby, může 

být nebezpečné množství i menší. 

V  případě, kdy se zabýváme nebezpečím výbuchu ve volném prostranství, 

je množství výbušné směsi mnohem větší. Vychází se zde zejména z letitých zkušeností 

expertů a z výsledků měření, které byly provedeny. Množství, které lze považovat 

za nebezpečné, se pohybuje mezi 2 - 5 tunami plynů nebo par s výjimkou vodíku a jeho směsí 

s jinými hořlavými plyny (CO, CH4 aj.). V tomto případě je přechod k detonaci možný již 

v množství nad 100 kg. [1] 

3.3.1 Účinky výbuchu 

Největším nebezpečím pro zdraví pracovníků jsou situace, při kterých jsou pracovníci 

bezprostředně ohroženi účinky výbuchu. Výbuch se projevuje ve třech základních typech: 

1. Mechanický – postupný, relativně pomalý nárůst tlaku v tlakové nádobě. 

2. Chemický – mimořádně rychlá reakce výbušných látek doprovázená vysokou 

teplotou, tlakem a světelným a zvukovým účinkem. 

3. Nukleární – štěpení jádra za vzniku velkého množství energie. 

 

Z oblasti nebezpečí výbuchu plynů a par hořlavých kapalin nás bude zajímat 

především nebezpečí výbuchu vlivem chemické reakce. Podle rychlosti chemické reakce, 

závislé na hořlavém souboru, můžeme výbuch rozdělit do tří kategorií: 

1. Explozivní hoření (deflagrace) 

Druh chemického výbuchu, při němž rychlost chemické reakce (výbušné přeměny) 

na povrchu hořlavého souboru nepostačuje k tomu, aby výbuchová rychlost byla větší než 

rychlost zvuku ve zplodinách, které při ní vznikají. To znamená, že nedochází k podstatnému 

zvýšení tlaku v místě výbuchu. Rychlost výbušné přeměny v místě výbuchu je poměrně malá 

a to v řádech milimetru až stovek milimetrů za sekundu, kdy jsou zplodiny výbuchu schopny 

uniknout z vrstvy, kde probíhá chemická reakce. 

V případě, že zplodiny výbuchu mají možnost unikat do okolí (nejsou uzavřeny 

v nádobě), nemění se tlak plynu v závislosti na čase. Tlak v okolním prostředí je proto stejný 

jako v hořlavé směsi a netvoří se tlaková vlna.  

 

2. Přechod od deflagrace k detonaci 

V případě, že stoupne rychlost hoření nad určitou mez, nejsou schopny zplodiny, které 

vznikají při hoření, unikat z místa výbuchu. Z tohoto důvodu se zplodiny hromadí v reakční 
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vrstvě a způsobují nárůst tlaku. Přechod deflagrace k detonaci je charakteristický tím, 

že je tlak v místě výbuchu vyšší než tlak v okolí a jeho rychlost se mění s časem. V důsledku 

zvýšení tlaku v místě výbuchu se v prostředí vytváří tlakové vlny, které jsou doprovázeny 

ničivým tepelným a tlakovým efektem. 

Tento proces se v prvních chvílích projevuje jako explozivní hoření. Ve chvíli, kdy 

dojde k nárůstu tlaku, se deflagrace změní v detonaci. Zajímavé je, že tento jev může probíhat 

i obráceně. Dochází k němu tehdy, když dá silná iniciace v hořlavém souboru tlakové vlně 

takovou energii, pro kterou nejsou podmínky pro další šíření, tím pádem dojde k přechodu 

k explozivnímu hoření vlivem snižující se rychlosti detonační vlny. 

 

3. Detonace 

Při chemickém výbuchu je uvolněna tlaková vlna o rychlosti větší, než je rychlost 

zvuku ve zplodinách výbuchu, které při něm vznikají. Můžeme říci, že je to rychlost, kterou 

se je schopna výbušná přeměna šířit látkou za daných podmínek. 

Při vysoké rychlosti přeměny se v místě výbuchu hromadí velké množství plynů, které 

jsou základem pro detonační vlnu. Tato detonační vlna se šíří rychlostí až několika tisíc m.s-1. 

Rychlost detonace je konstantní pro každý druh výbušniny a je velmi málo ovlivněna 

podmínkami, ve kterých probíhá. Detonační rychlost dosahuje rychlosti až 10 000 m.s-1.[5] 

 

Vlastní průběh detonace lze znázornit grafem jako průběh křivky znázorňující 

závislost tlaku na čase (viz Obrázek 6). Tato křivka je také někdy nazývána „výbuchovou 

křivkou“.Po iniciaci hořlavého souboru lze z grafu vyčíst tzv. „mrtvou dobu“, kdy nedochází 

k nárůstu tlaku. Po této době dochází k obrovskému nárůstu výbuchového tlaku a brizance 

(nárůst výbuchového tlaku za čas). Na grafu jsou znázorněny dvě výbuchové křivky pro dvě 

rozdílné hořlavé látky. Rozdílnost křivek je dána zejména rozdílnými výbuchovými 

vlastnostmi obou látek.[26] 
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Obrázek 6 Znázornění průběhu detonace [26] 

A – iniciace 

A – B – komprese: dochází zde k zahoření většího množství částic, kdy se hoření začíná šířit 

do všech směrů. Tato část trvá okolo 3 – 10 milisekund. Tato doba je velice důležitá 

vzhledem k fungování ochranných systémů, kdy ochranné prvky musí během takto krátké 

doby detekovat výbuch a začít fungovat proti jeho dalšímu rozvoji. 

B – C – hlavní fáze výbuchu: fáze, ve které probíhá vlastní výbuch. Průběh výbuchu, tedy 

rychlost jeho hoření, rychlost zapalování jednotlivých částic a doba jeho trvání, závisí 

především na výbuchových charakteristikách dané látky a podmínkách, ve kterých výbuch 

vznikl (teplota, tlak, vlhkost apod.) Hlavní fáze výbuchu trvá řádově desítky až stovky 

milisekund. V případě, že zařízení není konstruováno jako odolné proti výbuchovému tlaku 

a není zde ani instalován ochranný výbuchový systém, dochází v této fázi k destrukci zařízení, 

vzniku trhlin a mnohdy i k přenosu výbuchu do propojených částí technologie. 

C – dosažení maximálního výbuchového tlaku: moment, ve kterém vyhoří veškeré částice, 

které se podílejí na výbuchu. Za tímto bodem dochází pouze k ochladnutí spalin. [26] 

 

3.3.2 Zdroje iniciace 

Chemický výbuch nevzniká bez vnějšího podnětu. Je potřeba dodat výbušnině určité 

množství energie, která iniciuje alespoň část hořlavého souboru, od níž se výbuch rozšíří 

do celého objemu výbušné směsi. Velikost dodané energie je nesrovnatelně nižší než velikost 
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energie, která je uvolněna výbuchem.   

Impulz, který zapříčiní výbušnou reakci, se nazývá iniciace. Velikost impulzu je různá. 

Vždy záleží na složení a vlastnostech hořlavého souboru. Čím menší je dodaná energie 

k iniciaci výbuchu, tím větší je citlivost hořlavého souboru k tomuto podnětu.[5] 

  

Podle formy energie, kterou je nutné dodat hořlavému souboru, rozdělujeme 

iniciátory na několik druhů: 

1. Tepelný podnět 

Při kontaktu teplého povrchu, případně plamene, s výbušnou atmosférou může dojít 

k iniciaci. Účinnost je přímo úměrná koncentraci hořlavé látky ve výbušném souboru a teplotě 

horkého povrchu. Naopak proudění výbušné směsi kolem horkého povrchu má opačný 

účinek. Kromě iniciace běžnými způsoby (plamen, svařování, kouření, horké povrchy 

topných těles apod.) je nutno brát v úvahu nepromazané části pohyblivých strojů, různé brzdy, 

třecí spojky a průchozí hřídele, které mohou být při velkém namáhání samy iniciátory 

výbušné směsi.  

 

2. Mechanický podnět 

Podnět vzniku jiskry je velmi často vyvolán mechanickým působením dvou nebo více 

materiálů. Mluvíme především o vzájemném tření, nárazu nebo broušení materiálů. Iniciátory 

se tak například stávají kovové materiály nebo části vhozené či uvolněné do výrobní 

technologie. Schopnost odhadnout vznik této iniciace je velmi těžká, jelikož jsou tyto podněty 

velice často spojené s únavou materiálu a neopatrností obsluhy. 

 

3. Podnět elektrickou/statickou jiskrou 

U elektrických zařízení mohou být zdrojem jiskry, které vznikají především 

při zapínání a vypínání elektrických zařízení a obvodů. Použití velmi nízkého napětí nelze 

považovat za vyloučení iniciačního zdroje. Elektrická zařízení umístěná ve výbušném 

prostředí musí splňovat požadavky dané nařízením vlády 23/2003 Sb.  

Iniciátorem může být i výboj nabitých, izolovaných a vodivých částí, tedy statická 

elektřina. Nabité částice z nevodivých materiálů (nejčastěji plasty) mohou vytvořit tzv. trsový 

výboj, který je velmi účinným iniciátorem hořlavých plynů a par. K vývinu výbojů dochází 

především z akumulovaného náboje na neuzemněných vodivých částech, při dopravě 

v kovových potrubích a také na těle osob, které jsou izolovány od podlahy. K ochranným 

opatřením proti iniciaci statickou elektřinou patří zejména: 
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• účinné uzemnění všech vodivých částí zařízení a technologie; 

• odstranění materiálů s nízkou elektrickou vodivostí a nevodivých povrchů;  

• nošení vhodné obuvi a oblečení v prostorách s výskytem výbušné atmosféry. 

 

4. Podnět detonační vlnou od jiného výbuchu 

Zdrojem energie je v tomto případě předchozí detonační vlna od jiného výbuchu, který 

je schopen svými účinky (tepelnými a tlakovými) způsobit další iniciaci.  

 

5. Podnět vlivem světelného záření 

Světelné záření je schopno iniciovat hořlavý soubor v případě, jsou-li jeho paprsky 

zaostřeny např. dutým zrcadlem nebo čočkou. Při tomto soustředění paprsků lze dosáhnout 

teploty až 1000 oC. Druhým způsobem iniciace je přímé sálání světelných paprsků na povrch 

tělesa. Těleso může dosáhnout teploty až 70oC. 

 

Podstatu působení většiny iniciačních impulzů tvoří mechanická energie nebo zahřátí. 

Iniciace detonační vlnou je v podstatě velmi silný a rychlý náraz plynných součástí na povrch 

hořlavého souboru nebo nálože, tedy mechanická energie. Stejně jako působení elektrické 

jiskry má za následek ohřátí výbušného souboru jiskrou.  

