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Anotace 

 ŠRUBAŘOVÁ, I.: Analýza rizik v procesu výroby výbušnin a možná prevence 

úrazovosti, Fakulta bezpečnostního inženýrství, Vysoká škola báňská – Technická univerzita 

Ostrava, 2013, s. 84. Diplomová práce, Vedoucí: Ing. Stanislav Lichorobiec. 

 

Diplomová práce se zabývá problematikou výroby a zpracování výbušnin a s tím 

souvisejícími možnými pracovními úrazy. Úvodní část se orientuje na zásady při práci 

s výbušninami, jakož i na problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a školení, která 

jsou nezbytná pro prevenci pracovní úrazovosti. V hlavní části je řešena otázka prevence rizik 

při výrobě výbušnin, konkrétně třaskavin, která je ve výrobní společnosti považována za 

stěžejní a nejnebezpečnější. Je zde také řešen vývoj pracovních úrazů a provedena jejich 

podrobná statistika za několik let. V závěru je provedena analýza pracovních úrazů, které se 

staly především při výrobě výbušnin či jejich explozi a jsou stanovena nápravná opatření 

k předcházení jejich vzniku.  
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 ŠRUBAŘOVÁ, I.: Risk analysis in the process of manufacturing explosives and 

possible prevention of injury, Faculty of safety engineering, VSB – Technical university of 

Ostrava, 2013, s. 84. Master thesis, Head of work: Ing. Stanislav Lichorobiec. 

 

 This diploma work deals with problems of manufacturing and manipulation with 

explosives and accompanying potential work accidents. An opening section is focused on 

principles of working with explosives, as well as on problems with safety and health 

protection at work and training, which is essential for prevention of work accidents. A major 

part of the work solves a question of hazard prevention along manufacturing of explosives, 

especially high explosives, which is considered in a manufacturing company as a fundamental 

and the most dangerous. There is also dealt in the paper with a progress of working accidents 

and their statistic through a few years. In conclusion is made an analysis of working accidents, 

which happened mainly at manufacture of explosives or at their explosion and certain 

corrective measures are determined to prevent their occurrence. 
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1 Úvod  

 Cílem mé diplomové práce je zaměřit se na problematiku výroby výbušnin, se kterou 

souvisí nebezpečí pracovních úrazů.  

 Diplomová práce se bude zabývat analýzou rizik v procesu výroby výbušnin a možnou 

prevencí úrazovosti ve společnosti, která se zabývá výrobou výbušnin a jejich komponentů. 

Při práci je bezpečnost a ochrana zdraví velmi důležitá, neboť její nedodržování vede často i 

k závažným pracovním úrazům. Během manipulace s výbušninami jsou zaměstnanci neustále 

vystavováni rizikům, která mohou ohrozit jejich zdraví či způsobit pracovní úraz. Proto 

bezpečnost a ochrana zdraví při práci s výbušninami je stěžejním problémem.  

 Diplomová práce se zaměří na analýzu rizik v procesu výroby výbušnin a s ní 

související prevencí, která se týká výrobní společnosti. 

 Za cíl práce jsem stanovila analýzu úrazovosti při manipulaci s výbušninami, se kterou 

souvisí návrh nápravných opatření vedoucí k předcházení úrazovosti.  

 V práci se především zaměřím na zásady, předpisy a školení týkající se právě výroby a 

zpracování výbušnin. Rovněž se budu zabývat samotnou výrobou, především třaskavin a 

prevencí rizik s ní související. V neposlední řadě bude proveden vývoj a podrobná statistika 

úrazovosti se zaměřením na jednotlivá léta a rovněž na dodržování bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci. Následně bude proveden rozbor pracovních úrazů souvisejících právě 

s výrobou a zpracováním výbušnin a analýza, na základě které budou stanovena nápravná 

bezpečnostní opatření k předcházení jejich dalšímu vzniku. 
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2 Rešerše 

 Diplomová práce je zaměřena na analýzu rizik v procesu výroby výbušnin a případnou 

prevenci úrazovosti. S problematikou výroby výbušnin a s tím související úrazovostí, která 

vzniká buď při výbuchu, nebo při zpracování výbušnin, souvisí řada publikací, kde většina 

z nich je majetkem výrobní společnosti. Ze všech poskytnutých materiálů jsou uvedeny ty 

nejpodstatnější z nich. 

 

Hodnocení pracovních rizik AD – Austin Detonator s.r.o., 2011, Vsetín. Tato příručka, 

jež je majetkem společnosti, se zaměřuje na hodnocení pracovních rizik v jednotlivých 

výrobních procesech celé společnosti. V diplomové práci jsem čerpala především z části pro 

výrobu třaskavin, jelikož jde o nejnebezpečnější proces, který ve společnosti probíhá. 

 

MALÝ, S. a kol. Prevence pracovních rizik. Díl I. Praha: VÚBP, 2009. 118 s. ISBN 

978-80-86973-76-0. Publikace informuje o aktuálních přístupech zaměstnavatelů a odborně 

způsobilých osob k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v rámci prevence, vyhledávání a 

monitoringu pracovních rizik. Publikaci jsem využila pro bližší specifikaci pojmu pracovních 

rizik. 

 

Organizační směrnice č. 145 Bezpečnost při práci vydání č. 5 – Austin Detonator 

s.r.o., 2013, Vsetín. Směrnice stanovuje základní práva, povinnosti a odpovědnosti 

zaměstnanců a zaměstnavatele společnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Při 

zpracování diplomové práce jsem se zaměřila na požadavky, které jsou kladeny na 

zaměstnance i zaměstnavatele v době jejich působení ve společnosti. 

 

Organizační směrnice č. 147 Školení bezpečnosti práce a požární ochrany vydání č. 1 

– Austin Detonator s.r.o., 2013, Vsetín. Tato směrnice popisuje pravidla školení bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci a požární ochrany a řeší závazné zásady pro oblast výchovy 

k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve společnosti. Pro účely diplomové práce jsem se 

zaměřila na jednotlivé druhy školení.  
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Statická elektřina – Austin Detonator s.r.o., 2013, Vsetín. Publikace vysvětluje pojem 

statická elektřina a zaměřuje se především na ochranu člověka, objektů a pracovišť před jejím 

působením. V diplomové práci jsem využila většinu informací z této publikace, neboť 

problém statické elektřiny je ve společnosti stěžejní. 

 

Statistika úrazovosti firmy AD – Austin Detonator s.r.o., 2013, Vsetín. Na základě 

těchto dat, poskytnutých od společnosti, jsem v diplomové práci zpracovala podrobnou 

statistiku se zaměřením na jednotlivé roky a druhy pracovních úrazů, které byly způsobeny 

nejen díky porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ale i při dodržování 

bezpečnostních zásad. 
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3 Odborné pojmy 

Analýza rizika – soubor činností, které směřují k odhadu rizik. Je možno vytvořit několik 

analýz rizika. Analýza rizika je někdy označována jako měření rizika. [12] 

 

Bezpečnost – stav, kdy je vyloučeno riziko ohrožení (osob) nebo vzniku škody nebo sníženo 

na přijatelnou úroveň. [13] 

 

Bezpečnostní okruh – hranice předem vymezující zvolený stupeň poškození objektu. [18] 

 

Bezpečnostní opatření – mechanismus nebo postup, následkem kterého vzniká zmenšení 

bezpečnostního rizika. [12] 

 

Bezpečnostní vzdálenost – nejmenší povolená vzdálenost mezi místy a objekty, ve kterých 

jsou vyráběny, zpracovávány a skladovány výbušniny, vzdálenost mezi hranicí místa 

manipulace s výbušninami a ohroženým objektem. Je stanovena na základě výpočtu. [18] 

 

BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci, s cílem předcházení a omezování rizik, která 

ohrožují životy a zdraví zaměstnanců při práci. [13] 

 

Detonace – chemický výbuch způsobující vznik detonační vlny, která vzniká ve výbušnině a 

pohybuje se výbušnou rychlostí větší než rychlost zvuku. [11] 

 

Iniciace – proces, během kterého je dodána energie výbušnině pomocí iniciátoru vedoucí 

k vyvolání výbuchu. [12] 

 

Obložení – nejvyšší povolené množství výbušnin na pracovišti nebo v jeho části. [18] 

 

OOPP – osobní ochranné pracovní prostředky, chránící zaměstnance před riziky, aniž by jim 

bránily při výkonu práce a ohrožovaly jejich zdraví, splňující požadavky, které jsou stanoveny 

prováděcím právním předpisem. [13] 
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Pracovní úraz – poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, ke kterým došlo nezávisle na jeho 

vůli díky krátkodobému, náhlému a násilnému působení vnějších vlivů v průběhu nebo 

v souvislosti s plněním pracovních úkolů. Za pracovní úraz je považován úraz zaměstnance, 

který se stal kvůli plnění pracovních úkolů. [36] 

 

Prevence – zahrnuje všechna opatření vedoucí ke snížení pravděpodobnosti výskytu pohromy 

/ nehody / havárie / vzniku nouzové situace. Týká se provádění opatření, která vedou ke 

zmírnění dopadů pohromy / nouzové situace předem. [12] 

 

Riziko – pravděpodobná hodnota ztráty spojená s nositelem (příjemcem rizika) vznikající 

realizací scénáře nebezpečí. Vyjadřuje se v peněžních nebo jiných jednotkách. [12] 

 

Výbuch – fyzikální, fyzikálně – chemický děj, který vede k náhlému uvolnění energie [11] 

 

Výbušniny – látky schopné uvolnit velké množství energie k chemickému výbuchu. Jsou 

rozděleny na střeliviny, trhaviny a třaskaviny. Součástí výbušnin jsou pyrotechnické slože, 

z nichž některé nejsou vyloženě výbušninou. [11] 
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4 Vlastnosti a charakteristika výbušnin 

 Za výbušniny jsou považovány látky, které jsou schopné za definovaných podmínek 

uvolnit velké množství energie ve velmi krátkém čase a to nezávisle na okolí. Tyto látky jsou 

schopné výbuchu. [5, 28] 

 Výbuch je fyzikální nebo fyzikálně – chemický děj, během kterého dojde k náhlému 

uvolnění velkého množství energie. 

Rozdělení výbuchu: a) jaderný – k uvolnění energie dojde přestavbou atomových jader, 

   b) fyzikální – nemění se podstata látky, ale uvolněná energie se získá ze  

           změny fáze a hybnosti (momentu), 

   c) chemický – energie se získá chemickou reakcí tj. změnou vazeb mezi  

atomy. [6, 11, 28] 

Na obrázku č. 1 je znázorněn výbuch benzínu.  

 

Obrázek č. 1: Výbuch benzínu [28] 

 

Účinek výbuchu na okolní prostředí je měřen:  

 brizancí (třaskaviny), 

 pracovní schopností (trhaviny). [28] 

Základní charakteristikou výbušnin je rychlost výbušné přeměny, která závisí na: 

 typu výbušniny,  

 jejím geometrickém uspořádání, 

 obalu, 

 hustotě, 

 prostředí, 

 druhu a síle iniciace. [28] 
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Rozlišujeme dva typy výbušné přeměny: 

 explozivní hoření – reakce se šíří po vrstvách výbušniny podzvukovou rychlostí a 

závislost na okolním tlaku je velká, 

 detonace – během ní vzniká rázová vlna, závislost na okolních podmínkách je malá a 

vzniká velký ničivý účinek. Obrázek č. 2 zobrazuje detonaci 500 kg trinitrotoluenu 

(dále jen TNT). [28] 

 

Obrázek č. 2: Detonace 500 kg TNT [28] 

 

Rozdělení výbušnin:  

 třaskaviny a třaskavé slože (primární výbušniny), 

 trhaviny (sekundární výbušniny), 

 střeliviny (terciální výbušniny), 

 pyrotechnické slože. [8, 28] 

Základní požadavky kladené na výbušniny:  

 vysoký energetický obsah (,,síla“ výbušniny), 

 přiměřená citlivost, zaručující na jedné straně manipulační bezpečnost a na straně 

druhé spolehlivou a snadnou iniciovatelnost, 

 chemická a fyzikální stabilita (u vojenských výrobků až 20 let, u průmyslových do 2 

let, nereaktivnost s běžnými materiály), 

 schůdná technologie výroby (cena, dostupnost surovin) a vyřešené odpadové 

hospodářství. [28] 

Způsob využití výbušnin: 

 vojenské aplikace (munice, výbušné odminovače, nástražné výbušné systémy), 

 civilní průmyslové aplikace (rozbušky, iniciátory do airbagů – squiby a utahovače 

pásů v automobilech, oddělování nádrží na kapalná paliva v raketoplánech). [28] 
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4.1 Třaskaviny 

 Třaskaviny jsou látky schopné velmi rychlého přechodu z explozivního hoření do 

detonace – tj. akcelerace výbušné přeměny. Touto vlastností se odlišují od ostatních výbušnin 

a měří se řádově v mikrosekundách (10
-6

 s). Třaskaviny se řadí k jediným výbušninám, které 

jsou schopny této akcelerace reprodukovatelně. [27] 

 Třaskaviny jsou citlivé k vnějším podnětům. Pro svou vysokou citlivost nejsou vhodné 

pro průmyslové využití. Způsob, kterým lze uvést třaskavinu k detonaci:  

 podnět mechanický – tření, náraz, nápich, 

 podnět tepelný – plamen, žár, elektrická jiskra. 

Na základě výše uvedených vlastností jsou třaskaviny používány při aplikaci třaskavin jako 

iniciátorů detonace u méně citlivých výbušnin (často trhavin). Proto jsou třaskaviny nazývány 

rovněž jako primární výbušniny. Iniciační mohutností třaskaviny máme na mysli schopnost 

třaskaviny uvést trhavinu v detonaci. Iniciační mohutnost závisí na akceleraci výbušné 

přeměny a na brizanci třaskaviny. [5, 27] 

 Pod pojmem akcelerace výbušné přeměny rozumíme zrychlování až k dosažení 

konstantní detonační rychlosti. [27] 

 Pod pojmem brizance třaskaviny máme na mysli ničivé působení třaskaviny rázem 

detonačních zplodin na blízké okolí. [27] 

 Mezná náplň třaskaviny je důležitým parametrem a lze ji vysvětlit jako nejmenší 

množství třaskaviny, které je schopno uvést trhavinu do plné a stabilní detonace. Mezná náplň 

je ovlivněna druhem použité trhaviny a třaskaviny, hustotami a lisovacími tlaky trhaviny a 

třaskaviny, průměry náloží a uspořádáním zkoušky. [27] 

 

Citlivost třaskavin  

 Poněvadž se třaskaviny vyznačují velkou citlivostí k mechanickým podnětům, je 

nezbytně nutné u všech zkoušek vyhodnocovat dolní a horní mez citlivosti. Při dolní mezi 

citlivosti dochází k takovému zatížení, kdy s určitou pravděpodobností nedojde k iniciaci 

třaskaviny. Naopak při horní mezi citlivosti dochází k takovému zatížení, při kterém s určitou 

pravděpodobností vždy dojde k iniciaci třaskaviny. [5, 27] 

a) Citlivost třaskavin k nárazu – Je zjišťována padacím kladivem (viz obrázek č. 3) 

s volitelným závažím a je hodnocena kinetická energie tj. pádová výška. Nejcitlivější na náraz 

jsou třaskaviny: azid stříbrný, acetylid stříbrný, tricinát olovnatý a třaskavá rtuť. [27] 
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Obrázek č. 3: Padací kladivo BFH-PEx [27] 

 

b) Citlivost třaskavin ke tření – Zkouší se na třecím aparátu (obrázek č. 4) a hodnotí se 

zatížení třecího kolíčku. Nejcitlivější ke tření jsou třaskaviny: azid olovnatý (dále jen AO), 

tricinát olovnatý, třaskavá rtuť a tetrazen. [27] 

 

 

Obrázek č. 4: Třecí aparát FSKM-PEx [27] 

 

c) Citlivost třaskavin k zážehu – Je stanovena na základě šlehu plamene elektrického 

palníku z různé vzdálenosti. K zážehu jsou nejcitlivější třaskaviny: tricinát olovnatý, třaskavá 

rtuť, AO čistý (obrázek č. 5), méně pak AO technický (obrázek č. 6 ), zatímco pikraminan 

olovnatý je znám dobrou a pravidelnou citlivostí. [27] 
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Obrázek č. 5: Azid olovnatý [27] 

 

 

Obrázek č. 6: Azid olovnatý technický (dextrimovaný) [27] 

 

d) Citlivost třaskavin k elektrostatickému náboji (jiskře) – Podstatou je stanovení energie 

elektrostatického výboje (jiskry) vybitého z kondenzátoru do vzorku. Nejcitlivější je tricinát 

olovnatý. Na stanovení citlivosti výbušnin k elektrostatické jiskře poukazuje obrázek č. 7. 

[27] 

 

Obrázek č. 7: Stanovení citlivosti výbušnin k elektrostatické jiskře [27] 
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e) Citlivost třaskavin k nápichu – Ke zkoušce této citlivosti se používá nápichová jehla. 

Velmi citlivý na nápich jehlou je tetrazen. [27] 

S citlivostí souvisí: 

 Flegmatizace – jedná se o snížení citlivosti třaskavin přídavkem měkké látky, která 

obalí povrch krystalků třaskaviny tenkou vrstvou flegmatizátoru (vody, parafínu, 

včelího vosku, asfaltu, dextrinu, polyvinylalkoholu), čímž dojde k znecitlivění. 

 Senzibilizace – podstatou je zvýšení citlivosti třaskaviny přidáním látky s vyšší 

tvrdostí. Touto formou se zvyšuje pravděpodobnost iniciace, která je způsobena 

narušením krystalů (mleté sklo, sirník antimonitý, oxid křemičitý atd.). 

 Přelisování – na základě lisování třaskavin dochází k nárůstu jejich hustoty, 

v důsledku čehož se zvyšuje brizance, ale zároveň se snižuje jejich citlivost. Díky 

tomuto jevu může u některých třaskavin dojít k extrémnímu stavu, kdy třaskavina 

ztratí zcela výbušinářské vlastnosti (např. 50 MPa je hranice citlivosti pro třaskavou 

rtuť a dinol, 300 MPa pak snese AO). [5, 27] 

 

4.2 Třaskavé slože 

 Třaskavé slože jsou svými vlastnostmi a projevy blízké třaskavinám. Důvodem 

poměrně složité a nebezpečné výroby třaskavých složí jsou požadavky, které třaskaviny 

nejsou schopny splnit, neboť jsou nedostatečně citlivé, nejsou schopny dostatečného projevu 

(plamene) a je s nimi obtížná manipulace. [26] 

 Třaskavé slože jsou označovány za třaskaviny schopné akcelerace výbušné přeměny 

z explozivního hoření do detonace. Akcelerace je zrychlování výbušného rozkladu až do 

dosažení konstantní detonační rychlosti. Shodně s třaskavinami je charakteristický přechod 

z explozivního hoření do detonace. [26] 

 

Složení třaskavých složí z hlediska citlivosti  

 Každá slož obsahuje třaskavinu, čímž se liší od pyrotechnických složí. Za třaskavou 

slož považujeme již směs dvou třaskavin. [26] 

 Ke zvýšení citlivosti třaskaviny k mechanickým podnětům je do třaskavých složí 

přidáván senzibilizátor (zdrsňovadlo). Senzibilizátory jsou označovány jako látky s tvrdými 

krystaly zvyšující pravděpodobnost vzniku ,,horkých jader“, které vznikají během tření 

jednotlivých krystalů třaskaviny, čímž dochází k vlastní iniciaci třaskaviny. Senzibilizátory 
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v třaskavé složi slouží rovněž jako hořlaviny a okysličovadla. Okysličovadla ve své molekule 

mají dostatek atomu kyslíku a jsou ho tedy schopny během hoření uvolňovat (chloristan 

draselný, dusičnan draselný, dusičnan barnatý, oxid olovičitý atd.). Součástí třaskavých složí 

jsou rovněž pomocné látky – pojiva a flegmatizátory. [26] 

 

Rozdělení třaskavých složí 

Dle způsobu iniciace: 

 nárazové (aktivace nápichem), 

 nápichové (aktivace nápichem jehly), 

 třecí (aktivace třením), 

 zážehové (aktivace teplem, plamenem). 

Dle druhu iniciátoru: 

 zápalkové, 

 roznětkové, 

 rozbuškové. 

Ve společnosti jsou používány pilulové slože, které lze přirovnat ke složím zápalkovým. [26] 

4.3 Trhaviny 

 Za trhaviny jsou považovány výbušniny, které k detonaci přivádí třaskavina. Detonace 

je charakteristickým typem výbušné přeměny působící škodlivě na okolí. [9, 25] 

 

Rozdělení trhavin  

 průmyslové – vyznačují se velkou pracovní schopností, 

 vojenské – jsou charakteristické vysokou brizancí a detonační rychlostí. [5, 25] 

Trhaviny se využívají vždy ve spojení s rozbuškou nebo jiným druhem iniciátoru. Za 

běžných podmínek nepřechází samy v detonaci, nýbrž musí být strženy detonací primární 

výbušniny. Při zapálení většina trhavin shoří i když určité nebezpečí detonace hrozí jen tehdy, 

pokud jsou ve větším množství či v uzavřených obalech. [5, 25] 

 

Citlivost trhavin k mechanickým podnětům 

 Shodně s třaskavinami i trhavinami jsou citlivé k mechanickým podmětům – zejména 

ke tření a k nárazu. Dosahované hodnoty citlivosti jsou zde vyšší. Citlivost k nárazu je 

zkoušena např. 10 kg závažím, citlivost ke tření dosahuje i desítek kilogramů. [25] 



      Bc. Ivana Šrubařová: Analýza rizik v procesu výroby výbušnin a možná prevence úrazovosti 

Ostrava 2013  13 

 

 Za nejcitlivější  trhavinu je považován pentrit. Jeho model je zobrazen na obrázku č. 8. 

