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1 ÚVOD 

 
K bezpečnému fungování firmy, což je cílem managementu každého podniku, je 

zapotřebí vyvážená ochrana.  Jestliže chceme zachovat stabilitu vyváženého systému, 

musíme vytvořit adekvátní opatření. Mezi různá odvětví činnosti průmyslu se zařazují 

i dřevozpracující podniky. Dřevozpracující podniky jsou podniky zabývající se 

mnoho činnostní aktivitou s vazbou na dřevo jako surovinu. Tyto podniky se zabývají 

od činností provádějící v lesích, až po činnosti v samotném podniku. Od těžby, pálení 

klestí, převoz, zpracování až po samotnou výrobu, kde hrozí omezení či destabilizace 

technologických postupů a ohrožení zdraví a života lidí. Na tyto podniky je vázána 

spousta dalších dílčích závislých podniků, které buďto dřevo kupují a dále 

zpracovávají, nebo prodávají ve formě hotových výrobků jako palivo nebo produkt 

sloužící k nějakému účelu. Rizika provozu se tedy vyskytují ve všech těchto 

vyjmenovaných fázích procesu podniku. Mimořádné události mají vliv na nespočet 

možných dopadů nejen na pracovní síly v dřevozpracujících podnicích, ale i na 

obyvatelstvo nacházejícího se v zóně havarijního plánování. Mnoho lidí si 

neuvědomuje, že ochrana je nedílnou součástí fungování podniku a svůj podnik 

nedostatečně chrání jak z pohledu svých vlastních zájmů, tak vložením minimálních 

financí. Náklady na bezpečnost jsou vzhledem k celkovým nákladům firmy relativně 

malé, avšak jejich nedodržení může mít zásadní vliv na provozovanou činnost. Dřevo 

je výjimečné svými chemickými a fyzikálními vlastnostmi tím, že má širokou škálu 

využití od paliva, papíru přes krmné kvasnice až po stavební účely. Díky tomuto 

aspektu je velice dobře využitelné. Budoucnost je přece v trvale obnovitelných 

zdrojích, které je třeba chránit. Nebude li věnována stejná ochrana pilařským 

závodům, tak jako ostatním velkým chemickým podnikům, bude to mít vzájemný 

dopad na trvale udržitelný rozvoj po mnoho generací. V zásadě vše souvisí se vším. 

Cílem této práce je vytvořit dokument, který by významným způsobem napomáhal 

vytvářet hodnoty ochrany. V praxi to znamená vytvořit taková opatření, která by 

výrazně omezila možnost vzniku mimořádné události a zároveň by významně snížila 

následky působení této mimořádné události. 
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2 REŠERŠE 

 
V této části práce je uvedena rešerše prací, které se zabývají analýzou nebezpečí 

v této problematice. 

BERNATÍK, A. Prevence závažných havárií I, Ostrava: VŠB-TU, 2006 

ISBN 80-86634-89-2 [4] 

 

- Tato publikace se zabývá prevencí závažných havárií, obecný postup řešení      

 analýz, jejich zhodnocení a výkladem zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci             

 závažných havárií. 

 

Index požáru a výbuchu (Fire & Explosion Index), Příručka pro klasifikaci nebezpečí 

(Hazard Classification Guide). 7. Vydání. Leden 1994, [5] 

- Tento návod charakterizuje metodu pro relativní klasifikaci nebezpečí     

 klíčových procesních jednotek a zařízení 

 
 
DAMEC, J. Protivýbuchová prevence. 1. Vyd.  Ostrava: Edice SPBI Spektrum, 2006, 

ISBN 80-86111-21-0 [19] 

- Publikace poskytuje základní informace potřebné pro hodnocení podmínek, za

  nichž je výbuch možný, a o možnostech, které se v současné době nabízejí

  jako preventivní protivýbuchová opatření. 
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3 VÝKLAD ZÁKLADNÍCH POJM Ů 

 
Mimořádná událost 

Škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy a také 

havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí. Vyžadují 

provedení záchranných a likvidačních prací [2].  

Závažná havárie  

Mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná časově a prostorově ohraničená 

událost, která vznikla nebo její vznik bezprostředně hrozí v souvislosti s užíváním 

objektu nebo zařízení, v němž je nebezpečná látka vyráběna, vede k bezprostřednímu 

nebo násilnému závažnému poškození nebo ohrožení života a zdraví občanů, 

hospodářských zvířat, životního prostředí, škodě na majetku, která přesahuje limity 

uvedené v zákoně [1]. 

Riziko 

Pravděpodobnost vzniku nežádoucího specifického účinku, ke kterému dojde během 

určité doby nebo za určitých okolností. Riziko je definováno jako kombinace 

pravděpodobnosti vzniku negativního jevu a jeho následku [4].  