Obecně vzato se předpokládá, že výbuch je způsoben ve většině případů působením 

tepla na výbušnou směs (teplota vznícení a vzplanutí). Ovšem pochod, jakým způsobem dojde 

ke vzniku iniciačního zdroje, je při působení různých zdrojů energie odlišný a proto rozděluje 

druhy podnětů podle formy jeho energie.[5] 

 

3.4 Možnosti snížení nebezpečí výbuchu 

V následující kapitole jsou popsány základní prvky proti-výbuchové ochrany 

využívané při používání hořlavých kapalin ve výrobním procesu. Celý systém je založen 

na rozdělení ochrany do tří základních pilířů[4]: 

3.4.1 Primární ochrana 

Primární ochrana zahrnuje všechna opatření, jejichž účelem je omezení vzniku 

výbušného množství plynů a par s oxidačním prostředkem. Mezi tato opatření patří: 

- Omezení nebo náhrada hořlavých látek méně hořlavými, tedy snížení množství 

koncentrace hořlavé látky, která již není spolu s oxidačním prostředkem výbušná. 
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Klasickým způsobem snížení koncentrace je odsávání nebo odvětrávání prostorů 

pomocí světlíků, vzduchotechniky nebo oken. V případě havárie nebo úniku hořlavé 

látky by měla být zaručena šesti- až desetinásobná výměna vzduchu za hodinu 

v indikovaném prostoru.  

- Činnost, jejímž účelem je snížení koncentrace nebo nahrazení oxidačního prostředku 

v daném prostoru. Nejčastěji se využívá tzv. inertizace. Jde o vyplnění prostoru méně 

hoření podporujícími plyny – dusík, oxid uhličitý, halon, argon apod. S přídavkem 

inertní látky se prudce zvyšuje minimální energie potřebná k iniciaci hořlavého 

souboru a klesají maximální výbuchové parametry případného výbuchu 

- Zamezení prostoru, ve kterém by se mohla výbušná směs vytvořit. Používá se např. 

plovoucí nebo pontonové víko, kdy víko plave a úměrně klesá či stoupá s výškou 

hladiny hořlavé kapaliny. I přes pohyblivost víka je zaručeno utěsnění nádrže pomocí 

pogumovaných okrajů víka. 

3.4.2 Sekundární ochrana 

Soubor opatření, která slouží k omezení možnosti iniciace hořlavého souboru. 

Základem sekundární ochrany je rozdělení nebezpečných prostor do zón, ve kterých může 

hořlavý soubor vzniknout a klasifikace zařízení do kategorií, které informují o tom, ve kterých 

prostorech lze dané zařízení použít. Zóny prostorů s možností výskytu hořlavého souboru 

a kategorie zařízení určené do výbušných prostor jsou uvedeny výše. 

3.4.3 Terciární ochrana 

Opatření proti-výbuchové ochrany, která neslouží k zamezení vzniku výbuchu, ale 

k minimalizaci jeho účinků za účelem ochrany zařízení, osob a majetku. Díky tomu je 

zařízení opět schopno po krátké době provozu. Terciární ochrana je použita tehdy, pokud 

předchozí opatření nemohou být učiněna nebo pokud nejsou účinná a kdy je nutné vybavit 

zařízení konstrukčními prvky tak, aby byly omezeny účinky výbuchu na přijatelnou úroveň.  

 

Mezi základní prvky terciární ochrany můžeme zařadit [1,2]: 

 

Konstrukce odolné proti výbuchovým tlakům a rázům 

 Při posuzovaní, zda jsou zařízení odolná proti výbuchu a jeho účinkům, se vychází 

z deformace materiálu v tahu. Na následujícím Obrázku 7 je znázorněna deformační křivka, 

na které jsou zobrazeny důležité body tzv. meze, při kterých dochází často k nevratným 
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změnám v materiálu. Při působení tlaku do bodu „U“ dochází ještě k pružným změnám 

(deformacím). To znamená, že v případě zastavení působení vnějších sil, tedy tlaku detonace, 

dojde k navrácení konstrukce do původního stavu. Část křivky mezi body U a E je oblast, kdy 

při překročení bodu E může docházet k trvalým deformacím v materiálu. V místě grafu 

při překročení bodu E a zároveň K dochází v materiálu k takovému napětí, při němž se poruší 

strukturální vazba v krystalické mřížce. V případě dalšího působení tlaku a napětí vzniká 

plastická deformace – do bodu P. Při dosažení a překročení bodu P dochází k trvalému 

porušení namáhaného materiálu. Bod X znázorňuje moment, kdy se materiál roztrhne. Tento 

bod X je definován jako menší smluvní napětí, kdy skutečné napětí je větší – bod X’. Bod X0 

znázorňuje délku přetrženého materiálu.[10] 

 

Obrázek 7 Deformační křivka[10] 

 

Vysvětlivky: 

σu– napětí na mezi úměrnosti (U – mez úměrnosti)  

σe – napětí na mezi pružnosti (E – mez pružnosti)   

σkt – napětí na mezi kluzu (K – mez kluzu)   

σpt – napětí na mezi pevnosti (P – mez pevnosti)   

α – úhel směrnice úsečky OU [10] 

 

Proti-explozivní pojistky 

Proti-explozivní pojistky jsou určeny k ochraně průmyslových technologií 

před nežádoucími účinky hoření, případně výbuchu. Montují se na zařízení, nádoby, 
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zásobníky, do potrubních systémů, ve kterých se skladují, dopravují či odvětrávají hořlavé 

plyny a páry. V systému se instalují tak, aby v případě vznícení média v jednom prostoru, 

oddělily tento prostor od prostoru chráněného. Chráněným prostorem může být pokračující 

potrubní trasa, zásobníky, či jiné technologie, nebo u koncového potrubí okolní atmosféra. 

Proti-explozivní pojistka je znázorněn na Obrázku 8. [30] 

 

Obrázek 8 Proti-explozivní pojistka [30] 
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4 Metody stanovení koncentrace plynů a par hořlavých kapalin 

Stanovení koncentrace hořlavých plynů a par v ovzduší je specifickým odvětvím 

v analytické chemii plynů. Z hlediska množství pracovní látky odpovídají tyto metody 

činnosti v oblasti mikroanalýzy. Podle požadované rychlosti a přesnosti získání výsledků, 

účelu měření a v neposlední řadě i finančních možností, lze stanovení koncentrace hořlavých 

plynů a par v ovzduší rozdělit na několik metod. 

 

1. Laboratorní metody 

Zařízení používané v laboratorních podmínkách jsou velmi přesné, zpravidla v rozsahu 

5%. Jsou však časově a finančně náročné, což je pro průmyslové využití, kdy je zejména 

rychlost detekce velmi důležitá, neakceptovatelné. Užívá se jich proto pouze pro kontrolní 

měření při hodnocení bezpečnostních poměrů na pracovištích.  

 

2. Detekční metody 

Detekční metody jsou velmi rychlé. Využívá se zde detekčních trubiček nebo 

indikačních papírků ve spolupráci s nasávacím zařízením. Stanovení koncentrace vyžaduje 

několik minut. V ojedinělých případech i více. Výhodou je, že nároky na použití detekčních 

trubiček nebo papírků jsou minimální, tudíž je může použít i nezaškolená osoba a to podle 

přiloženého návodu. Přesnost stanovení dané koncentrace bývá samozřejmě menší než 

u laboratorních metod. Odhaduje se v rozsahu 10 – 20%.  

Detekční zařízení však pro daný způsob využití vyhovují. Neočekává se od nich 

přesné stanovení koncentrace. Jejich účelem je určit, zda se v prostoru vyskytuje výbušná 

koncentrace s přibližnou hodnotou.  

 

3. Automatické analyzátory 

S rozvojem automatizace a objemu hořlavých látek ve výrobním procesu vyvstala 

potřeba zařízení pro včasnou a rychlou detekci koncentrace hořlavých plynů a par v ovzduší. 

Automatické analyzátory jsou zařízení sloužící pro trvalé měření a zároveň signalizaci 

naměřených hodnot nebo překročení nastaveného limitu. Analyzátory spojují výhody dvou 

předchozích metod. Jsou rychlé a přesné. Jejich nevýhodou je vysoká pořizovací cena.[7,8] 

 

Aby automatické analyzátory vyhověly požadavkům pro včasnou detekci hořlavých 

látek a jejich signalizaci, jsou na tato zařízení kladeny specifické nároky a požadavky: 
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• Citlivost: zjistitelná koncentrace látky by se měla pohybovat okolo 10% nejvýše 

přípustné koncentrace předpokládané nebo průměrné škodlivé látky.  

• správnost výsledků: pro reprodukovatelnost, resp. pravdivost výsledků, 

se odchylka zpravidla pohybuje v rozmezí 5 – 10 %. Výrobci často uvádějí 1 –

 2 % z maximálního měřicího rozsahu. Toto tvrzení nemusí být často pravdivé 

a to z důvodu kalibrace přístroje nebo zařízení. 

• selektivita přístroje: mimořádná specifičnost a selektivita, tedy co nejmenší 

náchylnost vůči rušivým elementům jiných látek, které mohou být přítomny 

v kontrolovaném prostoru. 

• údržba přístroje: co možná nejjednodušší a nejsnazší údržba měřicího přístroje, 

zejména odstraňování sedlin (produktů reakce), vzduchových bublin z roztoků, rzi 

vlivem koroze apod. 

• konstantní hodnoty přístroje: konstantní nulová hodnota přístroje bez vlivu 

okolního prostředí jako je kolísání teploty, vzdušné vlhkosti a obsahu oxidu 

uhličitého ve vzduchu. [7,8] 
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5 Carslight s.r.o. 

Společnost byla založena v roce 1992 za účelem výroby světelné techniky pro 

automobily vozy Škoda. Tento cíl byl naplněn v průběhu let 1992 – 1994, kdy byl závod 

společnosti Carslight s.r.o. postaven v Olomouci. Poloha je pro závod výhodná z hlediska 

snadné dostupnosti nákladní dopravy nejen z České republiky. Momentálně společnost 

zaměstnává více než 1000 zaměstnanců a stává se důležitým zaměstnavatelem v celém 

regionu. Mapa areálu s vyznačeným okolím je znázorněna v Příloze 1. Letecký pohled 

na výrobní podnik Carslight s.r.o. je na Obrázku 9.  

 

Obrázek 9 Výrobní podnik společnosti Carslight s.r.o. [20] 

 

Výrobní program společnosti je široký. Jeho základem je výroba světlometů 

pro osobní automobily. V průběhu let se mezi odběratele této společnosti zařadila velká část 

automobilových výrobců jako je Škoda, Volkswagen, Renault a další. Kromě výroby 

světlometů nabízí tato společnost také celou řadu světelného příslušenství. Paleta výrobků 

obsahuje: 

• hlavní světlomety (xenonové, halogenové),(Obrázek 10 a 11);  

• přídavné mlhové světlomety; 

• přední ukazatele směru; 

• ostřikovače světlometů; 

• osvětlení zavazadlového prostoru. 
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Obrázek 10 Hlavní světlomet [20] 

 

Obrázek 11Hlavní světlomet [20]

       

Od svého založení v roce 1992 se společnost neustále rozvíjí a to díky investicím 

do moderních technologií, techniky a vzdělávání zaměstnanců. Vedení společnosti 

si je vědomo, že investice je nezbytná pro úspěšné fungování společnosti. 

Celý systém výroby je rozdělen do jednotlivých segmentů, tak aby bylo dosaženo 

nejvyšší kvality a efektivity v celém výrobním procesu. Výrobní proces se dá rozdělit 

na jednotlivé úkony při výrobě světlometu. Jedná se o vstřikování termoplastů, pokovování 

plastových dílů, lepení plastových dílů a lakování světlometů. Poslední jmenovaná činnost 

je koncovou činností, na kterou se ve své práci zaměřuji z důvodu používání hořlavých 

kapalin ve výrobním procesu. 