Velkou citlivost vůči nárazu vykazuje nitroglycerin, mnohem menší citlivost zaznamenává 

tritol. Velmi citlivé k nárazu a ke tření jsou z vojenských trhavin kapalné nitroestery – 

nitroglycerin, nitroglykol, nitrodiglykol a vláknitá celulóza. Z výkonnějších trhavin lze 

jmenovat tetryl používající se k výrobě rozbušek a náložek. Z průmyslových trhavin jsou, co 

se manipulace týká, relativně bezpečné neklasické trhaviny, lze je připravovat až na místě 

spotřeby. Nevýhodou je necitlivost a navlhavost trhaviny DAP (dusičnan amonný a palivo). 

[25] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 8: Model pentritu [25] 

 

4.4 Pyrotechnické slože 

 U pyrotechnických složí jde o mechanické směsi látek, u kterých po vhodné iniciaci 

dochází k exotermické reakci (hoření). Této reakce se využívá k produkci tepla, světla, plynů, 

dýmu, zvuku atd. Pyrotechnické slože z hlediska rychlosti výbušné přeměny jsou schopny 

explozivního hoření, avšak detonace nedosahují. [5, 19] 

 

Složení pyrotechnických složí z hlediska citlivosti 

 Pyrotechnické slože jsou z hlediska složení mechanické směsi hořlavin, okysličovadel, 

pojiv a ostatních pomocných látek, které zlepšují jejich vlastnosti. Během jejich výroby 

nedochází k chemické reakci, přičemž homogenita výsledné směsi závisí jen na kvalitě 

promíchání surovin. [19] 
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Rozdělení pyrotechnických složí podle nebezpečnosti výbušného rozkladu 

Osvětlovací slože – jsou směsi kyslíkem bohatých okysličovadel s kovovými prášky. 

Používají se ve vojenských světlicích, slouží k intenzivnímu osvětlení terénu. [4, 19] 

Zábleskové slože – musí mít velmi rychlé hoření (velká svítivost, krátká doba hoření). [5, 19] 

Dýmové slože – slouží k vytváření dýmu a mlhy nebo pro denní signalizaci (barevné dýmy). 

[19] 

Zápalné slože – používají se k vytvoření ohně. [19] 

Signální slože – používají se v armádě ke komunikaci pomocí světelných signálů nebo 

v zábavní pyrotechnice k vyvolání barevných světelných jevů. [19] 

Stopovkové slože – slouží ke zviditelnění dráhy střely. [19] 

Zážehové slože – jsou známy podstatně vyšší citlivostí, vyšším energetickým obsahem a 

manipulačně jsou nebezpečnější než slože zpožďovací. Ve výrobním závodu se používají 

k zesílení přenosu zážehu z detonační trubice na zpožďovací slož (neelektrické rozbušky). [5, 

19] 

Zpožďovací slože – jsou používány pro získání časového odstupu mezi iniciací a účinkem 

systému. [19] 

 

4.5 Střeliviny (hnací hmoty) 

 Z hlediska chemického složení představují střeliviny širokou skupinu výbušnin.  

Používají se v oblasti střeliva, munice, pak i v řadě dalších aplikací (např. generátory plynu, 

náplně pro airbagy, v pyrotechnice). [22] 

 Hnací hmoty jsou tuhé látky, které během svého hoření uvolňují plyny o vysokém 

tlaku a teplotě. Jde o plyny, které svým tlakem působí na dno (např. střely) nebo protékají 

reaktivní tryskou v komoře raketového motoru. Je nutné, aby hnací hmoty hořely i bez 

přístupu vzduchu, přičemž hoření musí být rychlé a pravidelné. Pouze malý podnět stačí 

k jejich iniciaci. Explozivní hoření je charakteristické druhem výbušné přeměny u hnacích 

hmot. [22] 

 

Rozdělení hnacích hmot 

a) Dle skupenství: 

 tuhé (hlavňové zbraně, rakety), 

 kapalné (rakety), 

 hybridní.  
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b) Dle určení: 

 černé střelné prachy (zažehovače, zážehové šrouby), 

 bezdýmné prachy (hlavňové zbraně), 

 tuhé pohonné hmoty (hnací náplň raket). [5, 22] 

 

Černý střelný prach: 

 nejstarší používaná výbušnina, 

 zábavná pyrotechnika, 

 munice, 

 náplň stopin a zápalnic, 

 trhací práce. [5, 22] 

Černý střelný prach se snadno zažehuje, hoření nepřechází v detonaci. Je znám 

vysokou rychlostí výbušné přeměny. Ukázky sortimentu černých prachů jsou uvedeny na 

obrázku č. 9. [22] 

 

Obrázek č. 9: Ukázky sortimentu černých střelných prachů [22] 

 

4.6 Bezpečnostní opatření při práci s výbušninami 

 Pro práci se všemi výbušninami je nezbytně nutné dodržovat všechna bezpečnostní 

opatření, neboť u všech se setkáváme při práci s obdobnými riziky. Jednotlivé druhy výbušnin 

se od sebe liší pouze svou citlivostí, avšak všechny představují pro zdraví člověka velkou 

míru nebezpečí. [28] 

 Z hlediska manipulace jsou nejvíce nebezpečné třaskaviny a třaskavé slože, které 

mohou být k mechanickým podnětům dokonce citlivější než samotné třaskaviny. U obou 
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druhů těchto výbušnin postačí k iniciaci jen velmi slabé podněty (např. slabý náraz či 

elektrostatický náboj nakumulovaný na oděvu). Obecně platí, že manipulace s nimi je 

relativně bezpečná pokud jsou třaskaviny a slože vlhké, tedy flegmatizované vodou. Ovšem je 

nutno mít na paměti, že některé třaskaviny jsou schopny detonace i pod vodou. [26, 27] 

 Manipulace s třaskavinami a složemi je charakterizována jen malým množstvím, a to 

řádově v kilogramech. U třaskavých složí jsou nejnebezpečnější operace prováděny bez 

přítomnosti obsluhy (např. vmíchávání trinitroresorcinátu olovnatého) nebo za ochranným 

krytem. [26, 27] 

 Během práce s třaskavinami je nezbytné umožnit takové pracovní tempo, aby byla 

zaručena naprostá pozornost a soustředění pracovníka. Při práci se suchými třaskavinami 

během nejnebezpečnějších operací musí být pracovník chráněn zařízením RWS, kobkami pro 

násyp azidu s pancířem a jinými druhy zařízení. Všechna elektrická zařízení podléhají 

schválení (krytí IP 65). [26, 27] 

Provozní objekty jsou postaveny z lehkých konstrukcí, musí mít lehkou střechu a 

jedna stěna je zpravidla ,,výfuková“. Případnému přenosu detonace na další objekty nebo na 

pracovníky mimo objekt slouží ochranné valy, které jsou vystaveny kolem objektů. 

Maximální množství výbušniny na objektu nesmí být překročeno, a proto pro každý objekt, 

místnost či jednotlivé pracoviště je stanoveno povolené obložení. [28] 

 Je nutné dodržovat bezpečnost práce z hlediska elektrostatického náboje. Vodivě musí 

být spojeny s uzemněním veškerá kovová vybavení objektů (např. topná tělesa, kliky, zařízení 

atd.). Podlahy, stejně jako plochy pracovních stolů, musí být zhotoveny z vodivých materiálů. 

Nesmí být používány pomůcky z nevodivých plastů, na kterých se hromadí elektrostatický 

náboj. [28] 

Objekty jsou vůči atmosférickým vlivům (bouřky) chráněny Faradeiovými sítěmi, 

oddálenými hromosvody a kovovými sítěmi v oknech. Minimální vlhkost na výrobních 

objektech je 55%. Pracovníci, kteří přichází do styku s výbušninami, musí být vybaveni 

oděvy z přírodních materiálů, na kterých nehrozí hromadění elektrostatického náboje. Nutná 

je rovněž vodivá obuv. Zakázáno je nosit náušnice, prsteny, piercingy, hodinky, řetízky i 

mobilní telefony, neboť všechny jsou jiskřištěm elektrostatického náboje. Kovové pomůcky 

jsou zpravidla z nejiskřivých materiálů. Samozřejmostí je používání ochranných brýlí. [28] 

 Na pracovištích je nezbytné dodržovat naprostou čistotu. Stěny musí být omyvatelné a 

kompletní úklid je prováděn po každé pracovní směně. Pomůcky, které byly použity při práci 

s jedním srážecím roztokem se nesmí dostat do styku s druhým srážecím roztokem, neboť 

hrozí nebezpečí samovolné krystalizace třaskaviny a vzniku beta krystalů. V neutralizačních 
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stanicích za přísného dodržení technologického postupu se likvidují odpadní vody, které 

obsahují třaskaviny. [27, 28] 

 Přeprava třaskavin se uskutečňuje dle platných předpisů České republiky (dále jen 

ČR). Třaskaviny jsou přepravovány v basičce označené jako pěší nosič. Přeprava je 

doprovázena dvěma strážnými ve speciálním vozidle s nejpřísnějšími požadavky. Poněvadž je 

přeprava mezi organizacemi problematická, většina organizací si používající třaskaviny 

vyrábí sama. [26] 

 Trhaviny, které až na výjimky nejsou tak citlivé jako třaskaviny, lze v suchém stavu 

přepravovat, avšak jen ty, které jsou méně citlivé než krystalický hexogen. Ostatní trhaviny 

musí obsahovat minimálně 20% vody. Přeprava se uskutečňuje na základě mezinárodních 

předpisů ADR, IATA, RID, IMDG CODE. [25] 

 Zásadně trhaviny nesmí být skladovány společně s třaskavinami nebo s iniciátory. 

V průběhu jejich zpracování se musíme vyvarovat iniciace nárazem nebo třením a musíme 

zabránit tepelným a elektrickým podnětům (včetně slunce). Poněvadž jsou trhaviny látky 

velmi škodlivé lidskému zdraví, je nutno se při práci s nimi chránit respirátory, rukavicemi a 

je nezbytné přísně dodržovat základní hygienické standardy. [25, 26] 

 Při práci s pyrotechnickými složemi je nezbytně nutné dodržovat příslušný 

technologický postup. Nejvíce nebezpečné operace se provádí bez přítomnosti obsluhy 

(lisování a homogenizace G4 a G5, míchání zpožďovacích složí) nebo za ochranným krytem 

(granulace, drcení, třídění složí atd.). Všechna elektrická zařízení musí být schválena. 

Maximální povolené obložení (maximální množství výbušniny na objektu), které nesmí být 

překročeno, je stanoveno pro každý objekt i pro každou místnost. [19] 

 Poněvadž většina operací je velmi prašných, je nutné při nich používat celoobličejové 

masky, respirátory, šátky na hlavu a důsledně dbát o osobní hygienu. [28] 

 Riziková je rovněž výroba bezdýmných prachů. Během výroby jsou zvýšenému 

mechanickému a tepelnému namáhání vystavovány jak vstupní tak výstupní produkty. Při 

nedodržení bezpečnostních pravidel může tedy dojít k zahoření nebo dokonce k výbuchu. 

Nejrizikovější jsou při výrobě jednosložkových bezdýmných prachů operace spojené 

s použitím éteru. Při zpracování dvousložkových a trojsložkových bezdýmných prachů jsou 

nejrizikovější operace válcování a lisování prachové masy. [22]  
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5 Legislativa o bezpečnosti při výrobě 

 Výroba výbušnin spolu s výzkumem, vývojem a zkoušením, ničením, 

zneškodňováním a skladováním je součástí činností s vysokým pracovním rizikem. Vytváření 

optimálních podmínek pro bezpečnou a zdraví nezávadnou práci je povinností každé 

společnosti. K tomuto účelu slouží soustava obecně platných předpisů upravujících 

bezpečnost a ochranu zdraví a bezpečnost provozu během těchto činností. [18] 

 

5.1 Stručný přehled základních a souvisejících předpisů 

Předpisy o výbušninách 

 zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní 

báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, 

 vyhláška Českého báňského úřadu č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin, ve znění 

pozdějších předpisů, 

 vyhláška Českého báňského úřadu č. 327/1992 Sb., kterou se stanoví požadavky 

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a 

zpracování výbušnin a o odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost, ve znění 

pozdějších předpisů, 

 vyhláška Českého báňského úřadu č. 102/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky 

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu v objektech 

určených pro výrobu a zpracování výbušnin, ve znění pozdějších předpisů, 

 vyhláška Českého báňského úřadu č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin, ve znění 

pozdějších předpisů, 

 nařízení vlády č. 358/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výbušniny 

pro civilní použití a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů. [18] 

 

Související předpisy 

 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 

 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu 

o úrazu, ve znění pozdějších předpisů. [18] 
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5.1.1 Bezpečnost při výrobě a zpracování výbušnin 

 Požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při 

výrobě a zpracování výbušnin a o odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost jsou 

zmiňovány ve vyhlášce Českého báňského úřadu č. 327/1992 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. [29] 

 

Odborná způsobilost pro práce s výbušninami 

 Odborná způsobilost je určena absolvováním pyrokurzu ve stanoveném rozsahu. 

Součástí pyrokurzu jsou nejen teoretické a praktické znalosti v oblasti práce s výbušninami, 

ale i psychologická příprava pracovníků. [29] 

 

Povinnosti pracovníků 

 Pracovník je povinen hlásit nadřízenému veškerou nevolnost, je povinen se řídit 

provozní dokumentací a předpisy o výbušninách. Nadřízenému je nucen ihned ohlásit 

jakoukoli závadu, která ohrožuje bezpečnost provozu a práce. [29] 

 Pracovníkům je při práci s výbušninami zakázáno nosit na pracoviště, jakož i 

přechovávat látky, předměty a nářadí, které nejsou uvedeny v provozní dokumentaci. 

Pracovníci nesmí pracovat na porouchaném zařízení a současně nesmí toto zařízení opravovat 

bez příslušné kvalifikace a oprávnění. [29] 

 

Povinnosti organizace 

 Organizace je povinna seznámit pracovníka se všemi předpisy týkajícími se 

bezpečnosti práce s výbušninami, ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu. Organizace 

dále seznámí pracovníka s provozním, požárním řádem, požární směrnicí, evakuačním 

plánem, s používáním ochranných pomůcek, s provozní dokumentací včetně hygienických 

předpisů pro příslušné pracoviště. [29] 

 Před zařazením na práce s výbušninami je pracovník seznámen s vlastnostmi látek, 

s nimiž bude pracovat, a to zejména z hlediska jejich toxicity a nebezpečí vzniku výbuchu a 

požáru. [29] 

 Organizace je povinna pracovníky pravidelně školit a jejich znalosti ověřovat a vést 

záznamy o plnění povinností. V rámci práce s výbušninami a v rámci změny druhu práce jsou 

organizací zabezpečovány preventivní prohlídky pracovníků. [29] 
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Objekty pro práce s výbušninami 

 Z hlediska bezpečnosti mají do prostorů objektů, které jsou určeny pro práci 

s výbušninami, přístup jen pracovníci, kteří jsou k tomu určeni svým pracovním zařazením 

nebo posláním. Ostatním osobám je do těchto objektů vstup zakázán, nebo je jim povolen 

vstup jen se souhlasem organizace po předchozím poučení a to za doprovodu pověřeného 

pracovníka. [29] 

 Všechny objekty určené pro práci s výbušninami musí být udržovány v naprostém 

pořádku a čistotě. Každý předmět má své určené místo a pracoviště musí být uspořádané 

přehledně. [29] 

 V objektech se nachází jen výrobní nástroje, zařízení a pomůcky určené pro výkon 

práce, která je předepsaná v provozní dokumentaci. Po použití musí být všechny uloženy na 

místo k tomu určené. [29] 

 Pracovníci mohou odkládat oděvy, přechovávat potraviny, jíst a pít jen na 

vyhraněných místech, kterými jsou šatny, jídelny či kanceláře. [29] 

 Po skončení pracovní směny, pracovního týdne, výrobního cyklu nebo při přerušení 

výroby na delší dobu než jednu směnu musí být objekty, výrobní zařízení, nástroje a pomůcky 

vyčištěny od zbytků výbušnin, uklizeny a prohlédnuty k tomu určeným pracovníkem. 

Výsledek prohlídky je zaznamenán do provozní dokumentace. [29] 

 Odpady výbušnin, jakož i smetí a materiály znečištěné výbušninami, se ukládají do 

určených a zřetelně označených nádob. Veškeré odpady výbušnin jsou přesně evidovány, 

pravidelně odstraňovány a odborně ničeny. V provozní dokumentaci je stanoven i způsob 

zneškodňování, ničení a čištění odpadů, které se mohou hromadit v kanalizačních jímkách 

nebo místech nepřístupných při čištění po ukončení pracovní činnosti.[29] 

 Na každém pracovišti musí být uvedeno povolené množství výbušnin na viditelném 

místě. Provoz skladů výbušnin, výbušninářských laboratoří, zkušeben, střelnic a ničišť se řídí 

provozním řádem. [29] 

 

Provozní dokumentace 

 Provozní dokumentací rozumíme vypracování technologického nebo pracovního 

postupu, pracovních instrukcí, provozních směrnic, dopravního a provozního řádu a pokynů 

pro obsluhu a údržbu, které souvisí s prací s výbušninami. [29] 

Provozní dokumentace určuje návaznost a souběžnost pracovních operací a podmínky 

pro bezpečný výkon práce. Současně určuje i ohrožená místa a způsob jejich označení, 
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prostředky a přístrojovou techniku, která slouží k zajištění bezpečnosti práce a provozu a to i 

po dobu, kdy se na něm nepracuje. [29] 

 Provozní dokumentace musí být v souladu s požadavky předpisů, které zajišťují 

bezpečnost práce a provozu. Pracovníci v rámci bezpečnosti jsou s dokumentací, která je 

upravena na místní podmínky, seznámeni již před započetím příslušné práce. Bez 

provozování dokumentace nesmí být zahájeny žádné práce s výbušninami a organizace musí 

zajistit pravidelnou a účinnou kontrolu jejího dodržování. Provozní dokumentace musí být 

přístupna všem pracovníkům, kterým je určena a musí být od ukončení prací uchována 

nejméně rok. Jestliže během práce došlo k hromadnému, těžkému nebo smrtelnému úrazu, 

musí být uchována nejméně 5 let od úrazu. [29] 

Pokud by pracovníci nebyli seznámeni s provozní dokumentací, úrazy by mohly nastat 

mnohem častěji.  

 

Požární ochrana a první pomoc 

 Ve všech objektech a venkovních prostorách, ve kterých mohou být výbušniny, je 

zakázáno používat otevřeného ohně a rozpálených předmětů. Nelze používat předměty, které 

mohou založit oheň nebo způsobit výbuch (zápalky, zapalovače atd.). Zřetelné nápisy zákazů 

a výstrah musí být umístěny na vhodných a viditelných místech. [29] 

 Kouřit je povoleno jen v místnostech a místech k tomu určených a zřetelně 

označených. Tato místa musí být oddělena od prostorů, ve kterých hrozí nebezpečí výbuchu či 

požáru a musí být vybavena popelníky. [29] 

 Otevřeného ohně je dovoleno použít na základě písemného povolení jen v nezbytně 

nutných případech a jen po provedení opatření, která vylučují nebezpečí výbuchu nebo 

požáru. Vydaná povolení jsou evidována. Před zahájením prací s otevřeným ohněm vykoná 

pracovník stálého dozoru kontrolu splnění bezpečnostních opatření. Po skončení práce pak 

zkontroluje, že nikde nehrozí nebezpeční vzniku požáru a výbuchu. Tato kontrola se provádí 

po dobu 8 hodin v intervalech stanovených organizací. Veškeré výsledky o průběhu i 

ukončení práce jsou zaznamenány do provozní dokumentace. [29] 

 Závodní útvar požární ochrany musí být v organizaci, kde se pracuje s výbušninami, 

vybaven odpovídajícími technickými prostředky a musí být příslušně vycvičen. Objekty musí 

být vybaveny potřebným hasičským zařízením, požární signalizací a musí být zpracována 

dokumentace požární ochrany. [29] 

 Organizace určí místa vybavená k poskytnutí první pomoci. V každé pracovní směně, 

na všech pracovních úsecích musí být přítomni vyškolení pracovníci pro poskytnutí první 
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pomoci. Pro rychlé poskytnutí první pomoci musí mít organizace k dispozici nepřetržitě 

sanitní vůz. [29] 

 

Evidence výbušnin 

 Evidence výbušnin je nezbytná, neboť se jedná o nebezpečné látky, které mohou být 

snadno zneužity a mohou být nejen objektem různých zlodějů, ale i případných nebezpečných 

teroristických útoků.  