 

5.1 Počet úrazů a nehod ve společnosti 

Úraz je děj, který neodmyslitelně patří k výrobnímu průmyslu. Jeho vliv na výrobní 

činnost je z hlediska efektivity značný. Postižení pracovníci jsou pro zaměstnavatele značnou 

zátěží a to zejména z hlediska financí, kdy zaměstnavatel platí tzv. „nemocenskou“ po dobu 

3 týdnů. Je-li úraz způsoben nedodržením povinností zaměstnavatele, je zaměstnanec 

oprávněn požadovat odškodnění, které není v řadě případů nízké. [11] 

Kromě finančního aspektu zaměstnavatel postrádá zaměstnance i z důvodu odbornosti 

a zkušeností. V některých případech je nutné přijmout nového pracovníka. S tímto úkonem 

pak souvisí zaškolení a zaučení nového zaměstnance, jeho seznámení s bezpečnostními 

požadavky, pracovním prostředím apod. 

Zaměstnavatel je povinen vést záznamy o všech pracovních úrazech, které souvisí 

s výkonem pracovní činnosti zaměstnanců. Záznamy o úrazech slouží jako podklad 

při vyhodnocování rizik na pracovišti, neboť z nich lze odvodit, na která riziková místa 

se zaměřit. Mojí snahou bude odhalit, kolik procent nehod vede k pracovním úrazům, 



 

30 

zejména ve spojení s používáním hořlavých kapalin (přeprava, manipulace apod.). Úrazovost 

v podniku Carslight s.r.o. v letech 2005 - 2011 je znázorněna v Grafu 3. 

 

 

Graf 3 Počet pracovních úrazů v letech 2005 – 2011 [19] 

 

Z grafu vyplývá, že úrazovost v podniku má sestupující tendenci. Počet pracovních 

úrazů spojených s používáním hořlavých kapalin pomalu klesá. V letech 2008 a 2009 

dokonce nebyl hlášen žádný takový úraz. Výjimku tvoří rok 2011, kdy byl zaznamenán 

zvýšený počet pracovních úrazů, který se četností pohyboval na úrovni roku 2007. Navíc 

stoupl v tomto roce počet pracovních úrazů spojených s používáním hořlavých kapalin 

na trojnásobek oproti předchozímu roku. 

 

Spolu s počtem úrazů souvisí také statistika počtu nehod a havárií na pracovišti. Nutno 

podotknout, že ne každá nehoda nebo poškození zařízení vede k pracovnímu úrazu a také, 

že jedna nehoda může způsobit více pracovních úrazů. Lze ale říci, že tyto dva aspekty jsou 

paralelně propojeny. V Grafu 4 lze vidět počet nehod podle jednotlivých nebezpečí za rok 

2011. 
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Graf 4 Počet nehod v roce 2011 [19] 

 

Z grafu jasně vyplývá, že počet nehod v podniku je vysoký. Celkově se jedná 

o 35 nehod za rok 2011, z toho 12 nehod vede k pracovnímu úrazu. Nehoda tedy vede 

k pracovnímu úrazu zhruba ve 33 % případů, každá třetí nehoda způsobí pracovní úraz. 

Dále lze vidět, které příčiny vedou k pracovnímu úrazu v souvislosti s používáním 

hořlavých kapalin. Je zřejmé, že s přepravou materiálu v podniku souvisejí značná rizika, 

nejen při přepravě hořlavých kapalin. 

Velkým problémem jsou i mechanická nebezpečí, která jsou spojena s používáním 

strojů a zařízení. Jedná se zejména o sbíhavé, pohyblivé a rotující části mechanických strojů. 

Tato nebezpečí se při používání hořlavých kapalin nevyskytují nebo jsou velmi minimální. 

V následujících kapitolách této diplomové práce se zaměřuji na činnosti spojené s přepravou 

a používání hořlavých kapalin. 

 

Poznámka: jako pracovní úraz se pro účely této diplomové práce rozumí úraz s délkou 

pracovní neschopnosti přesahující 3 dny. 
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6 Popis používání hořlavých látek ve výrobním procesu 

Podnik, ve kterém se hořlavé látky zpracovávají, je značně rozlehlý a tudíž i míst, kde 

dochází k manipulaci a použití těchto látek, je mnoho. V předložené diplomové práci jsem 

se zaměřil na část výrobního procesu, ve kterém dochází k nakládání, manipulaci a použití 

hořlavých kapalin sloužících k nástřiku reflektorů. Tyto látky jsou označovány jako laky. 

Jejich požárně-technické vlastnosti jsou popsány v kapitole „ Skladování hořlavých kapalin“. 

Celý proces manipulace a využití laků začíná při vykládce z nákladního automobilu 

a končí nástřikem na reflektor. Během celého procesu se vyskytují rizika spojená 

s používáním hořlavých kapalin. V následujících kapitolách je rozdělen celý proces do tří 

podskupin, ve kterých jsou popsány jednotlivé činnosti a způsob technického a organizačního 

zabezpečení sloužícího k bezpečnému používání hořlavých látek. 

6.1 Přeprava hořlavých látek 

Proces přepravy hořlavých kapalin začíná při vykládání sudů z nákladního 

automobilu. Vykládka a přeprava do skladu je prováděna manipulačními vozíky (viz 

Obrázek 12). Hořlavé kapaliny jsou převáženy v kovových sudech, které jsou pro snazší 

manipulaci postaveny na EURO paletách. Pověřený zaměstnanec je povinen před 

vyskladněním sudů z nákladního automobilu prověřit, zda odpovídá počet, druh a stav 

přivezených palet a samotných sudů. Při zjištění jakékoliv závady či nesrovnalosti zapíše 

přejímající tuto vadu do protokolu a ohlásí ji vedoucímu skladu.  

 

Obrázek 12 Manipulační vozík [vlastní] 

 

Všichni zaměstnanci jsou povinni při manipulaci s paletami postupovat tak, aby 

nedocházelo k jejich poškození či nadměrnému opotřebení. Společnost Carslight s.r.o. 

má vypracovanou směrnici pro „Nakládání a vykládání materiálu z nákladních vozidel“, 

kterou jsou povinni všichni zaměstnanci dodržovat. Ve směrnici jsou stanoveny postupy 
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a pokyny, které upravují tuto činnost. Více v kapitole „Zajištění bezpečnosti při přepravě“. 

Přeprava sudů ve společnosti probíhá po dopravních komunikacích, které jsou 

zvýrazněny černo-žlutým značením (viz Obrázek 13 a 14). Tyto dopravní komunikace jsou 

zaměstnanci povinni udržovat volné a přehledné a mají zákaz se v komunikacích zdržovat. 

Řidiči jsou povinni dbát zvýšené opatrnosti během míjení pracovníků. Přeprava sudů 

s lakovací kapalinou končí ve skladě hořlavých kapalin. Od tohoto momentu přebírá 

zodpovědnost za stav nádob s hořlavou kapalinou skladník, který je patřičně poučen 

jak s nádobou a těmito látkami nakládat. 

    

Obrázek 13a 14 Vyznačení dopravních komunikací [vlastní] 

 

Kromě zajištění pracovních komunikací pro bezpečný převoz hořlavých kapalin 

po podniku je důležitá i kvalifikace řidičů, kteří obsluhují vozíky. Proto jsou řidiči povinni 

absolvovat vstupní a provozní školení, které se opakuje jednou ročně. Během školení jsou 

řidiči patřičně seznámeni se samotným vozíkem, jeho ovládacími a bezpečnostními prvky, 

jakožto i s riziky, která jsou spojena s přepravou materiálu.  

Školení uzavírá závěrečný písemný test. Konkrétní obsah školení je dán místním 

provozním bezpečnostním řádem, který stanovuje i četnost technické kontroly vozíků 

a způsob jízdy po dopravních komunikacích.  

 V případě nutnosti použití laků jsou sudy ve skladu naloženy manipulačním vozíkem 

a převezeny k lakovému hospodářství, ve kterém se laky přečerpají do nádrže, ze které 

provozovaná lakovna čerpá potřebný lak k nástřiku. Při převozu sudů ze skladu do lakového 

hospodářství musí převozník dbát stejných bezpečnostních pokynů a pravidel jako 

při přepravě do skladu. 

   

 



 

34 

6.1.1 Zajištění bezpečnosti při přepravě 

Jak již bylo řečeno, pravidla a postupy při manipulaci s materiálem, tedy i s hořlavými 

látkami, jsou dány místním provozním řádem. Níže jsou vypsány některé pasáže z tohoto 

předpisu, které musí jednotliví řidiči manipulačních vozíků dodržovat. 

 

„Nakládání a vykládání může být započato, je-li: 

• otevřena bočnice strany nákladního automobilu, kterou se bude nakládat/vykládat; 

• vozidlo zabezpečeno proti pohybu; 

• samotný návěs podepřen a zajištěn proti pohybu. 

 

Při nakládání a vykládání vozidel je zaměstnancům nakládky a vykládky zakázáno: 

• otevírání nebo zavírání bočnic; 

• připojovat nebo odpojovat vozidlo od nákladního prostoru; 

• vystupovat na ložnou plochu vozidla. 

 

Řidiči jsou dále povinni během celé doby používání:  

• dbát zvýšené opatrnosti v nepřehledných místech, zejména blízkosti křižovatek a při 

couvání; 

• zajistit materiál, aby při jeho manipulaci a přepravě nemohlo dojít k jeho sesunutí 

nebo převrácení; 

• kontrolovat technický stav vozíku zejména stav pneumatik, zdvihacího mechanismu, 

osvětlení a brzd; 

• zajistit vozík proti neoprávněnému použití nebo pohybu (zatažení ruční brzdy, 

odejmutí klíčů); 

• po ukončení směny zapsat aktuální stav tachometru, případně závady na vozíku 

vzniklé v průběhu směny.“ [17] 

 

6.2 Skladování hořlavých kapalin 

Pro skladování hořlavých kapalin se využívá speciální sklad. Jedná se o uzavřenou 

místnost, ve které se nacházejí hořlavé kapaliny I. - IV. třídy nebezpečnosti. Sklad je určen 

jak ke skladování, tak k manipulaci (přelévání, přemístění) hořlavých kapalin. Přelévání 

kapalin je ve skladu prováděno manipulační technikou (viz Obrázek 14 a 15). 
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Obrázek 14a15 Manipulační technika [vlastní] 

 

Jednotlivé nádoby s hořlavými kapalinami dosahují objemu 5 – 200 litrů. Objem těchto 

nádob je dán především mírou potřeby ve výrobním procesu. Nejmenší nádoby 

pro skladování lepidel a technického lihu dosahují objemu 5 litrů (viz Obrázek 16). Nádoby 

o objemu až 200 litrů slouží k uskladnění laků a ředidel, které se používají denně a ve velké 

míře (viz Obrázek 17). 