 Evidencí se rozumí vstupní evidence výbušnin, evidence v procesu výroby a 

zpracování a evidence hotových výrobků (skladová). Veškeré evidence výbušnin jsou vedeny 

na evidenčních kartách, záznamních knihách, záznamních médiích a to odděleně od ostatní 

účetní evidence jiných materiálů a výrobků. Společně s ní je vedena evidence odpadových 

výbušnin, s níž musí být shodné i zápisy o zneškodňování a ničení výbušnin. V evidenčních 

záznamech se nesmí přepisovat, chybné záznamy se musí přeškrtnout a správné hodnoty 

zapsat do nového řádku. Evidenční záznamy jsou 1x za 3 měsíce překontrolovány a 

porovnány se skutečným stavem. V případě pochybností je nutné ihned skutečnost nahlásit 

kontrolním úřadům organizace. [29] 

 

Zneškodňování a ničení výbušnin 

 Vadné výbušniny mohou být zničeny jen pyrotechnikem. Zbytky výbušnin, včetně 

výbušnin v odpadních vodách, mohou zneškodnit chemickou cestou kvalifikovaní a pověření 

pracovníci a to podle schválených technologických postupů. Využitelný kovový odpad 

vznikající z výbušnin, může být dále zpracován jen po dokonalém zbavení výbušnin. [29] 

 Na omezení úrazovosti během zneškodňování výbušnin má vliv nejen výběr 

kvalifikovaného pracovníka, ale i místo určené k ničení výbušnin. Organizace musí mít 

zřízeno k tomuto účelu stálé místo, které zabezpečuje bezpečnostní okruh. Bezpečnostním 

okruhem se rozumí území ohrožené účinky ničení zejména rozletem materiálu, tlakovou, 

vzdušnou vlnou a jedovatými zplodinami. [29] 

 

5.1.2 Zásady pro práci s výbušninami 

 Problematikou pracovních zásad s výbušninami se zabývá vyhláška Českého báňského 

úřadu č. 102/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, která stanoví požadavky k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu v objektech určených pro 

výrobu a zpracování výbušnin. Vyhláška je široce využívána ve společnosti, neboť se jí 
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bezprostředně týká. Specifikuje požadavky týkající se výstavby objektů, ochranných valů, 

laboratoří, zkušeben a střelnic. [30] 

S otázkou bezpečnosti ve společnosti souvisí práce s výbušninami. Lze provádět pouze 

práce, které jsou stanoveny v provozní dokumentaci nebo jsou zaměstnancům dány pokyny 

nadřízenými. Pokud se pracuje s výbušninami, pak na pracovišti nebo v jeho blízkosti musí 

být alespoň jeden další zaměstnanec, který zajistí v případě nehody potřebná opatření. [30] 

 Na pracovišti se nesmí zdržovat fyzické osoby, které se nezúčastňují pracovního 

postupu nebo kterým nebyla povolena přítomnost. V práci s výbušninami je zakázáno 

pokračovat, pokud se objeví nepravidelnosti a podezřelé jevy, na základě kterých se dá 

usuzovat na nebezpečí výbuchu. Ohrožený okruh musí být neprodleně opuštěn. Před 

zahájením každé práce s výbušninami se na pracovištích (v laboratořích, zkušebnách, 

střelnicích, vývojových pracovištích) provádí kontrola zkušebních zařízení, zda je použitelné 

pro bezpečné provedení zkoušky. Na vadných zařízeních se nesmí pracovat. Poněvadž je 

společnost vybavena pouze laboratořemi a zkušebnami, týká se v tomto případě výše uvedená 

skutečnost pouze těchto pracovišť. [30] 

 

Udržování pořádku v objektech 

 S bezpečností práce úzce souvisí způsob obložení jednotlivých objektů výbušninami 

tak, aby byly dodrženy bezpečnostní vzdálenosti dané druhem prováděné práce a druhem 

výbušnin. Obložení musí být na pracovišti zřetelně vyznačeno. V objektu lze ponechat mimo 

směnu jen výbušniny v rozpracovaném stavu (výbušné meziprodukty, vzorky odebrané pro 

zkoušku). Vzorky výbušnin jsou označeny způsobem určeným v provozní dokumentaci. [30] 

 Během práce s výbušninami nesmí dojít k jejich rozsypání nebo rozlití. Rozsypaná 

nebo rozlitá výbušnina je ihned bezpečně odstraněna a zneškodněna. V objektech smí být pro 

pracovní úkony jen nezbytně nutné množství hořlavin, které jsou uloženy v nádobách na 

stanoveném místě a jsou přesně označeny. Jestliže je práce na dobu delší než jednu směnu 

přerušena, pak musí být každé pracoviště objektu pečlivě vyčištěno, uklizeno a prohlédnuto. 

Zaměstnanec odpovědný za bezpečnost pracoviště osobně zkontroluje, zda jsou vypnuty 

zdroje energie určené v provozní dokumentaci. Ve společnosti v laboratořích a zkušebnách u 

zkušebních postupů vyžadujících dlouhodobý průběh nebo tam, kde není zaručena kontrola 

po skončení pracovní doby, jsou učiněna bezpečnostní opatření, aby během této doby 

nemohlo dojít v případě nepředvídané události k rozšíření požáru. [30] 
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 Je nutné rovněž, aby byly dopravní cesty udržovány v řádném a bezpečném stavu. 

Prostor do vzdálenosti 8 m od stěn objektů a vnitřní strany ochranných valů je průběžně 

zbavován hořlavých porostů a materiálů. [30] 

 

Zásady práce pro laboratoře  

 Pro práci s výbušninami platí, že výbušniny neprověřených vlastností a výbušniny se 

sníženou stabilitou, které jsou určeny pro výzkumné účely, jsou ukládány mimo pracovní 

prostory, aby jejich případný rozklad neohrozil zdraví a majetek. Vzorky výbušnin, se kterými 

se nepracuje, se nesmí v laboratořích trvale ukládat. Výbušniny se musí ukládat na takové 

místo, kde nebudou ohroženy požárem hořlavin. Způsob a označení jejich ukládání je 

stanoven v provozní dokumentaci. [30] 

 V rámci bezpečnosti jsou veškeré výbušniny vyráběné a zpracovávané v laboratořích 

evidovány způsobem určeným v provozní dokumentaci. Ostatní výbušniny uložené ve skladu 

při laboratořích se evidují v rámci příjmu a výdeje vzorků od jiných fyzických a právnických 

osob. [30] 

 V provozní dokumentaci se stanoví, kdy bude u východu z laboratoře instalována 

sprcha či uložena ochranná přikrývka. Je stanoveno, kdy je nutné na vnější straně laboratoře 

nad dveřmi umístit červené světlo, které svítí v době provádění rizikových operací na 

pracovišti. Během provozu nesmí být dveře laboratoře zamčeny. Laboratorní stoly určené 

k práci s výbušninami jsou opatřeny snadno omyvatelnou povrchovou úpravou. Telefon se 

umístí na snadno dosažitelném, výbuchem neohroženém místě. [30] 

 

Zásady práce pro zkušebny 

 Zkušebny jsou vybaveny podle provádění zkoušky nebo podle druhu zkoušení 

výbušniny odpovídajícím zkušebním zařízením. Zkoušky se provádí na určeném místě. Před 

samotným prováděním zkoušek je nutno k pracovišti zajistit přístup střežením, výstražnými 

značkami a způsobem určeným v provozní dokumentaci. Při zkouškách, které ohrožují 

obsluhu, jsou stanoveny bezpečné vzdálenosti, do kterých se obsluha při zkoušce uchýlí nebo 

se vybudují bezpečné úkryty. Zkoušky výbušnin provádí pouze odborně způsobilí 

zaměstnanci organizace. [30] 
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5.1.3 Skladování výbušnin  

 Vyhláška Českého báňského úřadu č. 99/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

upravuje zásady provedení stavby skladu výbušnin a výbušných předmětů na povrchu i pod 

povrchem. Stanovuje podmínky pro jejich umístění a požadavky k zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při skladování výbušnin. [32] 

 

Zásady pro výstavbu skladu  

 Součástí projektové dokumentace je stanovení bezpečnostní vzdálenosti, která se 

určuje podle druhu výbušnin skladovaných ve skladu. Otázku bezpečnostní vzdálenosti řeší 

podrobněji příloha č. 2 této vyhlášky. [32] 

 Sklady jsou budovány jako jednopodlažní. Stavební provedení se řídí druhem 

materiálu, který bude skladován. Je zásadou, že alespoň jedna stěna nebo střecha musí být ve 

výfukovém provedení. Kromě hlavního východu musí být u skladu vybudován ještě další 

východ v případě, jestliže je délka únikové cesty z kteréhokoli místa k nejbližšímu východu 

větší než 20 m. Hlavní východ (vchod) u skladu obklopeného valem je umístěn nejblíže 

k průchodu valem. Kolem skladu je vybudován ochranný pás z nehořlavých hmot široký 

nejméně 1 m (např. z betonu, dlažby). Tento val musí být odvodněn a na něj navazuje pruh o 

šířce 5 m. Povrch požárního pruhu je pokryt nehořlavou hmotou, popřípadě je zatravněn. U 

zasypaného skladu je vybudován pruh široký alespoň 3 m od vstupu do skladu a vyústění 

větracích šachet. [32] 

 Sklady musí být zajištěny oplocením vysokým nejméně 2,2 m. U pletiva musí být 

velikost oka alespoň 0,05 m s nástavbou dvou řad ostnatého drátu. Pokud je sklad budován 

uvnitř oploceného prostoru společnosti (provozovny), pak se výše uvedené skutečnosti na 

výrobce nevztahují. Podmínkou je, že vzdálenost oplocení od skladu nesmí bránit úniku osob. 

[32] 

 

Konstrukční požadavky na jednotlivé části skladu 

 Pro konstrukci stěn, přepážek, zárubní, dveří, výfukových ploch a střešních konstrukcí 

se používají nehořlavé nebo nesnadno hořlavé hmoty. Stavební hmoty a nátěry, které reagují 

s výbušninami, nelze používat. [32] 

 Povrchová úprava vnitřních stěn a stropu skladu musí umožnit snadné a účinné 

vyčištění. [32]  
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 Střecha skladu může být provedena jen jako výfuková, z lehkého, snadno tříštitelného 

materiálu, aby při výbuchu uvnitř objektu nebylo ohroženo okolí rozletem těžkých úlomků. 

Střecha musí být odolná vůči účinkům nebo musí být schopna snížit účinek tlakové vlny na 

nejnižší míru. Střešní krytina musí být zhotovena z hmoty, která zamezí šíření požáru. [32] 

 Podlaha skladu musí být rovná, na stěny navazuje zaoblením bez spár do výšky 

nejméně 0,08 m. Povrch podlahy je zhotoven z nejiskřivého, nepropustného a snadno 

čistitelného materiálu bez trhlin. Podlaha kvůli výboji statické elektřiny musí být provedena 

s ochranou proti jejímu hromadění. [32] 

 Dveře a zárubně jsou vyráběny z nehořlavých hmot, které současně zabraňují jiskření 

při tření nebo nárazu. Únikové dveře musí umožňovat snadný a rychlý průchod. Svým 

zajištěním nesmí bránit ústupu unikajících osob a současně zásahu požárních jednotek. [32] 

 Okna jsou v okenním otvoru opatřena kovovými mřížemi nebo sítěmi o velikosti 

nejvýše 0,02 m, natřenými světlou barvou. Okna, kde hrozí nebezpečí průniku slunečních 

paprsků, musí být zajištěna matným sklem, sklem bez bublin a kazů nebo opatřena nátěrem 

bílé barvy. [32] 

 

Umístění skladů  

Základní sklad je umístěn mimo výrobní prostor provozovny a musí být u něho 

připraveno nářadí požární ochrany, zdroje požární vody a dle potřeby i manipulační místnost. 

[32] 

 Mezisklad se umísťuje uvnitř prostoru provozovny. Meziskladem rozumíme rovněž 

nakládací a vykládací rampu, plošinu a místnost, sloužící k sestavování vyrobených sérií 

výbušnin a výrobků z nich. [32] 

 Příruční sklad je zřizován v prostoru provozovny ve výrobě výbušnin i mimo ni, 

podle výrobní technologie a organizace provozu výroby. [32] 

 

Vybavení skladů 

 Součástí vybavení skladů jsou jen zařízení potřebné k jeho provozu, pomůcky určené 

k udržení čistoty a pořádku a prostředky osobní hygieny zaměstnanců. Na vhodném místě 

jsou pro každý skladovaný druh vyvěšeny pokyny k zacházení s výbušninami. Ve skladu se 

smí používat pouze pomůcky a zařízení z materiálů, které vylučují ohrožení výbušnin 

mechanickou jiskrou nebo výbojem statické elektřiny. U vchodu do skladu se na povrchu 

umisťuje zařízení k čištění obuvi. Sklad musí být uzamčen, pokud v něm není nikdo přítomen. 

Okna meziskladu a příručního skladu nemusí být uzamčena, jestliže jsou opatřena drátěnou 
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sítí o velikosti 0,02 m. Klíče od skladu musí být uloženy na určeném místě a zajištěné proti 

odcizení nebo neoprávněnému použití. Náhradní klíče jsou zapečetěné a uloženy na místě 

určeném společností. [32] 

 

Způsob skladování výbušnin 

 Ve skladech mohou být skladovány výbušniny jen v povoleném množství. Jednotlivé 

druhy výbušnin se ukládají odděleně, pokud je ve skladu povoleno skladovat výbušniny 

různých druhů. Jednotlivé druhy jsou zřetelně označeny. Rovněž všechny obaly, ve kterých se 

výbušniny skladují, jsou opatřeny trvanlivým a viditelným označením. [32] 

Výbušniny lze skladovat jen v neporušených obalech. Výbušniny, u kterých vznikla 

pochybnost o nezávadnosti, je nutno přezkoušet nebo zničit a nelze je skladovat společně 

s ostatními výbušninami. Ničení je prováděno pouze pyrotechnikem. Výbušniny určené ke 

zničení jsou uloženy odděleně od ostatních výbušnin na určeném místě. V blízkosti skladu se 

nesmí skladovat hořlaviny, hořlavé a snadno zápalné látky. [32] 

 

Společné skladování výbušnin  

Pokud není určeno v příloze, společné skladování určí podnikatel (organizace). 

Otázkou společného skladování výbušnin se detailněji zabývá příloha č. 4 této vyhlášky. [32] 

 Spolu s ostatními výbušninami a společně není dovoleno skladovat: roznětky, 

rozbušky, zápalky, základní rozněcovadla, reaktivní střely, výrobky plněné termitovými a 

elektronovými složemi, municí, černý prach, třaskaviny a třaskavé slože, kapalné estery 

kyseliny dusičné a vícemocných alkoholů, pyrotechnické slože a výbušniny s chlorečnanem a 

chloristanem. [32] 

 Je – li černý prach zabalen v expedičním obalu, lze jej skladovat v jedné skladovací 

místnosti s ostatními výbušninami kromě výbušnin uvedených výše. Jednotlivé druhy 

výbušnin musí být uloženy v hranicích, přičemž žádný expediční obal nesmí být otevřen. [32] 

 Společně s třaskavými složemi je možno skladovat třaskaviny vyrobené na stejné bázi 

(např. slože na bázi třaskavé rtuti spolu s třaskavou rtutí). [32] 

 Výbušniny kyselého charakteru (kyselina pikrová a kyselina styfnová) je zakázáno 

skladovat společně s průmyslovými trhavinami a pyrotechnickými složemi, jejichž součástí 

jsou kovové prášky a sloučeniny těžkých kovů. [32] 

 Společně lze skladovat ostatní výbušniny jen tehdy, jestliže jsou v expedičním balení a 

jsou umístěny v oddělených a označených hranicích. Toto se nevztahuje na staveništní sklady, 

kde stačí pouze zřetelné označení společně skladovaných výbušnin. [32] 
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 V mezioperačních obalech se skladují výbušniny v meziskladech a příručních 

skladech. [32] 

 Ve skladech u odběratelů jsou skladovány průmyslové trhaviny a rozněcovadla jen 

v expedičním balení, povoleno je otevřít jen jeden obal od každého druhu. Trhaviny a 

rozněcovadla se smí uložit ve skladech pod povrchem v samostatných kobkách, komorách, 

výklencích, ve staveništních skladech ve zvláštní příhradě nebo skříňce a v ostatních skladech 

na povrchu v prostorách k tomu určených. [32] 

 Spolu s trhavinami se smí ukládat bleskovice, kdežto adjustované náložky ve skladech 

být skladovány nesmí. [32] 

 Pouze odděleně za podmínek stanovených výrobcem lze skladovat výbušniny pro 

výzkumné účely s dosud neprověřenými vlastnostmi. [32] 

 

Zacházení s výbušninami ve skladu 

 S výbušninami mohou manipulovat jen osoby k tomu určené, pravidelně školené a 

jejichž znalosti jsou pravidelně ověřovány. Při manipulaci s výbušninami je nutno postupovat 

s největší opatrností. Do skladu černého prachu a směsí a do skladu třaskavin se smí 

vstupovat jen v bezpečnostní obuvi. V ostatních skladech smí být používána běžná neokovaná 

obuv. Sklad a okolí se musí udržovat v pořádku a čistotě. [32] 

 Ve skladu a v okolí lze provádět jen práce, které souvisí s jeho provozem a údržbou. 

Během oprav a úprav skladu, které ohrožují skladování výbušniny, se musí tyto výbušniny ze 

skladu odstranit. [32] 

 

Zacházení s ohněm a kouření 

 Zákaz kouření platí ve všech prostorách určených ke skladování výbušnin i v jejich 

bezprostřední blízkosti. Je zakázána manipulace s otevřeným ohněm a rozpálenými předměty. 

Do prostoru skladu je zakázáno rovněž přinášet předměty, kterými je možno založit oheň 

nebo způsobit výbuch (zapalovače, zápalky). [32] 

 Zákaz kouření a manipulace s ohněm musí být označeny před vstupem do tohoto 

prostoru. [32] 

 Organizace povoluje kouření jen v prostoru k tomu určeném a zřetelně označeném. 

[32] 
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5.1.4 Nebezpečí výbuchu a požáru výbušnin 

 Zásady výbuchu a požáru výbušnin řeší ČSN 332340, která se zabývá problematikou 

zařízení v prostorech, ve kterých hrozí nebezpečí výbuchu nebo požáru výbušnin. Touto 

normou z května 2010 se nahrazuje norma ČSN 332340 ze září 1980. Platnost normy není 

určena pro laboratoře a zkušebny výbušnin, neboť v těchto zařízeních se bezpečnost řídí 

provozně bezpečnostním řádem a je zajištěna spaciálně školeným personálem. [3] 

 

Zařazení prostorů 

 S bezpečností práce souvisí otázka zařazení prostorů, která souvisí s určováním 

nebezpečí požáru a výbuchu výbušnin. Zabývá se rovněž vymezením rozměrového prostředí. 

V této souvislosti je nutno zohlednit: 

 vlastnosti a stav výbušnin, 

 pravděpodobnost styku výbušnin s elektrickým zařízením, 

 vliv ostatních prostředí podle ČSN EN 33 2000 – 3. [3] 

Třízónový systém dle normy: 

 V1 – zahrnuje prostření, ve kterém výbušnina nepráší ani se neodpařuje. V tomto 

prostředí může dojít k přímé iniciaci výbušniny pomocí elektrického zařízení jen za 

zcela výjimečných situací. 

 V2 – jedná se o prostředí, ve kterém výbušnina práší, odpařuje se, popř. sublimuje 

pouze výjimečně a s elektrickým zařízením dochází ke styku zcela výjimečně. 

 V3 – v tomto prostředí výbušnina práší a odpařuje se, nebo kdykoliv sublimuje a tedy 

styk s výbušninou může být trvalý. 

V příslušné projektové dokumentaci objektu nebo zařízení musí být, s ohledem na charakter a 

vlastnosti výbušnin, vymezeno rozměrové prostředí se stupněm nebezpečí požáru nebo 

výbuchu výbušnin. [3] 

 

Výběr elektrických zařízení podle povolených typů elektrických zařízení v jednotlivých 

zónách 

 Elektrická zařízení, která jsou určena pro použití v prostorech ohrožených výbuchem 

nebo požárem výbušnin, musí být chráněna tak, aby byla zajištěna jejich bezpečnost. [3] 

 Pro všechny tři zóny je zakázáno používat jakákoliv prozatímní elektrická zařízení. 

 Elektrická zařízení pro zónu V1: 

a) zařízení s ochranou proti výbuchu kategorie 3D podle ČSN EN 60079 – 31, 



      Bc. Ivana Šrubařová: Analýza rizik v procesu výroby výbušnin a možná prevence úrazovosti 

Ostrava 2013  30 

 

b) zařízení splňující požadavky ČSN EN 60079 – 0 s ochranou krytem s doporučenou 

úrovní IP 44 a vyznačenou maximální teplotou – tyto požadavky splňují 

nevýbušná zařízení s různými typy ochrany nebo ověřená zařízení v normálním 

provedení, 

c) jiskrově bezpečná zařízení s úrovní jiskrové bezpečnosti ib, skupiny IIB a 

odpovídající teplotní třídou. 

 Elektrická zařízení pro zónu V2: 

a) zařízení s ochranou proti výbuchu prachu kategorie 2D podle ČSN EN 60079 – 31, 

b) zařízení splňující požadavky ČSN EN 60079 – 0 s ochranou krytem s doporučenou 

úrovní IP 54 a vyznačenou maximální povrchovou teplotou během provozního 

stavu a během očekávané poruchy, požadavky se týkají nevýbušných zařízení 

s různými typy ochrany nebo elektrických zařízení v normálním provedení,  

c) jiskrově bezpečná zařízení s úrovní jiskrové bezpečnosti ib, skupiny IIB, 

s ochranou krytem alespoň IP 4X a odpovídající teplotní třídou s výjimkou pro 

velmi citlivé výbušniny, u kterých musí být použití jiskrově bezpečných zařízení 

individuálně potvrzeno. 

 Elektrická zařízení pro zónu V3: 

a) zařízení s ochranou proti výbuchu kategorie 1D podle ČSN EN 60079 – 31, 

b) zařízení splňující požadavky ČSN EN 60079 – 0 s ochranou krytem alespoň IP 65 

a vyznačenou maximální povrchovou teplotou pro normální provozní stavy, 

očekávané a výjimečné poruchové stavy, jedná se o nevýbušná zařízení s různými 

typy ochrany nebo ověřená elektrická zařízení v normálním provedení, 

c) jiskrově bezpečná zařízení s úrovní jiskrové bezpečnosti ia, skupiny IIB 

s ochranou krytem nejméně IP 5X a odpovídající teplotní třídou s výjimkou pro 

velmi citlivé výbušniny, u kterých je nutno použití jiskrově bezpečných zařízení 

individuálně posoudit. [3] 

Na základě písemného zdůvodnění v protokolu o určení vnějších vlivů se zohledněním 

místních provozních podmínek lze výše uvedená doporučení na požadovanou úroveň ochrany 

krytem upravit. [3] 

 

Výběr podle teploty  

 Elektrické zařízení je používáno v rozsahu – 20°C až + 40°C, pokud na elektrickém 

zařízení není uveden rozsah okolní teploty. Jestliže je rozsah okolní teploty na elektrickém 

zařízení označen, pak ho lze používat jen v tomto rozsahu. [3] 
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 Pokud je teplota okolí mimo teplotní rozsah nebo pokud jsou přístroje pod vlivem 

teploty od jiných zdrojů (např. sluneční záření), musí být tento vliv na elektrické zařízení 

zohledněn a přijatá opatření musí být zdokumentována. [3] 

 

Teplotní omezení 

 Odečtením bezpečnostního odstupu 40 K pro zóny V1, V2 a 100 K pro zónu V3 od 

teploty vzbuchu výbušniny se stanoví maximální povolená teplota elektrických zařízení. 

Elektrické zařízení musí mít povrchovou teplotu alespoň 40 K pod teplotou vzbuchu, pokud 

nelze tento teplotní odstup pro zónu V3 zajistit. Avšak je nutno, aby byly zajištěny stavební a 

konstrukční prostředky pro ochranu osob před zraněním. Maximální teplota 200 °C nesmí být 

překročena. Pokud není výjimečně možno splnit tento požadavek, je nutno provést samostatné 

posouzení a navrhnout odpovídající technická opatření k zajištění patřičné úrovně 

bezpečnosti. [3] 

 

5.1.5 Elektrostatika ve vztahu k bezpečnosti práce 

Pojem statická elektřina 

  Historie pojmu statická elektřina sahá až do doby starého Řecka. Staří Řekové, kteří 

znali způsob zpracování jantaru, používali jantar mimo jiné jako nástroj potřebný na spřádání 

textilních vláken – např. lnu. Během práce si povšimli jevu, že při tření vlákna o jantarové 

vřeteno se jantar nabíjel a přitahoval k sobě prach a drobné útržky. Tento jev nazvali Řekové 

elektrizací. Elektrizace znamená, že těleso je zelektrizováno – podle slova elektron, jímž byl 

jantar označen. [20] 

 Shodný jev vzniká při tření skla kůží, suchého papíru textilem nebo různých umělých 

hmot rukou. Velmi dobře jsou nabíjeny tkaniny z umělých vláken vyrobené ze stejných nebo 

různých materiálů, suchý vzduch nebo lidské tělo. [20] 

 Elektrický náboj má těleso je – li nabito (zelektrizováno). Lehká nenabitá tělíska jsou 

přitahována k nabitému tělesu. Dvě na sebe působící tělesa se vzájemně přitahují, mají – li 

opačný náboj, avšak vzájemně se odpuzují tělesa nabitá stejným nábojem. Rozlišujeme dva 

druhy elektrického náboje – kladný a záporný. [20] 

 Děje vznikající při vzniku statické elektřiny souvisí s atomovou stavbou hmoty. Atom 

je na povrchu tvořen elektrony, které jsou považovány za základ elektrických a 

elektromagnetických jevů, jsou nositeli záporného elektrického náboje základní velikosti. 

Elektrickým napětím se rozumí rozdíl mezi místy s různou velikostí náboje. [20] 
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 Elektrický náboj se tvoří na základě mechanického pohybu během tření jednotlivých 

vrstev jedné látky o sebe nebo třením povrchů z různých materiálů. Elektrický náboj 

přetrvává na povrchu tělesa. Elektrické napětí se vůči okolním nenabitým nebo málo nabitým 

předmětům a vůči zemi zvyšuje hromaděním náboje na povrchu tělesa. Izolanty nazýváme 

materiály s vysokým elektrickým odporem, na kterých se nejlépe udrží elektrický náboj. Na 

ploše izolantu může být vzhledem k velkému povrchovému odporu náboj hromaděn 

nerovnoměrně. K vyrovnání nábojů dochází mezi místy nadbytku a nedostatku elektrického 

náboje. Tento výboj je nazýván jiskrou. Energie jiskry je ovlivněna kapacitou předmětu. 

V pyrotechnice užívané látky jsou velmi citlivé právě k iniciaci jiskrou. [20] 

 Kapacitou se nazývá schopnost tělesa hromadit na sobě elektrický náboj. Velikost 

napětí závisí na velikosti kapacity a odporu materiálu. Za kondenzátor považujeme každé 

těleso, věc i lidské tělo. Lidské tělo je schopno se nabít až napětím 15 kV. Jde o náboj, který 

je pro člověka nebezpečný při zacházení s hořlavými parami, třaskavinami a rovněž 

s hotovými rozbuškami. V pyrotechnice je nutné se chránit před účinky statické elektřiny 

z hlediska jejího působení nejen na člověka, nýbrž i na používané materiály a hotové výrobky. 

[20] 

 

Rozdělení materiálů podle elektrického odporu 

a) Antistatické materiály (odpor R < 10
9 

Ω) 

 Poněvadž je vznikající náboj z povrchu tělesa průběžně odváděn do země, nelze tyto 

materiály za běžných podmínek (pokojová teplota, vlhkost) nabít. Předpokladem je běžné 

zacházení s předmětem, nulové intenzivní tření nebo žádný intenzivní přívod náboje. [20] 

b) Omezeně elektrizované materiály (odpor R = 10
9
 – 10

11
 Ω) 

 Na tělese se začíná hromadit náboj v důsledku vlivu velikosti odporu materiálu. Náboj 

se nestačí průběžně odvádět. [20] 

c) Elektrizované materiály (odpor R < 10
11

 Ω) 

 Elektrizované materiály se nazývají izolanty. Odpor těchto materiálů je tak velký, že 

za normálních podmínek není náboj z tělesa odváděn. Výsledkem je hromadění náboje, které 

dosáhne velikosti, které je zapotřebí k přeskoku jiskry v důsledku přiblížení osoby nebo 

jiného nenabitého tělesa. Hromadění náboje na povrchu těchto materiálů se může zabránit 

skrápěním jejich povrchu vodou nebo jiným vodivým roztokem. [20] 
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Rozdělení materiálů z hlediska ochrany proti statické elektřině 

a) Materiály elektricky vodivé s měrným odporem < 10
4
 Ωm 

 Díky těmto materiálům lze vytvořit svody a uzemnění předmětů (zařízení). Řadí se 

mezi ně kovy – zejména měď, hliník a železo. [20] 

b) Materiály elektrostaticky vodivé s měrným odporem > 10
4
 Ωm a < 10

9
 Ω 

 Materiály jsou nazývány jako disipativní (z angl. dissipative) nebo elektrostaticky 

disipativní (z angl. electrostatic dissipative). Plastické hmoty se zařadí do této kategorie po 

přidání disipativních aditiv – tj. speciálních látek. Díky velikosti měrného odporu těchto 

materiálů lze vytvořit elektrostatický svod, který umožňuje odvedení náboje k vlastnímu 

uzemnění. [20] 

c) Materiály neuzemnitelné s měrným odporem > 10
9
 Ωm 

 K těmto materiálům se řadí ty, které se využívají běžně v technické praxi. Použití 

těchto materiálů není přípustné na pracovištích, kde by statická elektřina ohrozila svými 

účinky bezpečnost výrobního procesu a zdraví pracovníků. [20] 

 

Ochrana proti působení statické elektřiny 

 V pyrotechnice byl vypracován systém, který se zabývá účinnou ochranou před 

působením statické elektřiny ve všech oblastech zpracování a výroby pyrotechnických látek. 

Podstatou ochranného systému je zajištění ochrany před vznikem a před působením 

elektrostatického náboje. Velký vliv na účinnost ochranných opatření má důslednost a 

ukázněnost pracovníka během jejich dodržování. [20] 

a) Ochrana pracoviště 

 Je nezbytně důležité vybavit pracoviště nábytkem s elektrostatickou úpravou. 

Elektrostaticky musí být uzemněny plochy stolů, odkládací plochy i židle. Relativní vlhkost 

vzduchu na pracovišti musí být 40 – 60 %, čímž dochází k eliminaci vzniku elektrického 

náboje ve vzduchu. Elektrostaticky vodivá musí být i podlaha. Uzemněny musí být rovněž 

kovové části zařízení a vybavení pracoviště. [20] 

b) Ochrana objektů  

 Nejstarším přírodním projevem statické elektřiny je elektrický výboj blesku mezi 

mraky a zemí. Proto je nezbytná i ochrana budov. Mezi moderní ochrany budov se řadí 

,,oddálené hromosvody“ s tyčovými jímači (viz obrázek č. 10) založené na principu metody 

,,ochranného úhlu“ nebo ,,valící se koule“. Pokud je nad objektem příčně a podélně natažena 

,,síť“ z vodících vzájemně spojených a uzemněných lan, pak máme na mysli Faradayovu klec, 

která je znázorněna na obrázku č. 11. [20] 
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Obrázek č. 10: Oddálené hromosvody [20] 

 

Obrázek č. 11: Faradayova klec [20] 

 

c) Ochrana pracovníků  

 K zajištění bezpečnosti pracovníků je nutné, aby používali antistatickou tj. 

elektrostaticky vodivou obuv. Pomocí této obuvi je zajištěno, aby osoby stojící na vodivé 

nebo elektrostaticky vodivé podlaze, měly svodový odpor k zemi v rozmezí 10
5
 – 10

8
 Ω. Ve 

společnosti je zpřísněna horní mez na 10
6
 Ω a aktuální stav je měřen testery u vstupu do 

jednotlivých objektů. [20] 

 K nezbytné ochraně pracovníků patří používání antistatického oblečení, spodního 

prádla a ponožek, které jsou zhotoveny z materiálů s povrchovou rezistivitou do 5 x 10
10

 Ω. 

Tento požadavek splňuje čistá bavlna. K uzemnění pracovníka je na některých pracovištích 

využíváno náramků. [20] 

d) Úprava zpracovávaných látek 

 Během manipulace s přísadami látek, které zvyšují vodivost zpracovávaných surovin, 

je nutno suroviny chránit proti vzniku elektrostatického náboje. Přísady těchto látek se 

nazývají antistatické přípravky (činidla). Nevýhodou jejich použití je nezbytnost 

monitorování jejich účinnosti, neboť u nich dochází k odpařování, sublimaci atd. [20] 
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 Elektrostatický náboj lze ze sypkých látek odvádět za použití uzemněného kovového 

síta. Pokud to technologický proces dovolí, pak nejjednodušším způsobem jak snížit vznik 

náboje je proces navlhčení. [20] 

e) Konstrukční řešení výrobku 

 Principem konstrukční úpravy rozbušek je zabezpečení případného přeskoku jiskry 

(výboje elektrostatického náboje) uvnitř dutinky. Poněvadž nelze zabránit přeskoku jiskry 

uvnitř dutinky, musí být zabezpečen její řízený přeskok. Hlavičku pilule chrání speciální 

zátka – antistatické těsnění rozbušky. [20] 

Speciální zátka je složena ze tří částí: 

 1. Zátka – pevná část, skrz kterou prochází přívodní vodiče, provádí se na ní 

zalemování rozbušky. 

 2. Dutinka – trubička chránící dutinku pilule. Se zátkou je pevně spojena, protože 

v současnosti používané antistatické těsnění je provedeno jako celek. V systému 

ochrany není tato ochranná dutinka pevně spojena se zátkou. 

 3. Otvor pro přeskok jiskry – místo zabezpečující přeskok jiskry na nožičky pilule. 

Musí být zaručena průchodnost otvoru! 

Pro konstrukci ochrany elektrické rozbušky proti výboji statické elektřiny je nezbytné 

použití vodičů se železným jádrem (vodiče XFY) o minimální délce 3 m. Ve vodiči se 

železným jádrem vznikají při výboji větší ztráty než ve vodiči s jádrem měděným. 

Součástí ochrany rozbušky jsou pak vyšší ztráty energie elektrostatického náboje ve 

vodičích. [20] 

 

5.1.6 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve společnosti  

 Bezpečnostní politika ve společnosti vychází z interní směrnice, která plně respektuje 

nejen české zákony, vyhlášky a nařízení, ale i direktivy Evropské unie. Společnost se řídí 

korporátní bezpečnostní politikou, která definuje soubor povinných požadavků. Požadavky, 

které se týkají bezpečnosti práce, se týkají všech lokalit, pracovníků i činností společnosti. 

[16] 

 Bezpečnostní politika ve společnosti vychází ze zásad, že bezpečnost je stejně důležitá 

jako prodej, výroba, kvalita a náklady. Za cíl si klade prevenci všech nehod a neobvyklých 

bezpečnostních událostí. Zaměstnanci musí mít na paměti pracovat, myslet a jednat bezpečně 

a jsou nuceni mít za svou bezpečnost zodpovědnost. Současně za bezpečnost zaměstnanců 

zodpovídají všichni nadřízení. Nezbytná opatření k zajištění bezpečného pracoviště a 

bezpečné pracovní praxe přijímá management společnosti. Systém managementu společnosti 
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vychází ze současné průmyslové praxe a zákonných požadavků v oblasti zdraví, životního 

prostředí, ochrany osob a majetku. [16] 

 Bezpečnostní opatření ve společnosti vychází rovněž z rizik, která jsou spojena 

s obvyklým i neobvyklým chováním výbušnin a nebezpečných látek. Současně se 

bezpečnostní opatření zabývají možnostmi, které zajistí se nebezpečným situacím vyhnout 

nebo co nejvíce minimalizovat jejich následky. [16] 

 Pro přehlednost problematiky bezpečnosti, která je zmíněna v této kapitole, uvádím 

schéma, jež je znázorněno na obrázku č. 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 12: Schéma bezpečnosti [autor] 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (dále jen BOZP) 

 Bezpečnost práce se týká především ochrany člověka, jeho zájmů, psychického a 

fyzického zdraví. Na dodržování bezpečnosti práce a technických zařízení a dodržování 

stanovených pracovních podmínek dohlíží Státní odborný dozor tj. Český úřad bezpečnosti 

práce a inspektoráty bezpečnosti práce. Nad ochranou zdraví při práci vykonávají dozor 

orgány ochrany veřejného zdraví – tj. Ministerstvo zdravotnictví a krajské hygienické stanice. 

[16] 

 

Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců z hlediska BOZP 

 Povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců, které jsou dány společností, vychází 

z požadavků norem a směrnic. [16] 

a) Povinnosti zaměstnavatele 

 Bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci je zaměstnavatel povinen zajistit 

s ohledem na všechna rizika, která se týkají případného ohrožení života, zdraví a výkonu 

práce zaměstnanců. Povinnost se týká všech osob zdržujících se s vědomím zaměstnavatele na 
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jeho pracovištích. Jestliže na jednom pracovišti společnosti mají plnit úkoly zaměstnanci více 

zaměstnavatelů, pak je nezbytné, aby před zahájením prací společnost provedla písemné 

seznámení všech zaměstnanců s případnými riziky. Za seznámení s přijatými opatřeními 

v rámci BOZP zodpovídají vedoucí zaměstnanci společnosti, v jejichž útvaru se práce nebo 

návštěva koná. Pověřený zaměstnavatel na základě písemné dohody uvádí v soulad prováděná 

opatření k ochraně, bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění. V případě 

návštěv uděluje souhlas s navštívením pyroprovozu ředitel společnosti. S tím souvisí i nutnost 

dodržování ochranných prostředků u všech návštěv, jak je uvedeno v ,,Návštěvním řádu 

společnosti“. [16] 

 b) Povinnosti zaměstnanců  

 Na základě požadavků norem stanovila společnost na zaměstnance následující 

požadavky. [16] 

Je nutné, aby zaměstnanci z hlediska bezpečnosti do zaměstnání nastoupili odpočatí, 

duševně i tělesně připraveni plnit zadané pracovní úkoly. Zaměstnanci musí dodržovat 

všechny předpisy související s BOZP, jakož i pracovní postupy, které zajišťují jejich 

bezpečnost. Během práce se musí chovat tak, aby neohrozili ani své zdraví ani zdraví 

spolupracovníků. V průběhu práce nesmí přeceňovat své vlastní schopnosti a musí vždy 

myslet na bezpečnost svého jednání. Musí být zajištěno, že budou respektovat všechny 

pokyny přímého nadřízeného a všech kontrolních orgánů. [16] 

 Zaměstnanci smí vykonávat pouze práce, pro které byli odborně vyškoleni a poučeni, 

jiný druh práce nesmí vykonávat. Zaměstnancům je zakázáno vykonávat práce vyžadující 

odbornou způsobilost (např. obsluha jeřábu, pyro, svařování, atd.) s výjimkou, že pro práci 

mají příslušnou kvalifikaci a pověření zaměstnavatele. Zaměstnanci nesmí obsluhovat stroje a 

zařízení, pro která nejsou zaškoleni ani zaučeni. Bez předchozího přesvědčení o nezávadnosti 

stroje a zařízení nesmí zaměstnanec tyto přístroje uvádět do chodu. Všechny závady a 

nedostatky musí být okamžitě hlášeny přímému nadřízenému, aby nedošlo k ohrožení 

bezpečnosti a zdraví. Podle svých schopností a možností se zaměstnanec podílí na odstranění 

příslušných závad. [16] 

 Během práce jsou zaměstnanci povinni používat předepsané ochranné pracovní 

prostředky, chránit je před možným poškozením a provádět drobnou údržbu. [16] 

 Na pracovišti, komunikacích, v provozních a výrobních budovách, i v přilehlých 

prostorech patřících jiným majitelům, musí zaměstnanci udržovat pořádek. Je nutné, aby se 

řídili dopravními značkami, bezpečnostními tabulkami, varovnými signály a smluvenými 

znameními, které jsou v objektech zaměstnavatele umístěny.[16] 
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 Každou zdravotní potíž (nevolnost apod.) je nutno neprodleně hlásit svému přímému 

nadřízenému. Každý úraz i drobné poranění si musí dát zaměstnanec ihned řádně ošetřit a 

informovat o této události přímého nadřízeného. [16] 

 Svému nadřízenému je nutno bez jakéhokoliv odkladu hlásit každou iniciaci výbušnin 

i každou neobvyklou situaci a vše zaznamenat. Pokud dojde k úrazu, je zaměstnanec povinen 

ihned poskytnout zraněnému první pomoc, přivolat lékaře a informovat přímého nadřízeného, 

který zajistí předání informací cestou služebního postupu a provede záznam a zajistí odvoz. 

[16] 

 Zaměstnanec je povinen se pravidelně podrobovat stanoveným lékařským prohlídkám, 

zejména u profesí, u kterých hrozí poškození nebo újma na zdraví. Nikdo bez prohlídky nesmí 

na provozu pracovat. [16] 

 Na výzvu oprávněné osoby se musí zaměstnanec podrobit testu na přítomnost 

alkoholu nebo jiné návykové látky dle pracovního řádu. [16] 

 Pracovníci se musí účastnit školení a výcviku, které souvisí s rozšířením znalostí 

k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. Musí rovněž dodržovat právní a ostatní 

předpisy a pokyny zaměstnavatele, se kterými byli zaměstnanci v rámci BOZP seznámeni a 

musí se řídit pravidly bezpečného chování na pracovišti a informacemi zaměstnavatele. [16] 

 Ve všech provozních budovách musí zaměstnanci používat osobní ochranné pomůcky. 

Ochranné brýle, které mohou být opatřeny dioptrickými skly, je nutno používat během každé 

výrobní činnosti a manipulace s výbušninami, pyrotechnickými výrobky, chemickými látkami 

a hořlavými kapalinami tj. během všech výrobních procesů, skladování, přepravy a testování. 

Ochranné brýle není nutno používat při vizuálních kontrolách mechanických součástek. 

Stejně tak se nemusí používat v průběhu kontrol provedení a rozměrů dílů, které byly 

vyrobeny nebo dodány a to mimo dosah rotujících špon, nástrojů, součástek a dílů 

neobsahujících pyrotechnické látky a provádějících se mimo výrobní prostor. Brýle se 

nepoužívají rovněž při chůzi po vyznačených uličkách na mechanických dílnách. Při řízení 

vozidel řidiči dodávek brýle nemusí používat. [16] 

 Je nezbytně nutné používat pracovní ochrannou elektrostaticky vodivou obuv na všech 

skladových a výbušinářských objektech, zkušebnách a výbušinářských laboratořích 

společnosti. Pokud jsou pracoviště náležitě vybaveny zařízením na zkoušení vodivosti obuvi, 

pak je nutno před vstupem do objektů provést kontrolu vodivosti elektrostaticky vodivé obuvi 

a záznam o jejím provedení. Zařízení na kontrolu vodivosti obuvi a jeho detail jsou 

znázorněny na obrázcích č. 13 a 14. Kontrola nesmí být prováděna, je – li osoba v kontaktu 

s výbušninou. Elektrostaticky vodivou obuv je zakázáno používat k chůzi mezi provozními 
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objekty společnosti. Během transportu výbušnin mezi objekty, nakládky expedičních zásilek, 

příjmu výbušnin do skladů, za předpokladu, že nevstupují přímo do výrobních prostorů 

zpracování výbušnin, mohou ke své kontrolní a přepravní činnosti používat pracovní 

ochrannou elektrostaticky vodivou řádně vyčištěnou obuv pracovníci útvaru technické 

přípravy výroby (dále jen TPV), BOZP, útvaru manažera kvality (dále jen ÚQM), útvaru 

výzkumu a vývoje (dále jen ÚVV), nosiči výbušnin a vedoucí pracovníci včetně mistrů a 

seřizovačů. [16] 

 

Obrázek č. 13: Zařízení na kontrolu vodivosti obuvi [16] 

 

Obrázek č. 14: Detail zařízení na kontrolu vodivosti obuvi [16] 
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Zákazy pro zaměstnance: 

 přísný zákaz kouření, 

 zákaz donášení zápalných předmětů na pracoviště vyjma pyrotechnika a seřizovače 

dílny (zapalovače, zápalky), 

 zákaz vstupu do prostorů, kam nebyli posláni a seznámeni s riziky ohrožujícími život 

a zdraví, 

 zákaz vyřazování, poškozování a odstraňování bezpečnostních systémů, značek, 

ochranných zařízení, krytů a informačních grafických symbolů, 

 zákaz práce se strojním, elektrickým a jiným zařízením bez předchozího pověření, 

instruktáže nebo seznámení s obsluhou, 

 zákaz čištění a oprav přístrojů a zařízení nebo jejich částí během jejich chodu, bez 

předchozího zajištění proti samovolnému rozběhnutí, 

 zákaz rozptylování pozornosti ostatních zaměstnanců, kteří obsluhují stroje, 

 zákaz používání obalů od výbušnin k uskladňování jiných materiálů než je uvedeno na 

obalu  obaly lze použít po předchozím odstranění identifikace výbušnin z obalů, 

které neobsahují zbytky výbušnin. [16] 

 

Bezpečnost práce ve výbušinářských objektech 

 Zvláště přísné dodržování bezpečnostních předpisů a opatření se týká práce ve 

výbušinářských objektech. [16] 

 S výbušninami je povoleno provádět, organizovat, kontrolovat a řídit práce pouze 

pracovníkům odborně způsobilým, kteří absolvovali školení v rozsahu nejméně 60 

vyučovacích hodin a úspěšně vykonali z této výuky závěrečnou zkoušku. [16] 

 V objektech, ve kterých jsou vybudovány ,,denní místnosti“ je nutno dodržovat 

následující pravidla jejich užívání: 

 Poněvadž se v denních místnostech nesmí připravovat ani konzumovat jídlo, nejsou 

zde umístěny žádné mikrovlnné trouby ani vařiče. 