   

Obrázek 16a17 Skladování nádob [vlastní] 

 

Hořlavé kapaliny jako je líh, lepidla a mazací tuky jsou dále přelévány do menších 

nádob pro snadnou manipulaci zaměstnanců, kteří využívají tyto látky ke své opravárenské 

nebo servisní činnosti. Tyto nádoby se neskladují na paletách, ale je pro ně vytvořena 

skladovací skříň. 

Celkový výčet hořlavých kapalin, které se nacházejí ve  skladu, je uveden v Tabulce 5. 

Z tabulky lze kromě jmenovitého seznamu vyčíst i požárně-technické parametry a maximální 
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množství těchto látek, které je možné v jednom okamžiku skladovat. 

 

Tabulka 5 Požárně-technické a výbuchové parametry látek 

umístěných ve skladu hořlavých kapalin[18] 

Látka 
Bod 

vzplanutí 
(oC) 

Meze výbušnosti 
Teplota 
vznícení  

(oC) 

Třída 
nebezpečnosti 

Množství 

(l) 
Dolní mez 
výbušnosti 

(obj %) 

Horní mez 
výbušnosti     

(obj %) 
Laky Do 21 1,1 7,75 400-633 I. 1200 

Ředidla Do 21 1,01 15,3 400-633 I. 1000 

Oleje Do 220 - - - IV. 3800 

Lepidla Do 110 - - - III. 100 

Izopropylalkohol 12 2 12 425 I. 100 

Tuk mazací 250 - - - IV. 100 

Benzín technický -10 0,6 7 od 250 I. 400 

Líh technický 55 1 6,5 250 III. 120 

 

6.2.1 Zajištění bezpečnosti při skladování 

K zajištění bezpečnosti skladu proti možnému vzniku požáru nebo popálení obsluhy 

slouží systém technických opatření spolu se stanoveným organizačním řádem skladu, který 

upravuje veškerou činnost prováděnou v této místnosti.  

Sklad je větrán pomocí ventilátoru ve zdi (ústící do prostoru haly B01) odvádějící 

vzduch skrz obvodovou zeď skladu do venkovního prostoru. Tento ventilátor zaručuje 

cirkulaci vzduchu o objemu 350 m3/h, což představuje dvojnásobnou výměnu vzduchu 

za hodinu (viz Obrázek 18).V případě havárie (rozlití hořlavin) spustí obsluha havarijní 

ventilátor o výkonu3750 m3/h (viz Obrázek 19), který zajistí zhruba desetinásobnou výměnu 

vzduchu  v místnosti. 
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Obrázek 18Ventilátor [vlastní] 

 

 

Obrázek 19 Havarijní ventilátor [vlastní] 

Dále je ve skladu instalováno sprinklerové hasicí zařízení, které v případě mimořádné 

události požár lokalizuje tak, aby se dál nešířil mimo tento prostor. Prvky požárně-

bezpečnostního zařízení jsou umístěny pod stropem místnosti. Co se týče osvětlení, je tento 

prostor osvětlen pomocí zářivkových svítidel v proti-výbušném provedení. 

V místech, kde je prováděno stáčení nebo přelévání kapalin, je umístěna havarijní jímka 

o rozměrech 3 x 0,5 x 0,5 m, která slouží pro zachycení uniklé kapaliny. Podlaha je opatřena 

požárním nátěrem. 

Zaměstnanci, kteří provádějí jakékoliv úkony ve skladu hořlavých kapalin, jsou 

zaměstnavatelem patřičně proškoleni o způsobu nakládání, přepravy a přelévání hořlavých 

kapalin, jakožto i s vlastnostmi těchto chemických látek a možným nebezpečím při úniku 

nebo jejich vylití. 

Obsluha je proškolena o správném nakládání, manipulaci a přelévání hořlavých látek. 

Součásti školení je i seznámení s požárně-technickými vlastnostmi látek a postupem při jejich 

úniku, rozlití nebo vzniku požáru. 

 

6.3 Použití hořlavých kapalin 

K nástřiku laku dochází v lakovně reflektorů (viz obrázek 20). Zde je největší riziko 

vytvoření výbušné atmosféry, protože je tady cíleně rozprašována hořlavá látka, která se mísí 

se vzduchem. Postup lakování a bezpečnostní opatření jsou popsány v následující kapitole.  
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Obrázek 20 Lakovna reflektorů [vlastní] 

 

6.3.1 Lakovací linka reflektorů 

Lakovací linka LPP reflektorů slouží k vytvoření základního lakového podkladu 

pro reflexní plochy parabol automobilových světlometů. Celá technologie je sestavena ze tří 

bezprostředně na sebe navazujících částí – před-úpravny, lakovací kabiny a vytvrzovacího 

tunelu. Schéma lakovací linky je znázorněno v Příloze 2. 

Před-úpravou je zajišťována potřebná čistota a aktivace povrchu paraboly pro nanesení 

lakové vrstvy. Čištění probíhá v odprašovacím zařízení za pomoci soustavy rotačních trysek 

ofukujících povrch plastových reflektorů ionizovaným tlakovým vzduchem. Pro aktivaci 

povrchu dílů je použito nízkotlakého doutnavého výboje probíhajícího ve vakuové komoře 

plazmového zařízení. Závěrečné dočištění povrchu je prováděno opět pomocí ionizovaného 

tlakového vzduchu v druhém odprašovacím zařízení umístěném před vstupem do lakovacího 

prostou. Transport dílců přes před-úpravnu až do lakovny zajišťuje válečkový dopravník (viz 

Obrázek 21). 

 

 

Obrázek 21 Válečkový dopravník [vlastní] 
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Lakování reflektorů probíhá v oddělené lakovací kabině prostřednictvím robota. 

K dopravě dílů do lakovací pozice slouží šestiramenný otočný manipulátor s vyměnitelnými 

lakovacími přípravky. Zakládání a vyjímání dílů z přípravků je prováděno obsluhou ručně. 

Pro lakování se používá bezbarvý UV lak. 

Nalakované dílce jsou obsluhou vkládány na dopravník vytvrzovacího tunelu, 

ve kterém dochází k odpaření těkavých složek laku a následnému vytvrzení za pomoci 

UV záření. Hotové dílce jsou z dopravníku ručně odebírány a ukládány do připravených 

kontejnerů. 

Celý objekt lakovací linky je postaven na ploše výrobní haly, včetně všech pomocných 

vzduchotechnických zařízení. Objekt vlastní lakovny je od prostoru haly oddělen uzavřenou 

plášťovou konstrukcí z ocelových lakovaných panelů, vyplněných PUR pěnou. 

 

Před-úpravna 

Válečková dráha se skládá ze dvou samostatných celků, které slouží k dopravě 

přepravních nosičů z počátečního vstupního pracoviště přes čisticí zařízení, kde dochází 

k odprašování reflektorů. Dále nosiče pokračují k dopravníku, který je přepraví 

do plazmového zařízení a současně vysunuje nosič s výlisky již plazmou upravené. 

Aktivované díly prochází na nosičích přes čisticí zařízení do čistého prostoru lakovny, kde 

obsluha výlisky vyjímá a zakládá na otočný manipulátor. Prázdné nosiče pokračují obloukem 

válečkové dráhy na počáteční vstupní pracoviště zakládání neupravených výlisků. 

Obě čisticí zařízení se skládají z hliníkového rámu, v němž je namontován sací 

ventilátor, který nasává vzduch z haly přes vstupní filtr. Vzduch prošlý ventilátorem je dále 

filtrován a pomocí mřížek usměrňován na díly uložené v nosičích na válečkovém dopravníku.  

Množství přiváděného vzduchu je regulováno tak, aby byl v prostoru s dílci udržován 

konstantní přetlak zabraňující nežádoucímu víření prachových částic. Díly jsou současně 

ofukovány čistým ionizovaným tlakovým vzduchem prostřednictvím rotačních trysek, jejichž 

spouštění je ovládáno elektromagnetickými ventily. Znečištěný vzduch je přes výstupní 

klapky odváděn odsávacím potrubím s ventilátorem do venkovního prostoru výrobní haly. 

Čisticí zařízení a válečkový dopravník jsou elektricky připojeny pod jediný elektrický 

rozvaděč, takže zapínání a vypínání těchto zařízení je společné. Zapínání i vypínání zařízení 

provádí pověřená osoba. Mimo tento rozvaděč lze zařízení vypnout v případě nebezpečí 

pomocí tlačítek TOTAL STOP umístěných na pracovištích vkládání a vyjímání výlisků 

obsluhou. 
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Lakovna 

Lakování reflektorů probíhá v uzavřeném, klimatizovaném a bezprašném prostoru, 

který je rozdělen pevnými příčkami na lakovací kabinu (viz Obrázek 22 a 23) a obslužný 

manipulační prostor. Součástí lakovací kabiny je odsávací stěna sloužící k odvodu 

aerosolových částic laku, které jsou dopravovány přes odlučovač pevných částic do ovzduší. 

Přestřiky laku jsou shromažďovány v záchytné vaně a jímány v nerezovém zásobníku 

odpadního laku. Dalším vybavením lakovací kabiny je lakovací robot s otočným 

manipulátorem. Přístup k manipulátoru zajišťují dvě obslužná okna, první pro zakládání 

surových reflektorů a druhé pro vyjímání reflektorů již nalakovaných. Otáčení manipulátoru 

je vždy podmíněno uzavřením obou oken. 

  

Obrázek 22a23 Lakovací kabina [vlastní] 

Obsluha lakovny vyjme reflektory z nosičů na válečkovém dopravníku a přes první 

obslužné okno je založí do přípravku upevněném na manipulátoru. Ke spuštění lakovacího 

cyklu slouží dvojice ručních spínačů, po jejichž sepnutí dojde nejprve k uzavření 

manipulačních oken, otočení manipulátoru a následnému nalakování reflektorů nacházejících 

se na lakovací pozici. Dalším otočením manipulátoru jsou nalakované reflektory přemístěny 

k druhému manipulačnímu oknu, kde druhý z obsluhujících pracovníků tyto vyjme a přeloží 

na dopravník vytvrzovacího tunelu. 

Dodávku laku do robota zajišťuje lakové hospodářství umístěné mimo vlastní objekt 

lakovny. Je tvořeno 200 litrovým zásobníkem laku s automatickou  indikací hladiny, 

čerpadlem, filtrem a dalšími potřebnými regulačními prvky pro zajištění konstantního průtoku 

materiálu. 

 



 

41 

Sušicí a vytvrzovací tunel 

Toto zařízení navazuje bezprostředně na objekt lakovny, kde se nachází vstupní otvor 

pro vkládání nalakovaných dílců. Dopravník je tvořen sušicími rámy zavěšenými na dvojici 

dopravních řetězů. Rychlost dopravníku je konstantní 0,6m/min. Nalakované díly prochází 

postupně odvětrávací, sušicí a chladicí zónou, kde dojde k odpaření těkavých složek laku.  

Veškerými činnostmi spojenými se zapínáním a vypínáním celého pracoviště 

je pověřen výhradně seřizovač lakovny LPP. 

 

6.3.2 Zajištění bezpečnosti v lakovně 

K zajištění bezpečnosti v lakovací místnosti slouží ucelený systém opatření, který 

slouží k předcházení a minimalizaci rizik na pracovišti. Opatření vycházejí z povinnosti 

vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky při výkonu 

práce. Vzhledem k přítomnosti hořlavé kapaliny v bezprostřední blízkosti pracovníků jsou 

požadavky na zajištění bezpečnosti obzvlášť přísné. 