 Během bezpečnostních přestávek je v denní místnosti realizován odpočinek 

zaměstnanců. Denní místnosti a kontejnery tj. jídelny jsou vybudovány za účelem 

konzumace stravy a půl hodinové přestávky na oběd a jsou určeny primárně 

zaměstnancům. 



      Bc. Ivana Šrubařová: Analýza rizik v procesu výroby výbušnin a možná prevence úrazovosti 

Ostrava 2013  41 

 

 Na objektech (v denních místnostech) je povoleno konzumovat jen nealkoholické 

nápoje. Pracovník je povinen před konzumací svléknout svrchní část pracovního 

oděvu a umýt si ruce. 

 Denní místnost určená pro přípravu teplých nápojů je vybavena rychlovarnou konvicí 

a lednicí pro uchování nápojů v letním období. Lednice neslouží k ukládání potravin. 

Suroviny, které slouží k přípravě teplých nápojů, musí být uloženy v uzavíratelných 

dózách. [16] 

a) Povinnosti zaměstnavatele (organizace) 

 S výbušninami mohou pracovat jen zdravotně, duševně a odborně způsobilí 

zaměstnanci. Práce s výbušninami je zakázána těhotným a kojícím matkám. [16] 

 Zaměstnancům, kteří pracují s výbušninami, jsou zaměstnavatelem zabezpečeny 

periodické preventivní zdravotnické prohlídky a prohlídky při jakékoliv změně týkající se 

druhu práce. Zaměstnanci musí být pravidelně školeni v rámci BOZP. [16] 

 Pracovníci si mohou do dílny vzít s sebou pouze kapesník, identifikační kartu a 

koženou peněženku s klíčkem od šatní skříňky. Veškeré nošení kovových a ostatních 

předmětů, včetně hřebenů, šperků je zakázáno. Pokud se zaměstnanci ubírají do šaten přímou 

cestou, pak tyto předměty mohou mít u sebe při cestě do šaten a zpět ze šaten při nástupu do 

práce a po ukončení práce, případně při jejím přerušení. [16] 

 Dlouhé vlasy musí být svázány gumičkou bez kovové sponky. Zaměstnavatel musí 

před zařazením pracovníka na práci s výbušninami seznámit s veškerými předpisy týkajícími 

se pracovního řádu, předpisů o BOZP a provozu, s provozním řádem a provozní dokumentací, 

s příkazy, zákazy, riziky, požárním řádem, poplachovou směrnicí, evakuačním plánem a 

používáním ochranných pomůcek. Pracovníci musí být seznámeni se všemi vlastnostmi látek 

z hlediska toxicity, nebezpečí vzniku výbuchu nebo požáru. V případě úniku látky nebo 

havárie musí být seznámeni s postupem zásahu a likvidace těchto látek. Pracovníci se musí 

seznámit s technologickým režimem objektu a pracoviště, s postupem oznamování 

mimořádné události, přivolání hasičů, pyrotechnika a lékařské pomoci. Je nezbytně nutné, aby 

byli důkladně seznámeni s obsluhou strojů a technologických zařízení, se kterými přicházejí 

do styku. [16] 

 

Bezpečnost na výbušinářských výrobních a skladových objektech: 

 Na pracovištích musí být povolené a nejvyšší povolené množství výbušnin uvedeno na 

viditelném místě. Prostředky první pomoci včetně lékárniček musí být vhodně 

umístěny. Všechna pracoviště musí být vybavena vhodnými hasicími přístroji a 
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požární signalizací. V případě poškození, nefunkčnosti nebo porušení plomby 

přenosných hasicích přístrojů je nutno tuto skutečnost neprodleně ohlásit vedoucímu 

pracoviště, který zadá požadavek na jejich výměnu útvaru BOZP.  

 Pracovní doba při výrobě a zpracování třaskavin nebo třaskavých složí je povolena 

pouze 8 hodin denně. Přesčasová a úkolová práce je zakázána. S výbušninami je zákaz 

práce od 22:30 hodin do 5:00 hodin s výjimkou provozů, ve kterých díky technologii 

je nutný nepřetržitý provoz.  

 Žádná práce s výbušninami nesmí být zahájena bez schválené provozní dokumentace. 

Provozní dokumentace se ukládá na určené, snadno přístupné místo v dosahu všech 

pracovníků. Potřebná provozní dokumentace musí být vypracována pro každý výrobek 

a každou práci. Typová provozní dokumentace upravená pro místní podmínky se 

používá pro obdobné činnosti. Pracovníci nesmí zahájit práci s výbušninami bez 

prokazatelného seznámení s provozní dokumentací.  

 Všechny únikové východy, včetně únikových oken musí být v průběhu pracovní doby 

volně průchodné a odemčené. Vchody jsou po skončení pracovní doby nebo v době 

přestávek, školení nebo pracovních porad uzamčeny proti vniknutí odpovědným 

pracovníkem, který se musí přesvědčit o tom, že na pracovišti nikdo nezůstal. Zásady 

zabezpečení skladů jsou uvedeny ve vyhlášce Českého báňského úřadu č. 99/1995 Sb., 

o skladování výbušnin ve znění pozdějších předpisů. Dveře se samozavírači a požární 

dveře musí být uzavřeny a nezajištěny.  

 Povinností organizace je bezodkladné hlášení všech závažných pracovních úrazů, díky 

kterým byl postižený předán k ošetření do zdravotnického zařízení bez ohledu na 

následnou hospitalizaci delší než 5 dnů. Pokud je hospitalizace kratší než 5 dnů, ohlásí 

tuto skutečnost organizace obvodnímu báňskému úřadu. [16] 

b) Povinnosti zaměstnanců 

Pracovníci se na pracovišti společnosti řídí striktně provozní dokumentací a předpisy o 

výbušninách a ve své činnosti jsou podřízeni pokynům mistrů, seřizovačů, nosičům výbušnin 

a ostraze. [16] 

 Přidělenou práci musí vykonávat svědomitě a soustředěně a v tempu odpovídajícím 

bezpečnostní normě. V práci nejsou dovoleny žádné odchylky, i přesto, že by práci 

usnadňovaly nebo urychlovaly. Z určeného pracoviště nepřetržitého provozu se mohou 

pracovníci vzdálit pouze tehdy, pokud předají výkon dozoru určenému nástupci. [16] 
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 Každý člověk je povinen nahlásit nadřízenému každou nevolnost a neprodleně 

poskytnout první pomoc v případě úrazu spolupracovníka dle ,,Postupu oznamování 

mimořádné události ve společnosti“. [16] 

 Zaměstnanci musí mistrovi i bezpečnostnímu technikovi nebo stálému dozoru hlásit 

každý případ mimořádné události a chovat se tak, aby neohrozili svůj život ani život 

spolupracovníků. S výbušninami smí zaměstnanec pracovat jen tehdy, pokud je na pracovišti 

nebo v jeho blízkosti přítomen alespoň jeden další zaměstnanec, který v případě nehody 

zajistí potřebná opatření. [16] 

 Zaměstnanci musí mít na paměti, že jsou denně před prvním vstupem do 

výbušinářského objektu povinni provést měření elektrostatické vodivosti své obuvi tam, kde 

je nainstalováno testovací zařízení, před vstupem do výbušného prostředí. Výsledek se zapíše 

do záznamu o provedení měření. Během práce s výbušninami je nutností kromě 

elektrostaticky vodivé obuvi používat bavlněné prádlo, bavlněný pracovní oděv, zemnící 

náramek a ostatní ochranné potřeby v souladu s výrobní návodkou a technologickým 

postupem. [16] 

 Pokud dojde na strojích, zařízeních a pomůckách k jakékoliv závadě, která by mohla 

ohrozit bezpečnost práce, je nutné ji ihned nahlásit svému nadřízenému. Pracovník, který 

povolil opravy, je před jejich započetím povinen se přesvědčit, zda jsou zejména stroje 

důkladně vyčištěny od zbytků výbušnin a výsledek prohlídky zaznamenat do provozní 

dokumentace. [16] 

 Na pracovištích a manipulačních místnostech, ve všech částech objektu a okolí musí 

být dodržován pořádek a maximální čistota. Každý předmět ve výbušinářském prostoru má 

své místo a musí být po ukončení práce uložen v čistém stavu na určené místo. Veškeré 

nádoby, ve kterých jsou umístěny suroviny pro výrobu nebo výbušniny, jsou patřičně 

označeny a uloženy na daném místě nebo v příslušném skládku. Zbytky a smetky, které 

vznikají v průběhu pracovního procesu, musí být odloženy do určených nádob a obalů. 

Jednotlivé nádoby na výbušný odpad musí být řádně označeny a uloženy na určené místo. 

Stejně je nakládáno se znečištěnými odpadními papíry, textiliemi, obaly znečištěnými od 

výbušnin a poškozenými pracovními pomůckami, které jsou ke zničení určeny 

pyrotechnikem. V provozní dokumentaci je určen způsob a termíny zneškodňování, ničení a 

čištění míst, které jsou znečištěny odpady, které se mohou hromadit v kanalizačních jímkách 

nebo v místech nepřístupných při čištění po ukončení pracovní činnosti. Zneškodnit a ničit 

výbušniny smí jen osoby starší 21 let vlastnící příslušná oprávnění. Ničení se provádí na 

přesně určených a schválených místech. V průběhu likvidace požáru a mimořádných událostí, 
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během čištění odpadních jímek, při styku se zdraví škodlivými plyny se musí používat 

ochranné masky s filtry nebo dýchací přístroje. [16] 

 Pracoviště, které se musí udržovat čisté, je nutno na konci směny vždy uklidit. Každý 

pracovník, na základě plánu údržby, musí následující pracovní směně předávat pracoviště, 

strojní zařízení i pomůcky čisté, prosté výbušnin a výbušných poprašků. [16] 

 Pracovníkům se zakazuje při práci s výbušninami používat alkoholické nápoje 

v průběhu směny nebo i před nástupem na směnu. Je zakázáno alkoholické nápoje přinášet do 

zaměstnání. Zaměstnanci nesmí pracovat ani pod vlivem omamných a návykových látek nebo 

léků způsobujících snížení pozornosti či sebeovládání. [16] 

 V průběhu transportu výbušnin je nutno respektovat výstražné a dopravní značky. 

Maximální povolená rychlost vozidla v areálu společnosti je 25 km/hod. Řidič je povinen 

ihned zastavit, vypnout motor, zapalování i mobilní telefon, pokud je svědkem přenášení 

třaskavin označenými osobami – nosiči (červená nebo oranžová vesta). Řidič vyčká na místě 

do doby, kdy se nosič výbušnin vzdálí i s doprovodem na bezpečnou vzdálenost – minimálně 

50 m. [16] 

 Zásady transportu a skladování výbušnin se řídí platnými vyhláškami Českého 

báňského úřadu. [16] 

 Do prostorů, které jsou určeny k práci s výbušninami, mají přístup pouze pracovníci 

s odpovídajícím pracovním zařazením nebo posláním. Návštěvy (zaměstnanci jiných firem, 

útvarů společnosti, kontrolní orgány atd.) mají do těchto prostorů přístup jen po předchozím 

uvědomění a souhlasu vedoucího provozu nebo jeho zástupce. Tito pak mají povinnost 

návštěvě zajistit doprovod, který je odpovědný za prokazatelné seznámení těchto osob 

s bezpečnostními opatřeními a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. Návštěva musí 

podepsat návštěvní řád, seznámení s riziky a zásadami platnými pro vstup do výbušinářských 

objektů nebo i se zásadami utajení. Návštěvy si musí před vstupem do výbušinářského 

objektu obout stanovenou obuv, k tomu určené návleky nebo zemnící pásky. Mohou se po 

objektu pohybovat jen se souhlasem mistra dílny a v jeho doprovodu nebo v doprovodu 

seřizovače. [16] 

c) Provozní zásady 

 Na pracoviště je zakázáno přinášet a přechovávat látky, nářadí, předměty a výrobní 

pomůcky, které nejsou uvedeny v provozní dokumentaci. Nesmí se pracovat na porouchaném 

zařízení, seřizovat nebo opravovat zařízení bez odpovídající odborné způsobilosti a 

oprávnění. Zaměstnanci nesmí pracovat jinými postupy než jsou stanoveny v předpisech a 

v technologických postupech. [16] 
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Odborná způsobilost zaměstnanců 

 Zaměstnanci jsou patřičným způsobem odborně připraveni na činnost, kterou 

vykonávají a znalosti BOZP jsou obnovovány v pravidelných intervalech a ověřovány 

zkouškou. [16] 

 

Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků  

 V souladu se zákony a nařízením vlády jsou zaměstnavatelé povinni svým 

zaměstnancům poskytnout osobní ochranné pracovní prostředky (dále jen OOPP). 

Pracovníkům jsou rovněž k dispozici mycí, čistící a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje 

na pracovištích s nevyhovujícím mikroklimatem. [16] 

 Zaměstnanci musí svého přímého nadřízeného upozornit na případné závady nebo 

poškození OOPP. [16] 

 

Bezpečnost práce v mechanických dílnách  

 Obsluhovat stroje smí osoba starší 18 let, důkladně a prokazatelně seznámená 

s provozem stroje nebo technického zařízení. Obsluha musí mít potřebnou kvalifikaci a 

přiměřené odborné znalosti. [16] 

a) Kovoobráběcí stroje 

 Pracovník musí před uvedením stroje do provozu stroj zkontrolovat a ověřit funkci 

upínacích zařízení. Zaměstnanec musí být obut, oblečen a vybaven OOPP. Jen zaměstnanec 

s odpovídající kvalifikací může provádět seřizovací práce a údržbu stroje. Hrotové a 

univerzální stroje je nutno vybavit ochrannými kryty proti odlétajícím třískám. Kryty, které je 

možno otevírat, musí být zabezpečeny proti samovolnému otevření. Průhledné části jsou 

vyrobeny z bezpečnostního skla. [16] 

b) Práce na lisech 

 Lisovací stroje a jejich seřízení nesmí umožnit vsunutí prstů do nebezpečných míst. 

Lisovací nástroje musí mít vhodná držadla, čepy nebo obdobná zařízení. OOPP musí 

pracovníci používat vždy během čištění a mazání strojů. Pro všechna zařízení, která se ve 

společnosti používají, je vypracován plán údržby a jsou prováděny pravidelné revize. Zařízení 

je zajištěno proti uvedení do činnosti nepovolanou osobou. Nelze pracovat na vadném 

zařízení. Vadné zařízení je označeno nápisem ,,mimo provoz“ a odpojeno od energetického 

zdroje. [16] 
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Bezpečnost práce při obsluze elektrických zařízení 

 Při obsluze je nutno se řídit přesnými návody a instrukcemi. Ve výbušinářských 

objektech lze používat jen elektrická zařízení schválená pro provoz ve výbušném prostředí. 

Nikdy se nesmí provádět oprava, sahat na elektrické rozvody a zařízení, které jsou 

v poruchovém stavu. Poruchy je nutno hlásit přímému nadřízenému. Před započetím práce je 

nutno provést jeho důkladnou kontrolu (obnažené vodiče, kouř atd.). Vedení elektrického 

proudu, které spadlo na zem, je zakázáno se dotýkat. Nelze provádět neoprávněné zásahy do 

zařízení, stroj lze jen vypínat a zapínat. Údržbu a opravy strojů provádí jen osoby 

s elektrotechnickou kvalifikací. [16] 

 

Bezpečnost práce při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky 

 Během práce s těmito látkami je zakázáno jíst, pít a kouřit. Při přestávce mimo 

exponovaný prostor je nutné si vždy důkladně umýt ruce, obličej a celé tělo. Je nezbytné dbát 

na osobní hygienu, dodržovat bezpečnostní a technologické postupy a používat OOPP. 

Potraviny nelze umisťovat mezi chemické látky a přípravky. Na těchto rizikových 

pracovištích je nutno dbát na pravidelné lékařské prohlídky. Práce těhotným ženám je zde 

zakázána. [16] 

 

Minimální požadavky na BOZP z hlediska pracoviště 

 U strojů a zařízení musí být takový pracovní a manipulační prostor, aby umožnil 

bezpečné konání všech pracovních operací včetně seřizování, přísunu materiálu, údržby a 

odkládání obrobku a výrobku. Kolem zařízení musí být alespoň 0,5 m široké revizní a 

kontrolní lávky, plošiny a galerie. [16] 

 Uvnitř budovy musí být pracovní prostory a komunikace osvětleny tak, aby prostředí 

odpovídalo druhu a bezpečnosti vykonávané práce. Žádné stavební konstrukce, výrobní a 

provozní zařízení, výrobky ani materiál nesmí zužovat komunikace, neboť ty musí být stále 

volné, udržované a čisté. Všechny komunikace je nutno od ostatních ploch se stejnou úrovní 

barevně odlišit ohraničujícími pruhy nebo jinou barvou povrchu. Mezi stroji je nejmenší šířka 

průchodu 0,6 m. Schodišťová ramena musí mít nejmenší šířku 1,1 m, volné strany schodů a 

odpočívadel musí být opatřeny zábradlím. První a poslední schod musí být odlišený od okolní 

podlahy. V provozních místnostech musí být rovné a proti poškození odolné podlahy. 

V mokrých provozech vyjma pyroprovozu nebo vystaveným povětrnostním vlivům musí být 

podlahy provedeny tak, aby na nich nedocházelo k hromadění vody. V pyroprovozech platí 

pro podlahy speciální ustanovení daná technologickou dokumentací. [16] 
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 V případě, že některý ze zaměstnanců zjistí nesplnění minimálních požadavků, je tento 

povinen tuto náležitost oznámit nejbližšímu nadřízenému nebo BOZP, kteří ověří stav věci a 

odstraní závady. BOZP rozhodne o případném zastavení provozu nebo o stanovení 

bezpečnostních opatření při povolení provozu. BOZP má oprávnění svolat komisi pro šetření 

pracovních úrazů. [16] 

 

Pracovní úrazy a nemoci z povolání 

 Zaměstnavatel, u kterého došlo k pracovnímu úrazu, se musí řídit Zákoníkem práce č. 

262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 105. [16] 

 Je nezbytné, aby zaměstnavatel vedl přesnou evidenci všech úrazů v knize úrazů i 

v případě, kdy nebyla způsobena pracovní neschopnost nebo byla způsobena pracovní 

neschopnost nepřesahující 3 kalendářní dny. Tzn., že musí být zapsány i úrazy v podobě 

drobných popálenin, řezných ran a oděrek. [16] 

 Zaměstnavatel zaznamenává a dokumentuje všechny pracovní úrazy, které si vyžádaly 

pracovní neschopnost delší než 3 kalendářní dny nebo úmrtí zaměstnance. Ve společnosti 

probíhá odškodnění pracovních úrazů podle příslušné organizační směrnice (dále jen OS) 

,,Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání.“. [16] 

 Zaměstnavatel musí záznam o úrazu sepsat nejpozději do 5 pracovních dnů po 

oznámení úrazu. Pracovní úraz je zaměstnavatel povinen ohlásit bez zbytečného odkladu, jak 

uvádí tabulka č. 1 ,,Oznamovací a ohlašovací povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele“. [16] 

 

Postup při hlášení pracovních úrazů, jejich evidence a zasílání záznamů o úrazu 

A) Nejprve je nutno, aby byla pracovníkovi poskytnuta první pomoc. [16] 

B) V případě rozsáhlejšího zranění je nutno zajistit přivolání lékaře záchranné služby dle 

,,Postupu při ohlašování mimořádné události“. [16] 

C) Pracovní úraz musí být ohlášen dle tabulky č. 1 ,,Oznamovací a ohlašovací povinnosti 

zaměstnance a zaměstnavatele“. [16] 

Součástí hlášení jsou údaje: 

 o zraněné osobě, 

 co se stalo, k čemu došlo, rozsah zranění, co bylo doposud uděláno, 

 kde se úraz přihodil, kdy se stal, místo a adresa, 

 kolik bylo zraněných osob, 

 kdo hlásí. [16] 
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 Nad rámec platné legislativy je ve společnosti ustanovena Inspekční služba, která se 

řídí pracovním řádem. Tato služba je vykonávána určenými zaměstnanci. [16] 

 Náplní jejich práce je zajištění styku mezi dílnami a odpovědnými zaměstnanci při 

vzniku závažné potřeby – pracovního úrazu. Inspekční služby řeší vážné výrobní problémy a 

mimořádné události formou zajištění případného dovozu a odvozu odpovědného 

zaměstnance. Provádí namátkovou kontrolu dodržování BOZP a technologických postupů 

v době 14:00 – 22:00 hod. Namátková kontrola se týká mimo jiné dodržování zákazu kouření, 

dodržování povoleného obložení a používání OOPP. Členové služby zajišťují odvoz 

zaměstnance při nemoci, odběru krve při pozitivní dechové zkoušce na obsah alkoholu v krvi 

nebo při podezření požití omamných a návykových látek. Inspekční služba rovněž kontroluje 

dodržování pracovní doby. Zabývá se organizováním činností při vzniku mimořádné události 

s postupem podle Požární poplachové směrnice. Pravomocí Inspekční služby je vystavování 

cestovních příkazů ostatním zaměstnancům, je – li to nutné. [16] 

 Úkolem Inspekční služby je v případě potřeby organizace příjezdů vozidel záchranné 

služby, pomoc při orientaci ve společnosti a při organizaci záchranných prací až do příjezdu 

zaměstnanců stanovených vnitřním havarijním plánem. O vzniklé situaci Inspekční služba 

informuje povolané osoby společnosti. [16] 

D) V případě úrazu je nezbytné zajistit a zabezpečit místo, kde k úrazu došlo. Je nutné 

rozsvítit varovné světlo, spustit zvukový signál a rozestavět bezpečnostní ohrazení. Potom je 

zajištěno okolí úrazu, což znamená, že je zastaven stroj a odpojen přívod energie. Z místa 

úrazu je pořízena dokumentace prostřednictvím nákresu, fotografie nebo videozáznamu. Na 

místě úrazu se bez vážných důvodů nemění stav do doby objasnění příčin a okolností 

pracovního úrazu. BOZP vydá následně povolení k pokračování práce a odstranění následků 

havárie. [16] 

E) Součástí vyšetření příčin pracovního úrazu je ohledání místa vzniku. Pokud to dovoluje 

zdravotní stav postiženého, je třeba ho vyslechnout. Spolu s ním jsou vyslechnuti svědci a 

osoby, které svou výpovědí mohou přispět k objasnění celé události. Při vyšetřování příčin 

pracovního úrazu jsou posuzovány doklady o pracovních a technologických postupech, 

bezpečnostních opatření, stavu zařízení, doklady o školení BOZP všech osob, kterých se 

nešťastná událost týká. V některých případech jsou účastníci vyšetřováni i na přítomnost 

alkoholu a návykových látek v krvi. V případě potřeby se provádí rekonstrukce události, 

vyžadují se odborné expertízy a znalecké posudky. Spolu s komisí pro pracovní úrazy se 

zabývá šetřením pracovních úrazů výbušinářská komise. [16] 
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F) Pracovní úraz musí být zaevidován do knihy úrazů, ve které se evidují všechny pracovní 

úrazy včetně těch, které nezanechaly pracovní neschopnost. Evidence úrazů slouží rovněž 

jako podklad pro stanovení nápravných opatření a pro pozdější sepsání záznamu o úrazu, 

pokud se následky projeví později. [16] 

G) Záznamy o pracovních úrazech jsou zasílány v určených termínech stanovenými předpisy 

tak, jak je uvedeno v tabulce č. 1 ,,Oznamovací a ohlašovací povinnosti zaměstnance a 

zaměstnavatele“. [16] 
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Tabulka č. 1: Oznamovací a ohlašovací povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele [16] 
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Preventivní lékařské prohlídky 

 Zaměstnanec je povinen absolvovat tyto prohlídky pravidelně ve vztahu ke svému 

pracovnímu zařazení. [16] 

 

Rizikové faktory pracovních podmínek a zařazování prací do kategorií 

 Povinností zaměstnavatele je soustavné vyhledávání nebezpečných činitelů a procesů 

pracovního prostředí a podmínek a zjišťování jejich příčin a zdrojů. Pokud dojde k výskytu 

rizikových faktorů nebo ke změně pracovních podmínek, musí měřením zjišťovat a 

kontrolovat hodnoty rizikových faktorů. Zaměstnavatel má za úkol tyto faktory vyloučit nebo 

omezit na nejmenší rozumnou míru. [16] 

 Ve společnosti jsou dle úrovně rizik pracoviště zařazena do čtyř kategorií. Za rizikové 

faktory se považují prach, chemické látky, hluk, vibrace, neionizující záření a 

elektromagnetické pole. Dále pak se jedná o ionizující záření, fyzikální zátěž, pracovní 

polohu, zátěž teplem, psychickou zátěž, zrakovou zátěž a práci s biologickými faktory. 

Zaměstnanci jsou s výsledky vyhodnocení rizik seznamováni na vstupních a periodických 

školeních. [16] 

 

První pomoc 

První pomocí (dále jen PP) se rozumí soubor skutečně jednoduchých a účelných 

úkonů a opatření, díky kterým v případě úrazu nebo náhle vzniklého akutního stavu, lze 

zabránit vážným zdravotním následkům nebo i smrti postiženého. [16] 

 PP je ve společnosti zajišťována zdravotními hlídkami, jejichž členy jsou vyškolení 

pracovníci. Ve všech objektech společnosti se nachází lékárničky – prostředky první pomoci. 

Jsou umístěny tak, aby byly dosažitelné všemi pracovníky. Za správné umístění zodpovídá 

odpovědný pracovník za objekt a BOZP. K poskytnutí PP jsou určena následující místa – 

šatny, jídelny, kanceláře (mimo výrobní prostory). Vedoucí pracoviště 1x měsíčně odpovídá 

za kontrolu a doplňování lékárniček. Doplňování obsahu lékárniček mají na starosti vyškolení 

pracovníci zdravotních hlídek. Doplňování je zajišťováno prostřednictvím útvaru nákupu dle 

seznamu prostředků, který se nachází v lékárničce. V lékárničce je rovněž umístěn seznam 

členů zdravotních hlídek konkrétního pracoviště. Seznam rozmístění lékárniček se nachází 

v útvaru BOZP. [16] 
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Kontrola zaměstnanců 

 Pracovní řád společnosti v oddílu 6 Pracovní kázeň stanoví podrobnosti a postupy pro 

provádění kontrol zaměstnanců. Kontroly se týkají záležitosti, zda nejsou pracovníci pod 

vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek než alkohol ve slinách. Provádění kontroly 

mají za úkol oprávněné osoby. [16] 

 

5.1.7 Školení bezpečnosti práce a požární ochrany ve společnosti 

 Neoddělitelnou a rovnocennou součástí plnění výrobních a pracovních úkolů je péče o 

BOZP a stálé zlepšování pracovního prostředí. Nedílnou a trvalou podmínkou kvalifikačních 

předpokladů je znalost předpisů k zajištění bezpečnosti práce, bezpečnosti technických 

zařízení a ochrany zdraví při práci, které vychází ze směrnice společnosti. 

Druhy školení zaměstnanců o BOZP jsou znázorněny v tabulce č. 2. 

 

Tabulka č. 2: Druhy školení zaměstnanců o BOZP [17] 

Druh školení zaměstnanců o BOZP Perioda 
Ověření 

znalostí 
Provádí 

Vstupní školení zaměstnanců  při nástupu pohovorem útvar BOZP 

Vstupní školení zaměstnanců na pracovišti při nástupu pohovorem 

příslušný 

vedoucí 

zaměstnanec 

Periodické školení zaměstnanců (dělnické 

profese – mechanická dílna) 

1 x za 1 

rok 

1x ročně 

testem 

příslušný 

vedoucí 

zaměstnanec 

Periodické školení zaměstnanců na 

pracovištích  výbušinářských provozů 

1 x za 3 

měsíce 

pohovorem 

1x ročně 

testem 

příslušný 

vedoucí 

zaměstnanec 

Periodické školení zaměstnanců (mimo 

vedoucích zaměstnanců) 

1 x za 2 

roky 
pohovorem útvar BOZP 

Periodické školení zaměstnanců (dělnické 

profese – údržba, elektroúdržba, pomocná 

dílna) 

1 x za 1 

rok 

1x ročně 

testem 

příslušný 

vedoucí 

zaměstnanec  

a útvar BOZP 

Periodické školení vedoucích zaměstnanců 
1 x za 2 

roky 
testem útvar BOZP 

Školení zaměstnanců - práce ve výškách, 

žebříky 
1 x ročně pohovorem útvar BOZP 

Školení zaměstnanců externích osob, které 

plní úkoly v rámci obchodních smluv na 

pracovištích společnosti 

před 

zahájením 

činnosti a 

1 x ročně 

pohovorem 

Vedoucí 

zaměstnanec 

příslušného 

střediska 
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Povinnosti organizace 

 Před zařazením pracovníka na práce s výbušninami je organizace povinna 

zaměstnance seznámit s předpisy o BOZP provozu, dále s příkazy, zákazy a dalšími pokyny, 

které se BOZP týkají. Zaměstnanci musí být podrobně a prokazatelně seznámeni s provozním 

a požárním řádem, s požární poplachovou směrnicí, požárním evakuačním plánem, 

s používáním OOPP, s provozní dokumentací včetně hygienických předpisů pro určité 

pracoviště a ostatními opatřeními, které směřují k zajištění BOZP. [17] 

 Před zařazením na práce s výbušninami musí organizace pracovníka seznámit 

s vlastnostmi látek, se kterými bude pracovat jak z pohledu jejich toxicity, tak z hlediska 

nebezpečí vzniku výbuchu nebo požáru. [17] 

 Pracovníci musí být organizací pravidelně skoleni a jejich znalosti jsou pak ve 

stanovených termínech ověřovány odpovědným zástupcem organizace. [17]  

 O plnění všech povinností organizace jsou vedeny záznamy. [17] 

 

Druhy školení zaměstnanců dle účelu a skupiny 

a) Vstupní školení zaměstnanců 

 V den nástupu zaměstnance do zaměstnání je provedeno vstupní školení o BOZP a 

požární ochraně (dále jen PO). Útvar BOZP vytváří pro tento druh školení osnovu školení 

BOZP a tématický a časový plán školení o PO. Zaměstnanci jsou seznámeni s právními a 

interními předpisy souvisejícími s BOZP a PO. [17] 

 Školení je určeno pro všechny nově přijaté zaměstnance do hlavního a vedlejšího 

pracovního poměru, stejně tak pro zaměstnance pracující na základě dohod o pracích 

konaných mimo pracovní poměr. Školení se musí zúčastnit i žáci, učni a studenti, kteří jsou 

zaměstnáváni v rámci výchovy k povolání a jiné osoby, které nastoupily do krátkodobého 

pracovního poměru při sezónních a prázdninových brigádách. Školení musí absolvovat 

rovněž zaměstnanci společnosti, kteří měli z různých důvodů nepřetržitou přestávku 

v zaměstnání déle než 12 měsíců. [17] 

Rámcový obsah vstupních školení: 

 Obsah obecných vstupních školení BOZP a PO se týká politiky bezpečnosti, která se 

vztahuje k BOZP, významu péče o BOZP, prevence pracovních úrazů, práv a povinností 

vyplývajících z pracovního poměru. Do školení je zahrnuta charakteristika rizik možného 

ohrožení společnosti a ochrana před jejich působením. V rámci školení je proveden výklad 

ustanovení Zákoníku práce se zřetelem na BOZP a výklad předpisů, které se BOZP týkají (tj. 

pracovní úrazy, OOPP, hygiena práce a kategorizace prací). Zaměstnanci jsou seznámeni se 
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zakázanými pracemi, pracovním režimem a podmínkami práce žen, těhotných žen a 

mladistvých. Zaměstnanci musí zvládnout rovněž poskytování první pomoci. Pracovníci ve 

výbušinářských provozech jsou seznámeni s předpisy týkajícími se BOZP při výrobě, 

zpracování a skladování výbušnin. Všichni zaměstnanci absolvují školení, které se týká 

obecných informací o právních předpisech týkajících se strojů a zařízení a o právních 

předpisech PO, charakteristiky z hlediska PO a informací o dokumentaci PO na pracovištích. 

[17] 

b) Vstupní školení na pracovišti 

 Před zařazením na pracoviště podstupují všichni zaměstnanci vstupní školení BOZP a 

PO. Bez absolvování tohoto školení na pracovním místě nesmí zaměstnanci vykonávat 

pracovní činnost. [17] 

 Tímto školením se zahajuje pravidelný cyklus periodických školení pro zaměstnance 

dělnických profesí. [17] 

 Do příslušných tiskopisů je proveden záznam o provedeném školení. Do tří měsíců od 

nástupu do funkce jsou povinni se podrobit zkoušce ze znalostí předpisů BOZP nově přijatí 

techničtí a vedoucí zaměstnanci. Rozsah znalostí stanoví příslušný vedoucí zaměstnanec 

v plánu přípravy nově přijatého zaměstnance. [17] 

 K rámcovému obsahu vstupních školení BOZP a PO na pracovišti patří: příslušná 

dokumentace (technologické postupy, návodky), charakter rizik při jednotlivých činnostech, 

charakter zpracovávaných látek, návody k obsluze strojů a zařízení, seznámení s dokumentací 

PO (požární řády a požární evakuační plány) a  fyzické seznámení s pracovištěm (únikové 

cesty, východy, rozmístění hasicích přístrojů, umístění lékárniček, místo a způsob ohlášení 

mimořádných událostí). [17] 

c) Periodické školení zaměstnanců ve výbušinářských provozech 

 Školení zaměstnanců o BOZP a PO se provádí v periodě 1x za 3 měsíce. Pro 

zaměstnance výbušinářských provozů trvá nejméně 30 minut. Doklad o školení je 

v příslušném formuláři. Ověření znalostí se provádí jednou ročně písemným testem. Písemné 

testy jsou zpracovány vedoucími pracovníky formou 15 otázek z okruhu své činnosti dle 

rámcových obsahů školení. [17] 

 Školení je určeno všem zaměstnancům zařazeným na příslušné pracoviště a 

zaměstnancům převedeným na pracoviště z jiného útvaru. Zaměstnance školí příslušný 

vedoucí pracovník. Revizní technik společnosti provádí školení 1x ročně v prostorách 

s nebezpečím výbuchu výbušnin. [17] 
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 Součástí rámcového obsahu školení ve výbušinářských provozech je seznámení 

zaměstnanců s příslušnou výrobní dokumentací (technologické postupy, návodky), návody 

k obsluze strojů a zařízení dle ročního plánu. Zaměstnanci jsou seznamováni s dokumentací 

PO na pracovišti, s případnými riziky při jednotlivých činnostech a charakterem 

zpracovávaných látek. Pracovníci se seznamují s vybranými činnostmi po praktické stránce. 

Zaměstnanci musí být schopni zvládnout správné postupy čištění a údržby strojů a zařízení. 

Podmínkou práce ve výbušinářských provozech je fyzicky se seznámit s pracovištěm tzn. 

osvojit si polohu únikových cest a východů, rozmístění strojů, zařízení, hlavního uzávěru 

vody, plynu atd. [17] 

d) Periodické školení zaměstnanců (dělnické profese, mechanická dílna, údržba,…) 

 Školení o BOZP a PO je prováděno 1x ročně, 1x ročně jsou znalosti ověřovány 

pomocí písemného testu, který se skládá z 15 otázek z okruhu činnosti zaměstnanců. Školení 

má na starosti vedoucí zaměstnanec a musí se ho zúčastnit všichni zaměstnanci tohoto útvaru. 

Průběh školení je uvedeno v záznamu. [17] 

 Rámcový obsah školení zaměstnanců v dělnických profesích se týká příslušné výrobní 

dokumentace, návodů k obsluze strojů a zařízení, dokumentace PO na pracovišti, rizik při 

jednotlivých činnostech, charakteru zpracovávaných látek, praktického seznámení 

s vybranými činnostmi a správných postupů při údržbě a čištění strojů. [17] 

e) Periodické školení zaměstnanců (THP) 

 Školení BOZP a PO se koná v periodě 1x za 2 roky. Znalosti jsou ověřovány 

pohovorem. Školení provádí útvar BOZP a do prezenční listiny je proveden záznam o školení. 

[17] 

 Zaměstnanci technicko – hospodářského úseku jsou seznámeni s politikou společnosti, 

která se  vztahuje na význam péče o BOZP a prevence před pracovními úrazy. Zaměstnanci 

jsou dále seznámeni s právy a povinnostmi, které vyplývají z pracovního poměru a 

s charakteristikou rizik možného ohrožení v rámci společnosti a ochranou před jejich 

působením. THP si musí osvojit všechny předpisy týkající se BOZP související s pracovními 

úrazy, OOPP, hygienou práce a kategorizací prací a zásadami poskytování první pomoci. 

Součástí školení je i obeznámení se zakázanými pracemi, pracovním režimem a podmínkami 

pro práci žen a mladistvých. Je nutné, aby zvládli právní předpisy týkající se BOZP při 

výrobě, zpracování a skladování výbušnin. Jsou jim podány informace o právních předpisech, 

které se týkají provozu strojů a zařízení, PO, charakteristiky provozu z hlediska PO a 

obecných informací o dokumentaci PO na pracovištích. [17] 
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f) Školení vedoucích zaměstnanců 

 Vedoucí zaměstnanci jsou školeni o BOZP a PO v periodě 1x za 2 roky a ověřování 

znalostí je prováděno písemným testem. Školení provádí útvar BOZP. [17] 

 Rámcový obsah periodických školení se týká politiky společnosti v rámci BOZP, 

významu péče o BOZP, prevence pracovních úrazů, právních předpisů k zajištění bezpečnosti 

a hygieny práce a pracovního prostředí. Vedoucí zaměstnanci si musí osvojit práva a 

povinnosti vyplývající z pracovního poměru. Součástí školení je charakteristika rizik 

případného ohrožení v rámci společnosti a ochrana před jejich působením. Se zřetelem na 

BOZP je proveden výklad ustanovení zákoníku práce a výklad bezpečnostních předpisů 

s odvoláním na pracovní úrazy, OOPP, hygienu a kategorizaci práce. Vedoucí zaměstnanci 

musí vědět, které práce jsou zakázány a jaký pracovní režim a podmínky mají ženy a 

mladiství. Pro pozici vedoucího pracovníka jsou kromě znalosti poskytování PP nutné i 

znalosti právních bezpečnostních předpisů při výrobě, zpracování a skladování výbušnin. 

Vedoucí pracovníci jsou seznámeni s obecnými informacemi o právních předpisech provozu 

strojů a zařízení a s právními předpisy PO na pracovištích a provozech. [17] 

g) Mimořádná a zvláštní školení o BOZP a PO 

Těchto školení mají povinnost se zúčastnit: 

 zaměstnanci, kteří opětovně nastupují na pracoviště po skončení pracovní 

neschopnosti z důvodu pracovního úrazu, který si způsobili sami porušením 

bezpečnostních předpisů, 

 zaměstnanci po pracovním úrazu, který si vyžádal pracovní neschopnost delší než 60 

kalendářních dnů, 

 zaměstnanci přeřazení na jiné pracoviště nebo jinou práci, 

 zaměstnanci před výkonem zvlášť nebezpečných prací, 

 vedoucí zaměstnanci, jestliže o tom rozhodne vedení společnosti. [17] 

h) Profesní školení zaměstnanců 

 Profesní školení se týká odborných školení potřebných k výkonu některých profesí 

(obsluha tlakových, plynových a zdvihacích zařízení, motorových pil, křovinořezů; svářeči; 

řidiči vozidel a motorových vozíků; pyrotechnik; práce s výbušninami). [17] 

 Profesní školení se koná ve lhůtách a v rozsahu daných právními předpisy nebo 

výrobci strojů a zařízení. Školení zajišťují externí školitelé včetně vyhotovení potřebné 

dokumentace o provedení profesního školení. Lhůty profesních školení jsou sledovány a 

organizovány personálním útvarem. [17] 



      Bc. Ivana Šrubařová: Analýza rizik v procesu výroby výbušnin a možná prevence úrazovosti 

Ostrava 2013  58 

 

i) školení externích zaměstnanců  

 Externí firmy a osoby samostatně výdělečně činné (dále jen OSVČ), které plní v rámci 

obchodních smluv úkoly na pracovištích společnosti, se musí zúčastnit školení pro externí 

zaměstnance. Školení je provedeno příslušným vedoucím střediska, který školí zaměstnance 

před zahájením činnosti a následně pak periodicky 1x ročně. [17] 

 V rámci školení jsou externisté seznámeni s návštěvním řádem společnosti, dopravou 

v areálu a tím souvisejícím parkováním vozidel. Do rámcového školení BOZP a PO je 

zahrnuta charakteristika rizik možného ohrožení ve společnosti a na pracovišti, dokumentace 

pracoviště (požární řád, požární poplachové směrnice, požární evakuační plány, oznamování 

mimořádné události, skladový řád) a podmínky pro manipulaci s otevřeným ohněm, pro 

svařování a broušení kovů. Externí pracovníci musí být s pracovištěm seznámeni osobně, jsou 

jim poskytnuty informace z hlediska únikových cest a východů, rozmístění hasebních 

prostředků, hlavního vypínače elektrické energie, hlavního uzávěru vody, plynu, topení, 

rozmístění strojů a zařízení, umístění prostředků PP, místa a způsobu ohlášení mimořádných 

událostí. [17] 

j) Školení zaměstnanců – cizích státních příslušníků 

 Ustanovení směrnice o BOZP se plně vztahuje i na školení cizích státních příslušníků, 

kteří se stanou zaměstnanci společnosti. [17] 

 

Obsah školení o PO 

Školení o PO zahrnuje seznámení s: 

 organizací a zajištěním PO, 

 požárním nebezpečím, které vzniká při činnostech a v objektech se zvýšeným 

požárním nebezpečím, 

 požárním řádem, s požárními poplachovými směrnicemi a s požárním evakuačním 

plánem, 

 požadavky na provoz, údržbu a obsluhu zařízení v případě požáru, 

 požadavky požární ochrany v době pracovního klidu nebo v době snížení provozu, 

 rozmístěním hasebních prostředků na pracovišti. [17] 

Druhy školení zaměstnanců o PO znázorňuje tabulka č. 3. 
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Tabulka č.  3: Druhy školení zaměstnanců o PO [17] 

Druh školení zaměstnanců o PO Perioda 
Ověření 

znalostí 
Provádí 

Vstupní školení zaměstnanců  při nástupu pohovorem útvar BOZP 

Vstupní školení zaměstnanců na pracovišti při nástupu pohovorem 

příslušný 

vedoucí 

zaměstnanec 

Periodické školení zaměstnanců  
1 x za 2 

roky 
pohovorem útvar BOZP 

Periodické školení vedoucích zaměstnanců 
1 x za 2 

roky 
testem útvar BOZP 

Odborná příprava preventivních požárních 

hlídek 
1 x ročně pohovorem útvar BOZP 

Školení zaměstnanců zajišťujících PO v 

mimopracovní době - strážní služba 
1 x ročně pohovorem útvar BOZP 

Školení zaměstnanců externích osob, které plní 

úkoly v rámci obchodních smluv na 

pracovištích společnosti 

před 

zahájením 

činnosti a 

1 x ročně 

pohovorem 

Vedoucí 

zaměstnanec 

příslušného 

střediska 

 

 Školení o PO se týká fyzických osob, které se nachází na pracovištích právnických 

nebo podnikajících fyzických osob, pokud tyto osoby konají požárně nebezpečné činnosti 

nebo s nimi přichází do styku na pracovišti. Rozsah školení je určen právnickou nebo 

podnikající fyzickou osobou. Obsahově musí školení zahrnovat požadavky, které odpovídají 

konkrétnímu postavení a pracovnímu zařazení zaměstnanců. [17] 

 Do dokumentace o školení zaměstnanců jsou zahrnuty tématický plán školení, časový 

rozvrh a záznam o provedeném školení obsahující název právnické nebo fyzické osoby, 

datum, náplň a dobu trvání školení, seznam zaměstnanců s podpisy proškolených osob a 

jméno a podpisy školitelů. [17] 

 Do dokumentace o odborné přípravě členů preventivních požárních hlídek patří 

tématický plán, časový rozvrh a záznam o provedené odborné přípravě, který musí obsahovat 

datum, náplň a dobu odborné přípravy, seznam členů požárních hlídek s podpisy lidí, kteří se 

odborné přípravy zúčastnili a jména a podpisy školitelů. [17] 

 Útvar BOZP zpracovává k jednotlivým školením tématický plán a časový rozvrh 

školení a odborné přípravy zaměstnanců o PO. Dokument je schválen ředitelem společnosti. 