Bezpečnost je z hlediska obsluhy řešena školením, při kterém jsou zaměstnanci 

seznámeni s pracovním prostředím lakovny, funkcemi ovladačů včetně havarijního ovladače, 

riziky na pracovišti a také postupy, které je nutné bezodkladně učinit při vzniku havárie nebo 

požáru. Školení obsluhy je prováděno v pravidelných jednoletých intervalech.  

Havarijní ovladač slouží k okamžitému zastavení provozu lakovny včetně lakovacího 

stroje, před-úpravny a vytvrzovacího tunelu. 

Obsluze je vstup umožněn pouze pomocí čipové karty. Tuto čipovou kartu vlastní 

během směny jen obsluha a směnoví mistři, kteří jsou prokazatelně proškoleni o pracovišti 

lakovny. Samotné vstupní dveře do lakovny jsou hlídány koncovým spínačem, který 

v případě nedovření nebo náhlého otevření dveří zastaví proces lakování.  

Odsávání vzduchu v lakovací místnosti je řešeno nuceným větráním, kdy 

je do místnosti vháněn čerstvý vzduch otvory u podlahy a následně je odsáván u stropu 

lakovací linky. Nucené větrání přefiltruje okolo 500 m3 vzduchu za hodinu. Lakovací robot 

je automaticky blokován při poruše nebo výpadku nuceného větrání (tzv. samočinné 

blokování). 

V lakovací komoře je navíc umístěno lokální odsávání, které odsává hořlavé výpary 

bezprostředně po nástřiku na reflektor. V případě aktivace havarijního ovladače je aktivováno 

havarijní větrání, při kterém dojde ke zvýšení množství cirkulačního vzduchu 

na desetinásobek oproti normálnímu stavu. 
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Všechny odsávací a přívodní otvory vzduchu jsou v případě požáru uzavřeny 

požárními klapkami, které zabraňují šíření požáru vzduchotechnikou. 

Pro vyhodnocování výbušné atmosféry využívají zaměstnanci ruční monitorovací 

zařízení značky GasAlertMicro 5 – EX (viz Obrázek 24). Toto zařízení je schopno rozeznat 

a určit procentuální množství hořlavých plynů na kontrolovaném pracovišti. Je využíváno 

především během oprav, údržby a náběhu a zastavování lakovny, kdy hrozí zvýšené riziko 

nebezpečné koncentrace hořlavých plynů a par na pracovišti. [33] 

 

Obrázek 24 Detektor výbušných plynů [33] 

 

Lakovna je dále vybavena teplotními čidly požární ochrany, které jsou schopny 

detekovat zvýšení teploty nad stanovenou mez a následně spustit všeobecný poplach a podnět 

ke spuštění stabilního hasicího zařízení. Podnět ke spuštění SHZ je možno dát i tlačítkovým 

hlásičem (viz Obrázek 25), který je umístěn u vstupních dveří do lakovny. 

 

 

Obrázek 25 Tlačítkový hlásič [vlastní] 

 

Stabilní hasicí zařízení funguje na bázi oxidu uhličitého. Po zaznění výstražné sirény 
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stabilního hasicího zařízení upozorňující na spouštění hasicího zařízení musí obsluha lakovny 

a ostatní osoby pohybující se v její blízkosti do 20 sekund opustit prostor lakovny 

a shromáždit se na stanoveném místě. Za 20 sekund po zaznění sirény začne hasicí zařízení 

do prostoru lakovny vpouštět hasicí plyn, který intenzivně vytěsňuje kyslík a ochlazuje okolí. 

Tímto se stává pobyt v tomto prostoru životu nebezpečný. Bezpečná vzdálenost od hašeného 

prostoru lakovny je 10 až 15 m.  

V případě nutnosti je možnost v tomto časovém úseku stabilní hasicí zařízení 

mechanicky zajistit a tím přerušit hašení za účelem vyproštění zraněných osob. Po ukončení 

hašení je vstup do tohoto prostoru povolen až po důkladném provětrání. Po každé aktivaci 

stabilního hasicího zařízení je povinností toho, kdo tuto skutečnost zjistil, informovat svého 

přímého nadřízeného a zaměstnance elektroúdržby, který zajistí provětrání prostoru a náběh 

zařízení. 
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7 Analýza rizik v podniku 

Pro analýzu a hodnocení rizik na pracovišti je možné využít celou řadu metodik 

a softwarových nástrojů. Tyto systémové nástroje analýzy rizik jsou kvalitním pomocníkem 

při snaze zajistit bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky.  

Z hlediska cíleného požadavku předcházení úrazů, nehod a z nich plynoucích 

problémů je zapotřebí nejprve vyhledat možná rizika, zjistit jejich příčiny a zdroje, dále tyto 

rizika vyhodnotit (výpočtem, určením závažnosti pomocí indexu) a přijmout opatření k jejich 

odstranění nebo minimalizaci.  

Vyhodnocení spočívá v posouzení pravděpodobnosti vzniku následků u námi 

identifikovaných rizik. Proto je třeba si stanovit určitou míru rizika, která je pro nás přijatelná 

a která nikoliv. 

V případě, kdy je riziko nepřijatelné a jsme rozhodnuti nebo nuceni přijmout určitá 

opatření je zapotřebí mít na paměti finanční stránku činností a technických prostředků, které 

jsou nutné pro odstranění nebo minimalizaci těchto rizik. Všeobecně se využívá pravidlo 

ALARA, které říká, že riziko se snižuje na takovou úroveň, kdy se výdaje na jeho snížení 

stávají neúměrnými ve srovnání s příslušným omezením rizika. Náklady na snížení rizika by 

neměli přesáhnout 15% chráněných aktiv. 

V případě, kdy může při poruše nebo havárii dojít k poškození zdraví nebo smrti 

zaměstnance je možné, někdy i nutné, zajistit bezpečnost pomocí technického zařízení nebo 

organizací práce, které si vyžádají finanční náklady převyšující tuto 15% hranici. 

K zjištěnému riziku by se mělo přistupovat podle následující posloupnosti: 

 

1. Eliminace-odstranění rizikových činností nebo faktorů 

2. Minimalizace -přijmutí bezpečnostních opatření 

3. Pojištění -přenesení rizika na pojišťovnu 

4. Akceptování-přijmutí rizika bez dalších opatření 
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Tuto činnost lze vyjádřit i graficky (viz Obrázek 26). 

 

 

Obrázek 26 Činnost při identifikování rizika [9] 

 

K vyhledání rizik ve společnosti Carslight s.r.o. byla aplikována metoda graficko-

analytického modelování - tzv. Ishikawův diagram.  

Dále byla pro kvantifikování míry rizika aplikována metoda FMEA, tedy tzv. metoda 

„selhání a jejich dopadů“. V této metodě byla řešena rizika nejprve z procesního a následně 

ze strukturálního hlediska. Výsledky této metody jsou zaneseny do Paretova diagramu. 

Pro verifikaci metody FMEA byla použita metoda souvztažnosti. 

 

7.1 Ishikawův diagram 

Diagram umožňuje jednoduše znázornit konkrétní problém z hlediska jeho 

nejpravděpodobnějších příčin. Ishikawův diagram by měl znázornit všechny příčiny, které 

se k danému problému vztahují. Výhodou diagramu je možnost jeho využití nejen pro hledání 

příčin určitého následku, ale také pro hledání jednotlivých alternativ řešení. 

Ishikawův diagram byl rozdělen do jednotlivých „větví“. Každá „větev“ znázorňuje 

specifickou část procesu, ve které dochází k nakládání nebo samotnému použití laků. V každé 

části jsou definována rizika, která mohou vést k rozlití či nadýchání hořlavých kapalin 

a v některých případech i k požáru či výbuchu. 

Kromě rizik, která jsou spojena s hořlavými a toxickými vlastnostmi kapalin, 

je nezbytné zabývat se a identifikovat také rizika, která souvisejí s manipulací a přepravou 
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hořlavých kapalin po podniku, jelikož nádoby ve kterých se laky převážejí, jsou svojí 

hmotností a tvarem jedním z rizikových faktorů v celém procesu. [9] 

Grafické znázornění diagramu je uvedeno v Příloze 3. 

7.2 FMEA 

Tato analýza identifikace nebezpečí je založena na rozboru způsobů selhání a jejich 

důsledků, který umožňuje hledání dopadů a příčin na základě systematicky a strukturovaně 

vedených selhání. Metoda selhání a jejich dopadů - Failure Mode and Effect Analysis - 

FMEA slouží ke kontrole prvků systému a identifikuje jednoduché poruchy.  

Prvním krokem při analýze metodou FMEA je identifikace potenciálních problémů 

a jejich příčin. Za tímto účelem byl použit výstup z Ishikawova diagramu. Pro výpočet míry 

rizika se vychází z níže uvedeného vzorce (1). [9] 

 

 R = P x N x H(1) 

 

R = míra rizika 

P = pravděpodobnost 

N = závažnost následků 

H = odhalitelnost následků 

 

Ke stanovení míry rizika se obvykle používá desetistupňový rozsah jednotlivých 

parametrů. Pro přehlednost a jednoduchost bylo využito stupňů pět (viz Tabulka 6).[9] 
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Tabulka 6 Jednotlivé parametry metody FMEA [9] 

 

 

Pomocí výše uvedených stupňů je stanovena míra rizika R, která představuje součin 

příslušných bodových hodnocení jednotlivých kritérií.  

Pro správné vyhodnocení analýzy FMEA se využije Paretova analýza, ve které 

se údaje z metody FMEA setřídí dle míry rizika. Následně se vypočítají kumulativní četnosti 

nutné pro vytvoření Lorenzovy křivky. Tato křivka se zanese do Paretova grafu a dle Paretova 

principu 80:20 rozdělí nejzávažnější a nejmenší rizika v daném poměru, což pomůže vyčlenit 

skupiny těch rizik, která jsou příliš vysoká a u kterých bude nutné navrhnout opatření 

ke snížení rizika. 

Výsledkem analýzy je grafická podoba rizik, která podává přehled závažností 

jednotlivých rizik podle toho, zda překračují stanovenou míru tolerance či nikoliv. Grafické 

výstupy rizik z procesního a strukturálního hlediska včetně Paretovy analýzy jsou součástí 

Přílohy 4 a 5.[9] 

 

7.3 Metoda souvztažnosti 

Tato metoda zvolená za účelem verifikace analýzy FMEA a jejího rozšíření je vhodná 

pro vyhledávání, posuzování a hodnocení rizik v rámci celého procesu nakládání s hořlavými 

látkami. Snahou této metody je odhalit vazby mezi zdrojem a objekty rizik, včetně odhalení 

nejrizikovějších míst v celém procesu. Na základě tohoto aspektu lze odhalit rizika 

způsobující tzv. „domino-efekt“.  

Pro metodu souvztažnosti byla vybrána rizika, která byla metodou FMEA a následnou 
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Paretovou analýzou již jednou hodnocena a vytříděna od ostatních Paretovým principem 

„80:20“. V následujícím kroku bylo provedeno vyhledání možných vazeb mezi jednotlivými 

hrozbami. Pro tento účel byla vytvořena tabulka s maticí, ve které jsou znázorněny jedničky 

a nuly. V případě vzájemného ovlivnění mezi jednotlivými riziky je doplněna hodnota „1“, 

v opačném případě hodnota „0“.  [9] 

Dále se sečtou jednotlivé hodnoty ve sloupcích a řádcích a vypočítají se koeficienty 

Kara Kprdle vzorců 2 a 3: 

 

Kar= [SKar/ (x-1)] * 100 (2) 

Kpr= [SKpr/ (x-1)] * 100 (3) 

 

Tyto koeficienty představují určitou míru rizika. Pro jednoduchou představu o tom, 

jakou míru (ne)bezpečnosti riziko představuje, jsou tyto koeficienty zaneseny do grafu, který 

je rozdělen do čtyř kvadrantů a který je vymezen osami O1 a O2. Tyto osy jsou vypočteny 

pomocí vzorců 4 a 5 na základě stanovení spolehlivosti systému s = 80 %.  

 

O1 = 100 - [(Karmax - Kar min) : 100] * s (4) 

O2 = 100 - [(Kprmax - Kpr min) : 100] * s (5) 

 

Vzniklé kvadranty reprezentují závažnost uvedených rizik. Oblasti závažnosti 

jednotlivých rizik v matici jsou uvedeny v Tabulce 7. [9] 

 

Tabulka 7 Závažnost rizik v jednotlivých oblastech[9] 

Závažnost rizik v jednotlivých oblastech 

O
bl

as
t 

I. primárně a sekundárně nebezpečná oblast 

II. sekundárně nebezpečná oblast 

III. žádná primárně nebezpečná oblast 

IV. relativní bezpečnost 
 

 

Primárně je potřeba se zabývat ohroženími spadajícími do oblasti I a II. Metoda 

souvztažnosti je vyobrazena v Příloze 6. 
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7.4 Vyhodnocení analýzy rizik 

Analýzy byly aplikovány ve společnosti Carslight s.r.o. s cílem odhalit riziková místa 

v procesu používání hořlavých látek. Rizika byla identifikována a graficky znázorněna 

pomocí Ishikawova diagramu. Vybraná rizika z této metody byla následně kvantifikována 

metodou FMEA a rozdělena v poměru „80:20“ pomocí Paretova diagramu. Výsledky 

z předchozích metod byly následně verifikovány metodou souvztažnosti.  

Cíl metody souvztažnosti, která měla potvrdit výsledky z předchozí metody FMEA, 

nebyl zcela naplněn. Důvodem je to, že jednotlivá procesní a strukturální rizika v řešeném 

objektu spolu souvisejí jen minimálně. Každá „větev“ reprezentující inkriminovanou oblast 

v procesu nakládání s hořlavými látkami zasahuje do jiné oblasti jen okrajově. Tento aspekt 

se projeví počtem vazeb mezi jednotlivými riziky a tudíž i do samotného výsledku. Z tohoto 

důvodu byla většina rizik vyhodnocena metodou souvztažnosti jako neopodstatněná 

a to i v případech, kdy jsou rizika vyhodnocena metodou FMEA jako jedna z nejzávažnějších. 

Je zapotřebí vnímat verifikaci metodou souvztažnosti obezřetně a zabývat se i riziky, které 

byly pomocí výpočtu umístěny v matici rizik do Kvadrantu III a IV. 

Tabulka 8 znázorňuje souhrn poznatků a informací vyplývající z provedených analýz 

uvedených v Přílohách 4 – 6. 

 

Tabulka 8 Výčet nejzávažnějších rizik [vlastní] 

Metoda 

odhalující riziko 
Riziko 

Analýza 

metodou FMEA - 

procesní pohled 

na rizika 

Práce bez antistatického oděvu (lakování 

i přečerpávání) 

Zanedbání oprav a údržby (lakování) 

Nezajištění nádob proti převržení (sklad) 

Analýza 

metodou FMEA - 

strukturální 

pohled na rizika 

Elektrostatický náboj (lakování 

i přečerpávání) 

Nedostatečné odsávání (lakování) 

Překážka na vozovce (přeprava) 

Metoda 

souvztažnosti 

Ponechání otevřené nádoby (sklad) 

Nezajištění nádob proti převržení (sklad) 

Práce bez antistatického oděvu (lakování 

i přečerpávání) 
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8 Návrh opatření k zajištění bezpečného provozu 

Při návrhu opatření bude vycházeno především ze statistiky počtu úrazů ve společnosti 

Carslight s.r.o. a analýzy rizik provedené v předchozích kapitolách. Pro snadnou představu 

a orientaci jsou navrhovaná opatření pro jednotlivé subsystémy podle posloupnosti 

odpovídající kapitole 6. Návrh opatření ke každé oblasti je navíc rozdělen na opatření 

organizační a technická. 

 

8.1 Přeprava hořlavých kapalin 

Přeprava materiálu je jednou z nejrizikovějších činností v celém procesu nakládání 

a používání hořlavých kapalin. Toto tvrzení je podloženo jak statistikou počtu úrazů, tak 

i provedenou analýzou. Důvody, které řadí přepravu materiálu mezi nejvíce skloňované 

pojmy z hlediska (ne)bezpečnosti, jsou dva. Prvním důvodem je vliv lidského činitele 

(nedbalost, nepozornost, opilost atd.). Druhým důvodem je samotné manipulační zařízení 

a přepravovaný náklad (jeho hmotnost a rychlost). Jakmile tyto dva aspekty sečteme, stane 

se z něj rizikový faktor, který nelze zcela odstranit. 

V mém návrhu se pokusím doplnit stávající bezpečnostní opatření tak, aby bezpečnost 

z hlediska přepravy nabyla potřebných parametrů, které zároveň nebudou nepřekonatelnou 

překážkou při této činnosti. 

 

Technická opatření 

V rámci technického opatření v procesu přepravy se lze zaměřit na stav manipulačního 

vozíku a stav vozovky.  

Stav manipulačních vozíků je pravidelně (jednou ročně) kontrolován. Jejich základní 

ovládací a bezpečnostní prvky navíc kontrolují zaměstnanci před každým použitím. 

Manipulační vozíky jsou tedy v dobrém technickém stavu, který odpovídá požadavkům 

pro bezpečný provoz. Jednou z věcí, co mi u těchto vozíku scházelo, byla absence hasicího 

přístroje pro včasnou likvidaci případného požáru. Z tohoto důvodu jsem zaměstnavateli 

navrhl vybavit všechny manipulační vozíky hasicím práškovým přístrojem (viz Obrázek 27). 

Práškový hasicí přístroj vyniká svou použitelností a jednoduchou obsluhou. Cena jednoho 

přístroje je 850 Kč. Při počtu 16 manipulačních zařízení tak vyjde tato investice i s instalací 

na necelých 20 000 Kč. 



 

51 

 

 

   

Technické parametry[31] 

Rozměry V/průměr (mm): 420/150 

Váha (kg): 7,2 

Teplotní funkční rozsah (°C): - 20 až + 60 

Minimální doba činnosti (s): 9 

Použití: látky třídy A, B, C 

 

 

 

Vzhledem k tomu, že rychlost pohybujících se manipulačních vozíků má přímý vliv 

na rizikovost celého procesu, doporučuji snížit maximální rychlost z aktuálních 15 km/h 

na 10 km/h . Plynulost dopravy po podniku tím nebude narušena a riziko srážky nebo kolize 

se velice sníží. 

Co se týče stavu a vzhledu vozovky nemám společnosti Carslight s.r.o. co vytknout. 

Dopravní komunikace jsou udržovány ve výborném stavu. Po celé její délce jsou vyznačeny 

trasy, po které se manipulační vozíky pohybují, včetně pěších komunikací pro zaměstnance. 

Tímto opatřením je minimalizováno riziko nehody spojené se špatným stavem 

vozovky nebo pohybem osob po vozovce. 

 

Organizační opatření 

Během prohlídek a kontrol, kterými jsem se snažil odhalit riziková místa a nedostatky 

v procesu přepravy, jsem zjistil, že směrnice upravující přepravu materiálu po podniku není 

dodržována v plném rozsahu. Zaměstnanci například skladují materiál ve vozovce (viz 

Obrázek 28), pohybují se po ní, a to i v případech, kdy je v daném místě vyznačená 

komunikace pro pěší, nebo přepravují náklad tak, že není vyloučeno jeho sesunutí nebo 

převrácení během přepravy. 

Dalším neméně zarážejícím zjištěním bylo, že zaměstnanec provádějící přepravu 

materiálu po podniku neměl žádné školení ohledně práce s manipulačním vozíkem a přepravy 

materiálu po podniku. Následně bylo zjištěno, že šlo o řadového zaměstnance, který 

vypomáhal svým kolegům v době nemoci jednoho z nich. Vedoucí zaměstnanec (směnový 

Obrázek 27 Práškový hasicí přístroj [31] 
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mistr), byl dokonce přesvědčen o jeho kvalifikaci a tvrdil, že tento pracovník vypomáhá svým 

kolegům velmi často.  

 

Obrázek 28 Nevhodný způsob skladování [vlastní] 

 

Z těchto kontrolních zjištění lze vyvodit důvod úrazovosti spojené s přepravou 

v podniku. Zaměstnanci (řidiči, vedoucí zaměstnanci a ostatní personál) si zřejmě 

neuvědomují možné následky svého počínání a jednají mnohdy zkratovitě, neuvážlivě a bez 

představy možných následků, které mohou nastat jejich jednáním. 

Z pohledu kontrolních zjištění by se dalo říci, že zaměstnavateli nelze vytknout žádné 

nedostatky v organizačním řízení. Provádí pravidelné školení zaměstnanců, řidičů, vedoucích 

zaměstnanců, kontroluje stav manipulačních vozíků a vozovky a všechny bezpečnostní 

pravidla jsou shrnuta ve směrnici (dopravní řád). Během kontrolních prohlídek jsem měl 

možnost se zúčastnit školení zaměstnanců, díky kterému jsem zjistil, jakým způsobem jsou 

prezentována zaměstnancům pravidla, povinnosti a zejména rizika spojená s bezpečností na 

pracovišti. 

Na základě zjištěných nedostatků a vyhodnocení rizik navrhuji zaměstnavateli upravit 

obsah a formu školení a to u zaměstnanců, řidičů a hlavně vedoucích pracovníků (směnových 

mistrů). Do školení doporučuji zaměstnavateli zahrnout názorné ukázky (fotky) porušení 

bezpečnostních opatření z provozu a to včetně následků tím způsobených (havárie vozíku, 

poničené zařízení, případně pracovní úrazy), ke kterým došlo vinou lidského činitele.  

Jsem toho názoru, že pokud zaměstnanec nevidí následky své nesprávné činnosti, 

je jen otázkou času, kdy jeho počínání povede k úrazu nebo havárii. Dále je nutné 

upozorňovat zejména vedoucí zaměstnance, aby byli vždy přesvědčeni o kvalifikaci řidičů, 

kteří manipulují s vozíkem.  

Další možností je provádění pravidelných obchůzek za účelem zjištění, zda jsou 
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dodržována pravidla BOZP na pracovišti. Kontroly probíhají jednou měsíčně. Bylo 

by vhodné, aby kontroly probíhaly v kratší lhůtě a to jednou za 14 dnů.  