[17] 
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Ověřování znalostí  

 Ověření znalostí ze všech školení, která jsou touto směrnicí daná, končí ústním 

pohovorem, písemným testem nebo komisionální zkouškou. Cílem zkoušky je ověření 

znalostí zaměstnanců získaných v jednotlivých školeních BOZP, čímž je prokázána jejich 

způsobilost k výkonu práce. [17] 

Školitel bezprostředně po provedení školení ověří znalosti ústním pohovorem nebo 

písemným testem. Výsledek je pak zaznamenám do příslušné dokumentace. Komisionální 

zkouška se provádí ústně, písemným testem nebo kombinovaně. Zaměstnavatel stanoví termín 

zkoušek do 5 dnů od ukončení školení. Zaměstnavatel jmenuje nejméně tříčlennou zkušební 

komisi. Vědomosti jsou hodnoceny dvoustupňově – prospěl, neprospěl. Zkušební komise má 

v pravomoci stanovit další kritéria pro hodnocení. [17] 

 Do 30 dnů se podrobí opakované zkoušce zaměstnanec, který u zkoušky neuspěl. 

Zaměstnanec, který neuspěl ve znalostech, je zaměstnavatelem přeřazen na jinou práci 

v souladu se Zákoníkem práce. [17] 

 Hodnocení vědomostí zaměstnance je uloženo na personální útvar. [17] 

 

Závěrečná ustanovení 

 Školitel musí vypracovat osnovu školení, která je přiložena k prezenční listině. [17] 

 Při stanovení obsahu forem výchovy k BOZP a PO zaměstnavatel vychází 

z aktuálního stavu BOZP a PO a respektuje závazné právní předpisy k zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví, bezpečnosti technických zařízení a předpisy o pracovních podmínkách. [17] 

 S ohledem na odbornou úroveň a profesní orientaci se provádí výběr školitelů pro 

jednotlivé formy výchovy. [17] 
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6 Rizika a rizikové faktory 

 Ve výrobní společnosti jsou rizika považována za stěžejní problém, kterému je nutné 

předcházet odpovídající prevencí pracovních rizik, aby k pracovním úrazům docházelo co 

nejméně.  

 

6.1 Prevence pracovních rizik  

 Cílem prevence pracovních rizik je snaha předcházet škodlivému vlivu rizikových 

faktorů na zdraví zaměstnanců a vzniku nemocí z povolání a pracovních úrazů. Prevence rizik 

je charakterizována jako opatření, která vyplývají z právních a ostatních předpisů a vedou 

k zajištění BOZP a z opatření zaměstnavatele mající za cíl předcházení rizikům, odstranění a 

minimalizaci působení neodstranitelných rizik. [13] 

 Zdrojem rizika je každá činnost zaměstnance v pracovním procesu. Všechny zdroje 

úrazů, průmyslové škodliviny, nadměrné teplo nebo chlad, záření či elektrická energie jsou 

zahrnovány mezi rizika. Z hlediska využívání strojních zařízení rozlišujeme: 

 mechanické riziko,  

 tepelné riziko, 

 rizika vytvářená hlukem, vibracemi, zářením, 

 rizika vytvářená materiály a látkami, 

 rizika vytvářená zanedbáním ergonomických zásad. 

Povinností zaměstnavatele je vyhledávat rizika, zjišťovat příčiny a zdroje a přijímat opatření 

k jejich odstranění. [13] 

 Zaměstnavatel postupuje podle obecných zásad prevence, které jsou nezbytné pro 

ochranu zdraví a bezpečnost pracovníků při práci. [13] 

Kroky prevence: 

 vyloučení rizika,  

 zhodnocení rizik, která lze eliminovat, 

 likvidování rizik u zdroje, 

 přizpůsobení práce jednotlivci, 

 využití technického pokroku, 

 nahrazení nebezpečného – bezpečným nebo méně nebezpečným, 

 vypracování politiky soustavné prevence pro všechny,  
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 upřednostnění kolektivních ochranných opatření před osobními ochrannými 

prostředky, 

 poskytnutí odpovídajících informací a instrukcí. 

Postupnost kroků se nesmí k dosažení účinnosti přijatých opatření narušit. [13] 

 

Identifikování rizik  

Riziko pomáhá rozeznat odpověď na 3 otázky:  

a) existuje zdroj poškození – kdo / co může způsobit škodu? 

b) kdo / co může být poškozeno? 

c) Jaké poškození může nastat? 

Nemusí být dále určováno riziko, které může mít pouze zanedbatelný potenciál vzniku 

poškození. [13] 

Dělení pracovních rizik: 

a) mechanické, 

b) fyzikální, 

c) chemické, 

d) biologické. [13] 

Příklady rizika, která se vztahují jen na určité pracovní činnosti a situace, mohou být dobrým 

vodítkem, např.: 

 Pracovní zařízení  

- nedostatečná ochrana rotujících a pohyblivých částí, 

- volný pohyb částí materiálu (padajících, válejících se, bortících se, 

odlétávajících, atd.), které mohou člověka zasáhnout, 

- pohyb strojů a dopravních prostředků, 

- nebezpečí požáru a výbuchu (tření, tlakové nádoby), 

- zachycení, pořezání, vtáhnutí, bodnutí, úder, odření, pohmoždění, amputace 

(mechanická ohrožení). 

 Pracovní zvyklosti a uspořádání pracoviště 

- nebezpečné povrchy (ostré hrany, rohy, špice, drsné povrchy, kluzké povrchy, 

vyčnívající části), 

- práce ve výškách, 

- práce v nevhodné poloze (jednostranná zátěž), 

- omezené prostory (práce mezi pevnými částmi), 
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- zakopnutí a uklouznutí (vlhké a kluzké povrchy), 

- stabilita pracovníka,  

- vliv používání OOPP a jiné aspekty práce, 

- pracovní techniky a metody, 

- práce v uzavřených prostorách. 

 Používání elektřiny 

- elektrické vypínače strojů,  

- elektrická instalace, 

- elektrická zařízení, ovladače, izolace, 

- přenosná elektrická zařízení, 

- elektrická energie, která může způsobit požár nebo výbuch, 

- nadzemní elektrické vedení. 

 Expozice látkám ohrožujícím zdraví 

- vdechnutí, požití, absorpce kůží včetně aerosolů a jiných částic, 

- používání hořlavých a výbušných materiálů, 

- používání toxických látek, 

- přítomnost žíravin, 

- reaktivní látky,  

- dráždivé látky, 

- nedostatek kyslíku. 

 Expozice fyzikálním faktorům 

- elektromagnetické záření (tepelné, RTG, ionizující), 

- lasery, 

- hluk, ultrazvuk, 

- vibrace, 

- horké látky a prostředí, 

- studené látky a prostředí, 

- média pod tlakem. 

 Expozice biologickými faktory 

- riziko infekce mikroorganismy, exo – a endo – toxiny, 

- přítomnost alergenů. 

 Faktory prostředí a pracovních klimatických poměrů 

- nevhodné osvětlení, 
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- nevhodná teplota, vlhkost a větrání, 

- znečištění, nepořádek. 

 Vztah pracovního místa a lidského faktoru 

- bezpečnostní systém je závislý na získání a zpracování přesných informací, 

- závislost na znalostech a schopnostech personálu, 

- závislost na dobré komunikaci a správných pokynech na změnu podmínek, 

- důsledek předpokládaného neplnění bezpečných pracovních postupů, 

- vhodnost OOPP, 

- slabá motivace pracovat bezpečně, 

- ergonomické faktory. 

 Psychologické faktory 

- pracovní zátěž (intenzita, jednotvárnost), 

- rozměry pracoviště (klaustrofobie, osamělost na pracovišti), 

- vliv konfliktů, 

- vliv rozhodování v afektu, 

- nízká úroveň řízení práce, 

- reakce v případě nouzových situací. 

 Organizace práce 

- pracovní podmínky,  

- faktory pracovního procesu (noční práce, odpočinek atd.), 

- údržba zejména bezpečnostních zařízení, 

- zajištění vyšetřování úrazů a mimořádných situací. 

 Ostatní faktory  

- nebezpečné jednání jiných osob, 

- práce se zvířaty, 

- nepříznivé povětrnostní podmínky,  

- střídání pracovišť, 

- práce pod vodou atd. [13] 

 

6.2 Hodnocení pracovních rizik možného ohrožení bezpečnosti a zdraví 

zaměstnanců 

 Společnost zpracovala hodnocení pracovních rizik pro mnoho objektů a v nich 

probíhajících technologických operacích. Pro znázornění jsem zvolila provoz třaskavin, který 
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je pro výrobní společnost z hlediska ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců 

nejnebezpečnější. V příloze č. 1 uvádím tabulku hodnocení pracovních rizik týkajících se 

výroby třaskavin. 

 Na základě stanovených parametrů je ve společnosti vyhodnocována pravděpodobnost 

vzniku existence rizika (A), možné následky ohrožení (B) a z nich vyplývající hodnoty 

jednotlivých rizik (R), které se získají následovně: R = A x B. [7] 

Parametry A, B jsou uvedeny v tabulce č. 4. Následně je uvedena tabulka č. 5 s hodnotami 

rizik (R) a případná následná opatření. 

Tabulka č. 4: Parametry A, B [7] 

A – Pravděpodobnost vzniku a 

existence rizika 
B – Možné následky ohrožení 

1. nahodilá 1. poranění bez pracovní neschopnosti 

2. nepravděpodobná 2. absenční úraz (s pracovní neschopností) 

3. pravděpodobná 3. vážnější úraz vyžadující hospitalizaci 

4. velmi pravděpodobná 4. těžký úraz a úraz s trvalými následky 

5. trvalá 5. smrtelný úraz 
 

Tabulka č. 5: Určení hodnoty rizika R [7] 

Hodnota rizika 

R 
Kategorie rizika Opatření 

1 – 4 Riziko přijatelné 

V činnosti lze pokračovat a prostředek 

smí být užíván bez omezení.  

Přijetí opatření k dalšímu snížení hodnoty 

rizika je na rozhodnutí vedení. 

5 – 8 Riziko mírné 

V činnosti lze pokračovat a prostředek 

smí být užíván umožňují – li to předpisy, 

avšak v omezeném rozsahu resp. při 

dodržování stanovených postupů. 

9 – 12 Riziko nežádoucí 

V činnosti lze pokračovat a prostředek 

smí být užíván (dovoluje – li to platná 

legislativa a předpisy), avšak v omezeném 

rozsahu resp. při dodržování stanovených 

postupů. Musí být určena opatření 

k eliminaci rizika. 

13 – 25 Riziko nepřijatelné 

Činnost nesmí být započata resp. nesmí 

v ní být pokračováno do doby než je 

riziko sníženo. 

 Na základě vyhodnocených rizik byla ve společnosti vytvořena analýza možností. 

Rizika, která byla vyhodnocena jako nepřijatelná, navrhne pracovní tým pro řízení rizik 

opatření k jejich snížení na přijatelnou úroveň. K tomuto účelu zvolí jedno nebo několik 

opatření v následujícím pořadí důležitosti: 

 technická a technologická opatření, 

 organizační opatření, 
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 zajištění prostředků kolektivní ochrany, 

 zajištění prostředků individuální ochrany, 

 bezpečnostní informace včetně nezbytného značení. [7] 

Tato opatření mohou být zaměřena na snížení výskytu nebezpečí resp. poškození, nebo na 

eliminaci jeho důsledků, případně na obojí.  

Z tabulky hodnocení pracovních rizik (viz příloha č. 1) je patrné, že nejnebezpečněji 

se jeví technologické operace: 

 Vlastní výroba AO a jiných třaskavin: Srážení AO, 

 Vlastní výroba AO a jiných třaskavin: Dekantace, filtrace a promývání, 

 Sušení a prosévání třaskavin (AO, Tricinát, Pikraminan olovnatý, Tetrazen), 

Přenášení třaskavin, 

kde je kategorie rizika přijata jako nežádoucí. Avšak tato rizika jsou dostatečně zabezpečena, 

proto v těchto operacích žádný pracovní úraz nenastal. Je nutné konstatovat, že v průběhu 

celkové výroby třaskavin prozatím nikdy nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu a to díky 

kvalitní prevenci hrozících pracovních rizik. 

 

6.2.1 Ishikawův diagram 

 Pro výše uvedené hodnocení pracovních rizik jsem zpracovala Ishikawův diagram, 

kde páteř celého diagramu tvoří pracovní úraz. Ishikawův diagram představuje jednotlivé 

technologické operace výroby třaskavin a hrozící rizika vyplývající z této výroby. V případě 

naplnění těchto rizik by mohlo dojít jak k újmě na zdraví, tak k újmě na majetku. Znázorněný 

Ishikawův diagram je uveden na obrázku č. 15. 
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Obrázek č. 15: Ishikawův diagram [autor] 
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Legenda k obrázku č. 15: 

Odebírání a doprava surovin    

1 – Chemické nebezpeční   A – poleptání při přepravě hydroxidu sodného  

                       (rozbití obalů) 

      B – nadýchání  

2 – Mechanické nebezpečí   A – přimáčknutí  

      B – pád  

      C – uklouznutí  

Příprava zásobních roztoků 

1 – Chemické nebezpečí   A – výbušná reakce při nedodržení TGP 

      B – poleptání 

2 – Mechanické nebezpečí   A – přimáčknutí pádem sudu 

      B – uklouznutí 

      C – pád  

Vlastní výroba AO a jiných třaskavin: Srážení AO 

1 – Chemické nebezpečí   A – výbuch při nedodržení TGP 

             (výroba beta formy) 

2 – Mechanické nebezpečí   A – uklouznutí  

      B – pád  

      C – zachycení míchadlem 

Vlastní výroba AO a jiných třaskavin: Dekantace, filtrace a promývání 

1 – Chemické nebezpečí   A – výbuch při nedodržení TGP 

             (výroba beta formy) 

2 – Mechanické nebezpečí   A – uklouznutí  

      B – pád  

      C – zachycení míchadlem 

Sušení a prosévání třaskavin: AO, Tricinát, Pikraminan olovnatý, Tetrazen 

Přenášení třaskavin  

1 – Chemické nebezpečí   A – výbuch při nedodržení TGP 

2 – Mechanické nebezpečí   A – uklouznutí 

      B – pád – při přenášení třaskavin  

3 – Psychické nebezpečí    A – práce s výbušninami 
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Ničení zbytků a odpadních roztoků z výroby AO 

1 – Chemické nebezpečí    A – nadýchání kyselinou 

      B – poleptání kyselinou 

2 – Mechanické nebezpečí   A – uklouznutí  

      B – pád  

      C – zachycení míchadlem 

 

Jak již bylo výše řečeno, v oblasti výroby třaskavin k úrazu nedošlo, proto jsem se 

rozhodla řešit problematiku úrazů v celé společnosti, které zde doposud nastaly. Řešením 

těchto se budu zabývat v následujících kapitolách, kde provedu jejich kompletní statistiku, 

včetně vyhodnocení nejnebezpečnějších pracovních úrazů a to metodou Failure Mode and 

Effect Analysis za pomoci Paretova diagramu a následně stanovím nová opatření pro 

předcházení vzniku těchto pracovních úrazů. 
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7 Pracovní úrazy 

Jak již bylo zmíněno v předešlé kapitole, k žádným úrazům v oblasti výroby třaskavin 

prozatím nedošlo. Zaměřila jsem se tedy na vývoj a statistiku všech úrazů, které do nynější 

doby ve společnosti nastaly v nejrůznějších provozech při výbuchu, zahoření, zpracování 

výbušnin nebo při ostatní činnosti. 

 Pracovním úrazem se rozumí poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, ke kterým 

došlo nezávisle na jeho vůli díky krátkodobému, náhlému a násilnému působení vnějších 

vlivů v průběhu nebo v souvislosti s plněním pracovních úkolů. Za pracovní úraz je 

považován úraz zaměstnance, který se stal kvůli plnění pracovních úkolů. Za pracovní úraz 

není považován úraz, který vznikl během cesty do zaměstnání a zpět. [36] 

 

7.1 Vývoj úrazovosti ve společnosti 

 Ve výrobní společnosti je stále věnována pozornost bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci a současně předcházení mimořádným událostem. Při tvorbě technické dokumentace, 

technologických postupů, návodek, změn, příkazů k opravě, zadávání výroby nových strojů, 

výstavbě a opravám objektů apod. jsou vyhledávány možná rizika vzniku mimořádných 

událostí. Tato rizika jsou odstraňována technickým opatřením nebo použitím OOPP při práci. 

Pomocí systému monitorování a vyhodnocování se předchází mimořádným událostem.  

 Vývoj úrazovosti ve společnosti za posledních 14 let je znázorněn v tabulce č. 6.  

Na základě tohoto vývoje jsem pro přehlednost zpracovala grafické znázornění, které je 

patrné z grafu č. 1. 

Tabulka č. 6: Vývoj úrazovosti ve společnosti [21] 

 Počet úrazů (s PN víc jak 3 dny) Počet malých úrazů (evidovaných) 

2000 7 6 

2001 4 0 

2002 4 2 

2003 2 1 

2004 2 1 

2005 1 0 

2006 5 0 

2007 3 2 

2008 3 7 

2009 4 5 

2010 2 14 

2011 2 5 

2012 0 6 

2013 2 2 
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Graf č. 1: Vývoj úrazovosti ve společnosti [autor] 
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 Na základě výše uvedené tabulky jsem se podrobněji zaměřila na vývoj úrazů 

s pracovní neschopností (dále jen PN) víc jak 3 dny, a to při práci s výbušninami i při jiné 

činnosti. Tento vývoj jsem zpracovala do tabulky č. 7. Pro přehlednost tohoto vývoje jsem 

rovněž vypracovala grafické vyjádření, jež je vidět v grafu č. 2. 

 

Tabulka č. 7: Vývoj úrazů s PN víc jak 3 dny [21] 

 Počet úrazů s PN víc jak 3 dny 

při práci s výbušninami  

Počet úrazů s PN víc jak 3 dny 

při jiné činnosti 

2000 5 2 

2001 2 2 

2002 3 1 

2003 0 2 

2004 1 1 

2005 0 1 

2006 3 2 

2007 1 2 

2008 1 2 

2009 2 2 

2010 0 2 

2011 0 2 

2012 0 0 

2013 0 2 
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Graf č. 2: Vývoj úrazů s PN víc jak 3 dny [autor] 
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 Z uvedených grafických znázornění můžeme sledovat vývoj úrazovosti ve výrobní 

společnosti za posledních 14 let. První grafické znázornění (graf č. 1) nám ukazuje vývoj 

pracovních úrazů, při nichž PN postiženého překročila 3 kalendářní dny a evidovaných 

malých pracovních úrazů, tj. úrazů, při nichž nebyla způsobena PN nebo byla způsobena PN 

nepřesahující 3 kalendářní dny. Druhé grafické znázornění (graf č. 2) ukazuje rozdělení 

pracovních úrazů s PN přesahující 3 kalendářní dny při práci s výbušninami a při jiné 

činnosti. 