Spolu s kontrolami je jedním ze způsobů, jak přimět zaměstnance, aby dodržovali 

zásady BOZP, snížení pohyblivé části mzdy (prémií), pokud budou hrubým způsobem 

porušovat pravidla bezpečného chování na pracovišti. Dle mého názoru, je vynucování 

bezpečnosti tímto způsobem až nejzazším způsobem. Je nutné pracovníka nejdříve upozornit 

a až pak sankcionovat.  

 

8.2 Skladování hořlavých kapalin 

Skladování hořlavých kapalin je specifickou činností v celém procesu. Rizika spojená 

se skladováním těchto látek spočívají především v jejich velkém množství na malém prostoru, 

jejich nebezpečnými vlastnostmi a v tomto případě i činností, která je ve skladě prováděna, 

tedy přeléváním. 

 

Technická opatření 

 Při skladování hořlavých látek si je nutné uvědomit, že jakákoliv nehoda v prostoru 

skladu může mít nedozírné následky díky domino efektu, který by v případě požáru nastal. 

Z tohoto důvodu jsou bezpečnostní požadavky na manipulaci, obsluhu a technické zařízení 

vysoké. Skladování hořlavých látek musí být v souladu s normou ČSN 65 0201 a technické 

zařízení musí splňovat podmínku proti-výbušného provedení.  

Během prohlídek prostorů skladu byly však zjištěny nedostatky, které dokazují, 

že normový standard daný normou a NV. č 23/2003 není plně dodržován. 

Jedním z velkých nedostatků byla absence proti-výbušného provedení ventilátoru, 

který slouží k výměně vzduchu v prostorech skladu. Jako vhodné opatření ke snížení rizika 

vzniku požáru a výbuchu tedy navrhuji vyměnit ventilátor za nový. Náklady na ventilátor 

v „Ex“ provedení včetně instalace se pohybují okolo 40 tisíc Kč Technické údaje jsou 

uvedeny v Příloze 7. 

Skladování není samo o sobě nebezpečné. Všechna rizika vyplývají z činností, které 

se ve skladě provádějí. Jednou z nejrizikovějších činností je přelévání. Dochází zde 

k manipulaci s nádobami, jejich otevírání a v konečné fázi k rozlévání nebo přelévání 

hořlavých kapalin. 

Pro zajištění bezpečného přelévání hořlavých kapalin navrhuji zaměstnavateli doplnit 

místo přelévání lokálním odsáváním (viz Obrázek 29). Zamezí se tak vzniku místních 
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koncentrací, které by v případě iniciace mohli způsobit požár nebo výbuch. Další výhodou 

lokálního odsávání je snížená expozice obsluhy, která se nevyhne při přelévání možnému 

nadýchání a zasažení očí. Náklady se v tomto případě vyšplhají na 400 tisíc Kč. Technické 

údaje o zařízení jsou uvedeny v Příloze 8. 

 

 

Obrázek 29 Lokální odsávání (ilustrační foto) [29] 

Organizační opatření 

 Stejně jako v ostatních fázích používání hořlavých látek ve výrobním procesu, tak 

i při skladování je velkým rizikem lidský činitel. Lidé nejsou stroje a dělají chyby, 

nedopatření a trpí tzv. pracovní slepotou, která je neoddělitelnou součástí dlouhodobě 

pracujících zaměstnanců.  

 Mezi největší rizika bude vždy patřit neodborná manipulace a výskyt iniciačních 

zdrojů představované statickou elektřinou na oděvu zaměstnanců. Zaměstnavatel provádí 

školení zaměstnanců v pravidelných intervalech, tudíž odborná způsobilost osob 

provádějících činnost ve skladu je zajištěna. Zabránění vzniku statické elektřiny je řešeno 

použitím antistatického oděvu a obuvi. Bohužel ne všichni zaměstnanci dodržují pravidla 

bezpečného chování a počínají si nebezpečně nejen pro sebe, ale i pro své okolí. 

 Během obhlídek skladu hořlavých kapalin bylo zjištěno, že uskladněné nádoby nejsou 

v některých případech označené nebo jsou skladovány tak, že nelze zaručit jejich sesunutí při 

jejich manipulaci nebo odebírání (viz Obrázek 30). Oba případy jsou nežádoucí. V prvním 

případě může dojít k nechtěnému požití nebo k nesprávnému použití, v druhém případě může 

dojít při manipulaci k převrhnutí a následnému rozlití. Navrhuji pravidelnou kontrolu 

pracoviště jednou denně, kterou provede směnový mistr. Tato kontrola činnosti zaměstnanců 

a samotného pracoviště povede k lepším podmínkám BOZP ve skladu hořlavých kapalin. 
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Obrázek 30 Nevhodný způsob skladování [vlastní] 

 

 Další nedostatky během kontrol zjištěny nebyly. Lze však předpokládat, že některé 

závady v organizačním řízení, zejména pravidelné oblékaní antistatického oděvu, uzavírání 

nádob či neodborná obsluha, se vyskytují i na tomto pracovišti. Tyto nedostatky lze však 

těžko omezit, pokud samotní zaměstnanci nebudou přesvědčeni o správnosti svého počínání. 

 

8.3 Použití hořlavých kapalin 

Mezi největší rizika spojená se samotným lakováním představuje zcela určitě vznik 

výbušné atmosféry spolu s přítomností iniciačního zdroje. Při popisu stávajícího technicko-

organizačního zajištění provozu lakovny byly zjištěny nedostatky, které za určitých okolností 

mohou vést k vytvoření výbušné atmosféry nebo iniciačního zdroje, který je při používání 

hořlavých kapalin vždy nežádoucí. 

 

Technická opatření 

Jak již bylo popsáno v předchozích kapitolách, vzduch v lakovací kabině je odsáván 

pomocí vzduchotechniky, která zajišťuje odsávání výbušných plynů a par, které 

se při lakování vyskytují v celém prostoru lakovací kabiny. V případě poruchy 

vzduchotechniky je lakovna automaticky vyřazena z provozu a všechny lakovací činnosti jsou 

zastaveny. Blokování platí však pouze při poruše vzduchotechniky jako celku. V případech, 

kdy odsávání neplní svoji funkci dostatečně, ať už z důvodu netěsnosti potrubí nebo snížení 

výkonu ventilátoru, není lakovací zařízení nijak upozorněno na snížení výkonnosti odsávání, 

což může vést v určitých případech ke zvýšení výbušné koncentrace v lakovací kabině.  

K minimalizaci rizik spojené s nedostatečným odsáváním jsem navrhl několik 
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opatření, které se mohou společně nebo i jednotlivě podílet na bezpečném provozu tohoto 

zařízení.  

 

Odsávání a ventilace 

Pro možnou realizaci dalších návrhů je nezbytné instalovat detekční systém proudění 

vzduchu v potrubí (viz Obrázek 31). Tento systém je tvořen měřící jednotkou, která 

je schopnadetekovat zhoršený výkon odsávání. Detektor umožňuje předat ústředně povel 

k zapnutí sekundárního odsávacího systému (další ventilátor, klimatizace), který doplní nebo 

úplně nahradí stávající odsávání. Zařízení v sobě zahrnuje měřicí jednotku, vyhodnocovací 

ústřednu, systémové propojení odsávacích zařízení a signalizační a akustické zařízení. Cena 

kompletního zařízení se pohybuje okolo 85 tisíc Kč.[26] 

 

Obrázek 31 Detekční systém proudění 
[26] 

 

Technické údaje[26] 

Výrobce: Trox 

Typ: VMR 

Objemový průtok: 144 – 1458 m3/h 

Váha: 2,7 kg 

Odchylka měření: 5 % 

 

Dalším možným opatřením ke snížení vzniku výbušné koncentrace je instalace 

paralelního nebo sériového ventilátoru (v jednom odsávacím potrubí budou dva ventilátory), 

který je schopen zastoupit první ventilátor v plném rozsahu. Tento způsob zabezpečení 

je vhodný v případech, kdy dojde k poruše nebo snížení funkce prvního ventilátoru nebo 

nutnosti zvýšení odsávání vlivem havárie a poruch. Neřeší však problém prasklého nebo 

netěsného potrubí. Náklady na pořízení druhého ventilátoru v proti-výbušném provedení 

(ventilátor, softwarové řešení, instalace) se pohybují okolo 60 tisíc Kč. Náklady nejsou tak 

velké, jelikož se jedná pouze o doplnění stávajícího odsávání. 

 

Třetím a zároveň nejdražším opatřením je instalace dvojité vzduchotechniky. Toto 

opatření zahrnuje instalaci druhého odsávacího systému (potrubí, ventilátor, systémové 

propojení obou vzduchotechnik, vyhodnocovací zařízení), který je schopen pracovat nezávisle 

na již instalovaném zařízení. Největší výhodou je samostatné potrubní vedení pro každou 

vzduchotechniku, které minimalizuje riziko nedostatečného odsávání z hlediska potrubních 
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netěsností a prasklin. Navíc je v případě úplné poruchy primárního systému sekundární 

ventilace schopna plně zastoupit jeho funkci bez jakéhokoliv omezení provozu. Náklady 

v tomto případě překročí2 milióny Kč. [34] 

 

Měření koncentrace  

 Jako další vhodné technické opatření ke snížení možnosti výbuchu navrhuji vybavit 

lakovací kabinu detekčním systémem, který bude sledovat koncentraci výbušných plynů a par 

v prostředí lakovny. Doposud byla tato koncentrace měřena přenosným zařízením, které 

se používalo především během oprav a náběhu a zastavování lakovny. 

 Detekční zařízení, které doporučuji instalovat, je tvořeno samotným detektorem 

a vyhodnocovací jednotkou, která informuje obsluhu o stavu koncentrace pomocí světelných 

a akustických signálů. Tato jednotka pracuje následovně: V případě, že koncentrace par uvnitř 

lakovací kabiny dosahuje 10 % LEL (spodní mez výbušnosti), signalizuje vyhodnocovací 

jednotka zelenou barvu bez akustické signalizace. V momentě, kdy tato koncentrace přesáhne 

10 % LEL, je signalizována oranžová dioda spolu s přerušovaným akustickým signálem. 

Jakmile koncentrace výbušných plynů a par přesáhne 20 % LEL, je automaticky rozsvěcena 

červená dioda na informačním panelu spolu se spuštěním poplachové signalizace projevující 

se nepřerušovaným, kolísavým tónem. V tomto momentě je automaticky odstavena lakovna 

a spuštěno havarijní odsávání vzduchu z prostoru lakovny. Náklady na zařízení měřící 

koncentraci výbušných plynů a par včetně instalace, kalibrace, softwaru a ústředny 

se pohybují okolo 100 tisíc Kč. 

 

Z hlediska možnosti vzniku iniciačního zdroje, zejména vlivem statické elektřiny, 

nebyly shledány žádné nedostatky. Celá lakovna a ostatní přípojné zařízení jsou provedeny 

v nevýbušném provedení dle NV. 23/2003 Sb., a její všechny části jsou uzemněny. 

 

 

Organizační opatření 

Při provozu zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a majetku, tedy i lakoven, 

je nezbytné minimalizovat rizika spojená s lidským činitelem. Jednou z možností je vyřazení 

činnosti člověka na tomto zařízení nebo v jeho blízkosti. To však mnohdy nejde, navíc 

některá zařízení, včetně šetřené lakovny, vyžadují trvalou obsluhu a pravidelnou údržbu. 

Je důležité si uvědomit, že jakékoliv preventivní opatření (školení, kontrola 
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zaměstnanců apod.) postrádá účinnost, pokud samotný zaměstnanec nemá důvod nebo snahu 

předcházet rizikovým faktorům zvyšujícím možnost vzniku požáru nebo výbuchu. 

Jedním z opatření, které navrhuji v rámci organizačního řízení, je změna periodického 

školení zaměstnanců, kteří pracují v lakovně. Momentálně probíhá školení jednou ročně, 

stejně jako u zaměstnanců, kteří provádějí činnost v prostředí bez nebezpečí výbuchu. 

Je nutné pracující zaměstnance upozorňovat na skutečnost, že jejich jednání může 

ohrozit chod celého podniku, tudíž četnost školení navrhuji jedenkrát za půl roku. Výhodou 

této změny je fakt, že pro zaměstnavatele nebude tato změna finanční zátěží. Školení provádí 

interní zaměstnanec, který má na starost zajištění bezpečnosti v celém podniku. Výdaje 

na toto školení se pohybují v řádech tisíců a zahrnují pracovní dobu školitele a pracovníků 

obsluhující chod a údržbu lakovny.  

Dalším rizikovým faktorem při provozu lakovny jsou činnosti spojené s údržbou 

technického zařízení, kdy může dojít v důsledku zanedbání oprav nebo nedbalosti pracovníka 

k poškození hadic vedoucích lak k lakovacím tryskám, porušení uzemnění nebo odsávacího 

potrubí apod. Tento rizikový faktor nedbalosti nelze nikdy odstranit. Lze ho však 

minimalizovat. Navrhuji tedy, aby údržbářské práce prováděli vždy dva pracovníci. Jeden 

provede seřízení, očistu a údržbu zařízení, druhý bude prvnímu pracovníkovi asistovat a před 

uvedením zařízení do provozu zkontroluje činnost všech bezpečnostních a ostatních zařízení, 

na kterých se prováděly servisní činnosti. Tímto systémem činností bude alespoň částečně 

minimalizováno nedbalostních nedopatření vznikajících tzv. „pracovní slepotou“ nebo 

opomenutím. 

Po každé provedené údržbě jsou sepsány části zařízení, na kterých byla provedena 

servisní činnost, případně zjištěné závady spolu s lhůtou k odstranění v případech, kdy tyto 

závady nevylučují bezpečný provoz lakovny. Tento záznam o údržbě však nemá jednotný 

formát. Zaměstnanci tyto údaje zapisují do servisního deníku, ve kterém popíší provedenou 

činnost a údaje o kontrole. Následně bylo při kontrole zjištěno, že zápis není v mnoha 

případech jasný nebo zcela chybí základní údaje. 

Pro přehlednost provedených servisních činností jsem proto navrhl vzor záznamu 

o provedené údržbě (může být použit i pro jiná zařízení), do kterého budou zaměstnanci 

zapisovat údaje. Záznam o kontrole tak bude vždy vykazovat všechny předepsané náležitosti 

o provedené údržbě a zaměstnanci neopomenou některé z nich. Do vypracovaného záznamu 

jsem rovnou uvedl i kolonku pro pracovníka, který asistoval zaměstnanci provádějícího 

údržbu. Při využívání tohoto záznamu o kontrole bude zpětně dohledatelné, kdo kontrolu 

prováděl, kdo je za ni zodpovědný a jaká zjištění byla shledána. Vypracovaný záznam 
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o kontrole je uveden v Příloze 9. 

V průběhu prohlídek a informování se o technickém zařízení lakovny mi bylo 

umožněno nahlédnout do prostoru lakovací linky. Během těchto kontrol bylo zjištěno, 

že otvor sloužící pro přívodu vzduchu je zastavěn skladovací jednotkou (viz Obrázek 32) 

určenou ke skladování nástavců nutných pro zachycení reflektorů během lakování. Takto 

skladovaný materiál má přímý vliv na oběh cirkulačního vzduchu v lakovací lince. Navrhl 

jsem pracovníkovi, který zajišťuje bezpečnost na pracovišti, aby tuto skladovací jednotku 

okamžitě odstranil. S mým návrhem souhlasil a přikázal obsluze lakovny, aby dala věci 

do pořádku. 

 

Obrázek 32 Zastavění otvoru pro přívod vzduchu [vlastní] 

 

Dalším neméně rizikovým faktorem je vznik statické elektřiny na oděvu pracovníka. 

Elektrostatický náboj vzniká na oděvu při jeho používání, tedy při tření umělých vláken a vlny. 

Zaměstnavatel bere toto riziko vážně a poskytuje zaměstnancům osobní ochranné pracovní 

prostředky (dále OOPP), resp. ochranný oděv a obuv navržené a vyrobené tak, aby se nemohl stát 

zdrojem elektrostatického či elektrického výboje. Tento oděv a obuv splňují požadavky NV. 

č. 21/2003 Sb. Zaměstnavatel se dále zavazuje vybavit těmito OOPP všechny pracovníky, kteří 

se pohybují v lakovně nebo její bezprostřední blízkosti. 

 

Vlastní zkušenost 

Z bezpečnostního hlediska se zdá, že vznik statické elektřiny na oděvu pracovníka 

je minimální a riziko neodborné manipulace, údržby nebo používání je minimalizováno 

pravidelným školením. Po krátké době lze však zjistit, že zásady bezpečného provozu lakovny 

jsou v mnoha případech porušovány.  
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 Využiji zde své pracovní zkušenosti z podniku Carslight s.r.o., kdy jsem mohl pracovat 

jako obsluha lakovny LPP. Během krátké pracovní činnosti v letních měsících jsem měl příležitost 

zaznamenat některé nedostatky, které souvisejí s obsluhou lakovny. 

Při nástupu jsem byl proškolen a seznámen s riziky, se kterými se mohu setkat 

při působení ve výrobním podniku. Tato seznamovací povinnost je daná a zaměstnavatel 

ji provedl správně před nástupem do práce. Byl tu ale jeden problém. Svoji pracovní činnost jsem 

neměl provádět v blízkosti lakovny, natož přímo v lakovně. Nebyl jsem vybaven OOPP 

do prostředí výbuchu natož, abych byl poučen nebo seznámen se základními ovládacími 

(bezpečnostními) prvky lakovny a způsobem, jak se chovat v případě havárie.  

Toto opomenutí je zaviněno vedoucím pracovníkem, který mi práci zadal. Jeho povinností 

bylo vytvoření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí, což bylo v mém případě 

hrubě porušeno.  

V tomto případě nezbývá nic jiného, než upozornit zejména směnové mistry, aby dbali 

na tuto činnost a měli na paměti nebezpečí, kterému vystavují sebe i své okolí. Zejména v případě 

havárie, poškození majetku nebo dokonce zdraví zaměstnance, to budou právě oni, kteří 

za to budou odpovědní. V případě nehody zdraví pracovníkovi mnohdy nelze vrátit. Po dobu mojí 

činnosti v lakovací lince LPP se naštěstí nic nestalo. Mohu však předpokládat, že jsem nebyl první 

ani poslední kdo tuto činnost vykonával bez patřičného vybavení a proškolení. 
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9 Závěr 

Ve své práci jsem se zabýval riziky spojenými s využíváním hořlavých kapalin (laků) 

ve výrobním procesu. Pro svoji práci jsem si zvolil podnik Carslight s.r.o., který vyrábí 

světlomety a světelná příslušenství do automobilů. Během přípravy práce jsem se podrobně 

seznámil s aktuálním stavem technického a organizačního zajištění v podniku a jeho 

nedostatky. 

Cílem předložené práce bylo popsat a analyzovat současný způsob používání 

hořlavých látek ve výrobním procesu nanášení barev a lakování předmětů, stanovit krizová 

místa celého procesu a navrhnout varianty nových řešení včetně technické 

realizace a zdůvodnění. 

 V diplomové práci jsem identifikoval rizika, která by mohla vést 

k nehodě a následnému výbuchu nebo požáru, případně k expozici obsluhujících pracovníků. 

Vybraná rizika jsem rozvedl a navrhl k nim opatření ke zvýšení ochrany zdraví pracovníků 

a bezpečnosti majetku. 

 V procesu využívání hořlavých kapalin představuje významné riziko zejména člověk, 

který svou přítomností a nakládáním s těmito látkami zvyšuje riziko vzniku požáru nebo 

výbuchu. K eliminaci lidského faktoru je nutné upozorňovat zaměstnance na možné následky 

jejich počínání například formou častějšího školení, případně prováděním obchůzek na daném 

pracovišti za účelem kontroly dodržování bezpečnostních předpisů a pravidel.  

Dalším významným rizikovým faktorem nakládání s hořlavými kapalinami 

je vytvoření lokální koncentrace výbušných plynů a par v místech, kde dochází 

k jejich přelévání (sklad) a nanášení (lakovna). V těchto prostorech je nutné vytvořit takové 

prostředí pomocí technických a organizačních opatření, které zamezí vzniku a iniciaci 

výbušné atmosféry. Jedná se zejména o kvalitní odsávání pomocí vzduchotechniky 

a používání prostředků, technických zařízení a oděvů určených pro prostředí s nebezpečím 

výbuchu. 

Dále jsem z údajů o úrazovosti v podniku Carslight s.r.o. zjistil, že přeprava materiálu 

po podniku představuje část procesu, která nemalou měrou přispívá k vytváření nebezpečného 

pracovního prostředí. Tento rizikový faktor je dán zejména vlivem lidského činitele 

(nedbalost, nepozornost, opilost atd.) a rychlostí pohybujícího se manipulačního vozíku. 

Doporučil jsem proto zaměstnavateli snížit rychlost vozíku a stejně tak, jako v předchozích 

případech, zvýšit četnost školení v oblasti bezpečnosti u pracovníků.   
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

aj.  a jiný 

apod. a podobně 

atd. a tak dále 

BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

CH4 methan 

CO  oxid uhelnatý 

č. číslo 

ČSN česká technická norma 

dm3 decimetr krychlový  

EX proti-výbušné provedení  

FMEA metoda „selhání a jejich dopadů“ 

g.m-3 gram na metr krychlový 

Kč korun českých 

kg kilogram  

km/h kilometr za hodinu 

kPa kiloPascal 

l litr  

LEL spodní mez výbušnosti 

LPP lakovna světlometů 

m metr 

mm milimetr 

m3 metr krychlový 

m/min metr za minutu 

m/s metr za sekundu 

m3/h metr krychlový za hodinu 

např. například 

NV nařízení vlády 

OOPP osobní ochranné pracovní prostředky 

PUR polyuretanová pěna 

resp. respektive 

s sekunda 

Sb. sbírka 
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SHZ stabilní hasicí zařízení 

s.r.o. společnost s ručením omezeným 

tzv. takzvaný 

UV  ultrafialový  

§ paragraf 

°C stupeň Celsia 

% procento 
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