 Z grafu č. 1 si rovněž můžeme povšimnout, že počet úrazů s PN víc jak 3 dny klesá od 

roku 2000, kde je zaznamenána největší úrazovost tohoto typu, až do roku 2005, po tomto 

roce tj. 2006 přichází zlom, kdy je zaznamenán opět jejich nárůst a poté,tj. od roku 2007 počet 

poněkud kolísá a není zvlášť rozdílný. Pozastavit se ale můžeme u roku 2012, kde je nulový 

záznam těchto úrazů. V grafu č. 1 stojí za zmínku i počet evidovaných úrazů, jejichž největší 

nárůst je zaznamenán v roce 2010, naopak k žádným nedošlo v letech 2001, 2005 a 2006. 

 Z grafu č. 2 je patrné, že mnohem častěji došlo k úrazům s PN víc jak 3 dny při jiné 

činnosti, kromě roku 2012, kdy byla úrazovost nulová. U grafu stojí rovněž za povšimnutí i 

jejich vývoj, který je vesměs konstantní a nijak zvlášť nekolísá. U úrazů s PN víc jak 3 dny 

při práci s výbušninami stojí za zmínku rok 2000, kde se jejich počet vyšplhal na 5, což jak je 

vidět, je nejvíce za celé období od roku 2000 do roku 2013. Naopak poukazuji na roky 2003, 

2005, 2010, 2011, 2012 a 2013, kdy k žádnému z těchto úrazů nedošlo.  

 Hlavními příčinami pracovních úrazů bylo především: 

 špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko, 

 nepozornost, 

 porušení pracovní kázně. 
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 Z grafu č. 2 lze konstatovat, že pracovní úrazy vznikají mnohem častěji při jiné 

činnosti než při práci s výbušninami, což je dokladem vysoké kvality prevence úrazů ve 

společnosti.   

 

7.2 Statistika úrazovosti ve společnosti 

 Na základě dat získaných od výrobní společnosti, jsem zpracovala statistiku 

úrazovosti a podrobně se zaměřila na úrazy, které nastaly od roku 2005 až do současnosti, tj. 

rok 2013. Tuto statistiku jsem zpracovala do tabulky (viz příloha č. 2) a zaměřila se na: 

 úrazy způsobené výbuchem výbušnin a zahořením, 

 úrazy při zpracování výbušnin, 

 úrazy při ostatní činnosti. 

V tabulce (viz příloha č. 2) rovněž uvádím, zda u úrazů došlo či nedošlo k porušení BOZP. 

 Na základě této statistiky jsem pro přehlednost zpracovala několik grafických 

vyjádření. V grafech č. 3 – 11 jsem znázornila pracovní úrazy v jednotlivých letech, tj. 2005 – 

2013. Jednotlivá rozdělení v grafech ukazují vždy počet úrazů pro daný druh a jeho 

procentuální vyjádření.  

 

Graf č. 3: Statistika úrazovosti v roce 2005 [autor] 
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Graf č. 4: Statistika úrazovosti v roce 2006 [autor] 
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Graf č. 5: Statistika úrazovosti v roce 2007 [autor] 
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Graf č. 6: Statistika úrazovosti v roce 2008 [autor] 
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Graf č. 7: Statistika úrazovosti v roce 2009 [autor] 
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Graf č. 8: Statistika úrazovosti v roce 2010 [autor] 
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Graf č. 9: Statistika úrazovosti v roce 2011 [autor] 
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Graf č. 10: Statistika úrazovosti v roce 2012 [autor] 

2012; 2; 33%

2012; 3; 50%

2012; 1; 17%

Úraz způsobený výbuchem výbušnin, zahořením

Úraz při zpracování výbušnin

Úrazy při ostatní činnosti
 

Graf č. 11: Statistika úrazovosti v roce 2013 [autor] 
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 Následně jsem zpracovala grafy č. 12 – 14, které ukazují, zda se pracovní úraz stal 

vinou zaměstnance nebo ne, tedy zda se stal vlivem porušení BOZP či nikoli. Tento přehled 

jsem vytvořila vždy pro jednotlivý druh pracovního úrazu od roku 2005 do 2013. Pro shrnutí 

grafů 12 – 14 jsem nakonec zhotovila graf č. 15, který rovněž poukazuje na možnost porušení 

nebo neporušení BOZP, ale už bez rozlišení jednotlivých druhů pracovních úrazů. Tento 

přehled se rovněž týká let 2005 – 2013.  
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Graf č. 12: Statistika úrazovosti v letech 2005 až 2013 [autor] 

Úraz způsobený výbuchem výbušnin, 

zahořením

; 11; 92%

; 1; 8%

porušení BOZP

neporušení BOZP
 

Graf č. 13: Statistika úrazovosti v letech 2005 až 2013 [autor] 

Úraz při zpracování výbušnin

; 17; 89%

; 2; 11%

porušení BOZP

neporušení BOZP
 

Graf č. 14: Statistika úrazovosti v letech 2005 až 2013 [autor] 

Úrazy při ostatní činnosti

; 8; 25%

; 24; 75%

porušení BOZP

neporušení BOZP
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Graf č. 15: Statistika úrazovosti v letech 2005 až 2013 [autor] 

Všechny úrazy ; 11; 17%

; 52; 83%

porušení BOZP

neporušení BOZP
 

 

 Z grafů č. 12 – 14 vyplývá, že porušení BOZP je patrné nejvíce u pracovních úrazů, 

které se staly při ostatní činnosti. Z grafu č. 15 je patrné, že ať se jedná o jakýkoli druh 

pracovního úrazu, úrazů s porušením BOZP je výrazně méně, než těch, u nichž k porušení 

nedošlo, což je pro společnost jedině pozitivní.  

 Z pracovních úrazů, na něž jsem se ve statistice zaměřila, následně vyberu především 

ty, ke kterým došlo buď výbuchem výbušnin, zahořením, či při zpracování výbušnin. V další 

kapitole provedu jejich analýzu a stanovím potřebná opatření k předcházení jejich vzniku. 
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8 Analýza pracovních úrazů  

 Cílem kapitoly je provedení analýzy pracovních úrazů, které se ve společnosti staly od 

roku 2005 až do současnosti. Cílem diplomové práce není analyzovat veškeré úrazy, jež se ve 

zmíněném období udály, a které jsem rozebírala v předešlé kapitole, ale zaměřit se pouze na 

úrazy související s výbuchem výbušnin či při práci s nimi. 

 

8.1 Postup analýzy  

 Identifikované pracovní úrazy budou vyhodnoceny pomocí metody Failure Mode 

and Effect Analysis (dále jen FMEA). Metoda spočívá v analýze příčin a následků poruch. 

V případě této práce se jedná o výčet pracovních úrazů a analýzu jejich příčin. Výsledkem 

analýzy je tabulka obsahující seznam rizik, v tomto případě jednotlivých pracovních úrazů, 

které ve společnosti nastaly a seznam jejich příčin. [2] 

 Na závěr analýzy budou zhodnoceny jednotlivé úrazy a navržena opatření, jež 

povedou k minimalizaci a předcházení jejich dalšího případného vzniku. Důležité je, aby 

náklady vynaložené na minimalizaci pracovních úrazů nepřevyšovaly náklady na odstranění 

případných škod. 

 

8.2 Hodnocení pracovní úrazovosti – metoda FMEA 

 V této kapitole jsou vyhodnoceny všechny pracovní úrazy, které se doposud při 

výrobě výbušnin staly. Pro každý identifikovaný pracovní úraz je vypočtena míra rizika R a to 

pomocí součinu tří parametrů uvedených ve vzorci: 

   R = P · N · H 

 kde:  

P – pravděpodobnost vzniku rizika,  

N – Závažnost následků,  

H – Odhalitelnost rizika, 

R – Výsledná (porovnatelná) míra rizika. [23] 

Na jednotlivé parametry a jejich popis poukazuje tabulka č. 8. 
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Tabulka č. 8: Parametry metody FMEA [23] 

P 
Pravděpodobnost 

vzniku rizika  
N Závažnost následků  

1 
nahodilá, velice 

nepravděpodobná  
1 

malý delikt, malý úraz, malá 

škoda  

2 
spíše 

nepravděpodobná  
2 

větší delikt, úraz s pracovní 

neschopností, větší škoda  

3 
pravděpodobná, reálná 

hrozba  
3 

střední delikt, úraz s převozem 

do nemocnice, vyšší škoda  

4 
velmi pravděpodobný 

vznik 
4 

těžký delikt, těžký úraz s 

trvalými následky, vysoká 

škoda  

5 trvalá hrozba  5 
smrt osob, velmi vysoká škoda 

na majetku  

H Odhalitelnost rizika  R 
Výsledná (porovnatelná) 

míra rizika  

1 
riziko odhalitelné v 

době jeho spáchání  
0 - 3 bezvýznamné riziko  

2 

snadno odhalitelné 

riziko během pár 

minut  

4 - 10 akceptovatelné riziko  

3 
odhalitelné riziko do 

jednoho dne  
11 - 50 mírné riziko  

4 
nesnadno odhalitelné 

riziko (den a více)  
51 - 100 nežádoucí riziko  

5 neodhalitelné riziko  101 - 125 nepřijatelné riziko  

 

 Nejprve jsem v analýze pro každý pracovní úraz vypočítala míru rizika R, která 

se pohybuje v rozmezí (0; 125>. Druh rizika, o který se jedná, je možné stanovit pomocí 

tabulky č. 8. Parametry, které slouží k výpočtu míry rizika mají hodnoty od 1 do 5. Oficiálně 

je uvedeno, že by parametry pro výpočet míry rizika měly mít 10 stupňů, avšak ke splnění 

účelu této diplomové práce nám postačí stupňů 5. Provedená analýza FMEA je znázorněna 

v příloze č. 3. Pomocí Paretovy analýzy, po vypočtení parametrů R pro jednotlivé pracovní 

úrazy, jsem určila ty, jež je nutno minimalizovat a předejít jejich dalšímu vzniku a pro něž je 

tudíž nutno navrhnout nápravná opatření.  

 Pro zhotovení Paretova diagramu jsem pro jednotlivé pracovní úrazy sestupně seřadila 

jednotlivé míry rizika R a vypočítala procentuální vyjádření četností a kumulativních četností, 

které jsou patrné z tabulky uvedené v příloze č. 4 této práce. Z grafu (příloha č. 5) na základě 

použití Paretova principu, tj. pravidla 80/20, je zřetelné, že pracovní úrazy uvedené pod 

pořadovými čísly 27, 28, 12, 17, 22, 24, 25, 26, 6, 15, 4, 8, 10, 29, 31 jsou zanedbatelné a 
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proto u nich není nutné předcházet jejich dalšímu vzniku, kdežto u úrazů 16, 1, 2, 3, 13, 30, 

23, 5, 7, 9, 11, 20, 21, 14, 18, 19 je nutno přistoupit k minimalizaci a tudíž pro ně navrhnout 

nápravná opatření, aby se jim nadále předcházelo. V tabulce, která je zmíněna výše a  

uvedena v příloze č. 4 a rovněž v tabulce analýzy FMEA (viz příloha č. 3) jsem pro 

přehlednost dle výsledného Paretova diagramu barevně zvýraznila míry rizika R pro ty 

pracovní úrazy, které je nutno minimalizovat a tudíž pro ně navrhnout účelná nápravná 

opatření. 

 

8.3 Inovativní opatření ke zvýšení prevence úrazovosti 

 Lze konstatovat, že zaměstnanci společnosti jsou neustále vystavováni rizikům, které 

mnohdy vedou k pracovním úrazům a to jak méně závažným, tak i k těm závažnějším, 

v krajním případě i smrtelným. Aby docházelo k pracovním úrazům co nejméně, je především 

důležité, aby pracovníci výrobní společnosti dodržovali BOZP, nosili předepsané oblečení, 

antistatickou obuv, OOPP a další pomůcky určené pro práci na daném pracovišti. Rovněž je 

nutné, aby zaměstnanci přicházeli do práce vždy odpočatí a byli připraveni nejen fyzicky, ale 

i duševně. Musí dodržovat všechny bezpečnostní předpisy, které stanoví zaměstnavatel a také 

se účastnit pravidelných školení, které mají za úkol předcházet neustále hrozící pracovní 

úrazovosti. 

 Na základě Paretova diagramu, jak již bylo řečeno, bylo vyhodnoceno několik 

pracovních úrazů, pro které je nutno navrhnout přijatelná nápravná opatření a tím přispět ke 

snížení úrazovosti ve společnosti. Proto se na jednotlivé pracovní úrazy nyní zaměřím 

podrobněji.  

 Pracovní úraz s pořadovým číslem 16 – ,,Tříštivá zlomenina prostředníčku, řezné 

rány při tabletování“ byl vyhodnocen jako nejzávažnější ze všech uvedených úrazů. Jeho 

míra rizika R je 24. Zde pracovník porušil BOZP a to tím, že čistil zařízení při chodu stroje. 

Proto zde navrhuji zopakovat důkladné proškolení o BOZP se zaměřením, jak postupovat při 

čištění zařízení. Čištění totiž může probíhat pouze v případě, jsou – li stroje či zařízení 

vypnuty. Dále rovněž navrhuji nainstalovat bezpečnostní kryty, aby již nemohlo dojít 

k možnosti vsunutí horních končetin pod kryt.  

 Pracovní úraz s pořadovým číslem 1 –  ,,Popálení při máčení pilulí“, jehož příčinou 

byl vliv statické elektřiny, byl vyhodnocen jako druhý nejzávažnější. Zde proto navrhuji 

nainstalovat antistatické pryžové podložky, aby se dalším úrazům tohoto typu nadále 

předcházelo.  
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 Pracovní úraz s pořadovým číslem 2 – ,,Popálení při sesypávání pilulí na rukou“, 

byl zapříčiněn rovněž vlivem statické elektřiny a tudíž zde doporučuji stejné bezpečnostní 

opatření jako u předchozího úrazu, a to instalaci antistatické pryžové podložky.  

 Pracovní úraz s pořadovým číslem 3 – ,,Při sražení vršků z trnů exploze - poranění 

na prstech pravé ruky (tržná rána)“, kde příčinou bylo porušení BOZP vlivem 

nepozornosti pracovníka, doporučuji tohoto znovu přeškolit a prozkoušet ze znalostí BOZP. 

 Dalším úrazem je pracovní úraz s pořadovým číslem 13 – ,,Popálení dekoltu a brady 

při bodování pilulí“, jež byl zapříčiněn zahořením pilule při bodování. Jedná se o 

technologickou záležitost, která se nedá odstranit, proto jediným doporučením zde je poučit 

řádně zaměstnance výroby o riziku, které v tomto případě hrozí a pokud nastane, aby úraz 

spojený s tímto druhem práce okamžitě, důrazně a včas nahlásil, aby mohl být co nejdříve 

ošetřen a měl co nejmenší následky tímto druhem úrazu. Jediným řešením by zde bylo 

vynalézt jiné zařízení, které by nezapříčiňovalo tento typ úrazu. Doposud ale žádné takové 

zařízení vynalezeno nebylo.  

 Pracovní úraz s pořadovým číslem 30 – ,,Střepina ve stehně dolní končetiny, kdy 

při výměně azidových kolíků došlo ke kontaktu jedné lžíce o druhou a následné iniciaci 

jednoho podložného trnu“ byl zapříčiněn nepozorností pracovníka. Zde jako opatření volím 

cestu opětovného přeškolení zaměstnance. Kromě pravidelných přestávek v průběhu pracovní 

doby, které mají za úkol nezapříčiňovat úrazy vlivem nepozornosti, bych rovněž doporučila, 

aby u tohoto druhu práce byl na pracovišti ještě jeden pracovník, který by z bezpečné 

vzdálenosti pracovníka konajícího tuto činnost kontroloval. Ovšem v tomto případě zaleží na 

stavu finančních prostředků společnosti, která by tohoto pracovníka náležitě odměnila.  

 U pracovního úrazu s pořadovým číslem 23 – ,,Pohmoždění ukazováčku při 

zalisování surface do konektoru“, jehož příčinou byla porucha ovládacího stroje, navrhuji 

změnit jeho konstrukci tak, aby porucha tohoto typu již nemohla nastat.  

 Dále se jedná o pracovní úraz s pořadovým číslem 5 – ,,Pohmoždění a otevřená rána 

palce“, který byl způsoben explozí zpožďovače a poprašky výbušniny. Jako opatření pro 

předcházení tohoto typu úrazu navrhuji zejména striktní dodržování čistoty na tomto 

pracovišti, aby se tak předcházelo výskytu těchto poprašků a tím i možné explozi. Rovněž 

doporučuji opětovně řádně proškolit zaměstnance, zejména z hlediska vyčišťování 

zpožďovačů. 

 Pracovní úrazy s pořadovým číslem 7 – ,,Popálenina hřbetu ruky při bodování 

pilulí“, 9 – ,,Drobné popálení hřbetu ruky při bodování pilulí“ a 11 – ,,Popálení 

předloktí při bodování pilulí“, byly zapříčiněny shodným způsobem jako úraz, který byl již 
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zmíněn, a to úraz s pořadovým číslem 13. Proto zde navrhuji totéž nápravné opatření jako u 

tohoto úrazu. 

 Pracovní úraz s pořadovým číslem 20 – ,,Tržná rána palce nohy při navíjení ST 

(přisednutí židlí)“, nastal z důvodu selhání lidského činitele, konkrétně vlivem nepozornosti. 

Jako nápravné opatření volím opětovné proškolení pracovníka, zejména jak sedět na židli při 

navíjení ST, aby se takovýmto úrazům nadále předešlo.  

 Dále je potřeba se zamyslet nad pracovním úrazem s pořadovým číslem 21 – 

,,Naštípnutý malíček nohy – najetí vozíkem při nakládání palet“, jelikož u tohoto úrazu 

došlo u pracovníka k porušení BOZP, a to tím, že nedodržel předepsanou bezpečnostní 

vzdálenost při samotném nakládání. Bezpečnostní předpis totiž říká, jak daleko zaměstnanec 

může mít nohy od vozíku. Aby se takovému úrazu co nejvíce předešlo, je nutné zaměstnance 

vybavit obuví s ocelovou špicí. 

 U pracovního úrazu s pořadovým číslem 14 – ,,Zlomenina stehna při nakládání 

kartonů“, se jednalo o příčinu nepředvídatelného rizika, což nijak ovlivnit nelze, ale rovněž i 

o selhání lidského činitele. Zde navrhuji pracovníka důkladně proškolit, především se 

zásadami manipulace s materiálem a poté náležitě a periodicky přezkoušet.  

 Dále je třeba zmínit i úraz s pořadovým číslem 18 – ,,Řezná rána při otevírání 

zábrusové láhve“, který nastal vlivem skryté vady na zátce, jež byla nejpravděpodobněji 

naprasklá nebo mohla někdy spadnout. Zde doporučuji jako nápravné opatření pro 

předcházení tohoto úrazu vyměnit všechny skleněné vršky zábrusových lahví za materiál 

plastový. Jen tak už by k takovým typům úrazu do budoucna nemuselo dojít.  

 Na závěr je nutno se zaměřit také na pracovní úraz s pořadovým číslem 19 – ,,Řezná 

rána na palci při čištění poklepu násypu (strojní zařízení s ostřinou)“, jež byl způsoben 

vlivem nepozornosti zaměstnance a tudíž je na místě zvolit cestu opětovného proškolení 

pracovníka, se zaměřením na to, jak čistit poklep násypu a rovněž provést přezkoušení. 

Dalším možným opatřením by mohlo být již zmíněné u pracovního úrazu s pořadovým číslem 

30, kde kromě pravidelných přestávek na odpočinek by byl u pracovníka přítomen další 

pracovník v bezpečné vzdálenosti od něj a tohoto kontroloval. Ovšem rovněž záleží na 

rozhodnutí společnosti a jejich možnosti finančních prostředků. 
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9 Závěr 

 Cílem této diplomové práce bylo zaměřit se na pracovní úrazy, které nastaly ve 

výrobní společnosti a provést účelná nápravná opatření k předcházení jejich vzniku a tím 

docílit jejich prevence. Rovněž byla řešena prevence rizik při výrobě výbušnin, konkrétně 

třaskavin, která je ve společnosti považována za stěžejní.  

 První část diplomové práce se orientuje na základní pojmy a základní rozdělení 

výbušnin. Dále byla řešena otázka bezpečnosti, základních zásad při práci s výbušninami a 

školení zaměstnanců, které je pro předcházení pracovní úrazovosti neméně důležité.  

 Hlavní část byla zaměřena především na hodnocení pracovních rizik při výrobě 

výbušnin, konkrétně třaskavin, jedné z nejnebezpečnějších ve společnosti. Tato rizika byla 

následně identifikována pomocí Ishikawova diagramu. Jelikož v oblasti výroby třaskavin 

doposud k žádnému pracovnímu úrazu nedošlo, nebylo proto nutné dále tuto problematiku 

řešit a proto jsem se zaměřila na problematiku pracovních úrazů v celé společnosti, které zde 

až do této doby nastaly. Provedla jsem podrobný vývoj a rozbor pracovních úrazů za několik 

let až do současnosti a zpracovala jejich statistiku zaměřenou především na jednotlivá léta, 

jakož i na možnost porušení či neporušení BOZP.  

 V závěru jsem se zaměřila na analýzu pracovních úrazů způsobených především 

výbušninami a pomocí metody FMEA a Paretovy analýzy stanovila ty nejvýznamnější a 

nejzávažnější. Následně jsem každý pracovní úraz podrobně rozebrala a u každého stanovila 

nápravná opatření k předcházení jejich dalšímu možnému vzniku.  

 V úsudku s bezpečnostním oddělením výrobní společnosti jsem dospěla k závěru, že 

by navrhovaná opatření pro předcházení pracovní úrazovosti mohla do budoucna pomoci a 

být pro ni přínosem. 
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