Nebezpečí 

Vlastnost nebezpečné látky nebo fyzická či fyzikální situace vyvolávající možnost 

vzniku závažné havárie [4]. 

Chemické látky 

Jsou chemické prvky a jejich sloučeniny v přírodním stavu nebo získané výrobním 

postupem včetně případných přísad a rozpouštědel nezbytných pro uchování jejich 

stability a jakýchkoliv nečistot přírodního původu nebo vznikajících ve výrobním 

procesu, s výjimkou rozpouštědel, která se mohou oddělit bez změny jejího složení 

nebo ovlivnění její stability.  

Chemické přípravky 

Jsou směsi nebo roztoky složené ze dvou nebo více chemických látek. 

Nebezpečná látka, nebezpečný přípravek 

Látky a přípravky, které za podmínek stanovených zákonem mají jednu nebo více 

nebezpečných vlastností, pro které se dělí do jednotlivých kategorií [3]. 
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Kardiopulmonální resuscitace slouží k obnovení základních životních funkcí 

postiženého, je to soubor výkonů, sloužící k obnovení dodávky okysličené krve do 

všech tkání, především do mozku, jehož buňky odumírají už po 3-5 min bez O2 [10].  

Konduktivita  (též měrná elektrická vodivost) je fyzikální veličina, která popisuje 

schopnost látky dobře vést elektrický proud. 

 

4 ZABEZPEČENÍ OCHRANY PŘI HROZBĚ NEBO VZNIKU 

MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI 

Aby společnost dokázala úspěšně vzdorovat nástrahám života, které mohou přijít 

nečekaně a ohrožovat naše zdraví, životy, majetek a životní prostředí, musí mít 

vytvořeno odpovídající právní prostředí, vytvořený účinný záchranný systém, 

odborně připravené záchranáře a řídící pracovníky, mít k dispozici moderní a účinnou 

techniku, vyvíjet účinnou přípravu obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při 

vzniku mimořádných událostí [8]. Je tedy v tomto ohledu vytvořen kvalitní, ale ne 

zcela účinný systém kooperace, všech navazujících jednotlivých dílčích subsystémů 

k vyřešení těchto daných problémů. Z hlediska právní pomoci jsou ale oceňovány, 

například povinnost mít vypracovat havarijní plán, jen právě ty podniky, jenž ve 

svém vlastnictví drží stanovené množství nebezpečných látek, nebo jejichž provoz je 

zvláště nebezpečný. Což se však netýká menších podniků, které svými riziky vůči 

ohrožení zdraví a života lidí, jsou rovněž nezanedbatelné.  Zařazení či nezařazení 

objektu nebo zařízení do skupiny A nebo B se řídí pravidly přílohy zákona č 59/2006 

Sb., o prevenci závažných havárií. Podnik Pila Cigna nespadá do povinností 

vyplývajících z přílohy tohoto zákona. 

Dřevozpracující podniky se většinou zařazují dle zákona o požární ochraně jako 

činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím. Je zde nutnost připomenout na 

propojenost rizika, ohrožení a dopadů. Právě dopady z hlediska různorodosti jsou ty, 

které učiní riziko tím, čím je. Lze tedy říci, že by se mělo vytvořit účinné opatření, 

které bude vést k navrženému a zaimplementovanému systému ochrany. Z obecného 

hlediska lze říci, že hlavním podílem na bezpečnost podniku před vznikem nenadálé 

negativní situace přispívá prevence a opatření, která jsou vedená v podniku firmy.  
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5 LEGISLATIVNÍ RÁMEC V OBLASTI PREVENCE  PŘED MU 

Havarijní plánování je nedílnou součástí zvládání mimořádné události k problémům 

vycházejících z daných rizik. 

Oblast havarijního plánování upravují následující předpisy:  

• Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně 

některých zákonů 

• Nařízení vlády č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených 

vybranými nebezpečnými chemickými látkami  

• Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení 

integrovaného záchranného systému, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb.  

• Vyhláška MV č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany 

obyvatelstva 

• Vyhláška č. 103/2006., o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního 

plánování a o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu 

Související legislativa: 

• Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce. Ten ve své části páté: „Bezpečnost a 

ochrana zdraví při práci“ ukládá provozovatelům povinnost vyhledávat 

rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat opatření. 

• Zákon č. 244/1992 SB., o posuzování vlivů na životní prostředí, který byl 

změněn zákonem č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb. Tento 

zákon ukládá povinnosti již v projekční fázi výstavby nových vybraných 

staveb a v předkládané dokumentaci musí být vyhodnoceny rizika havárií 

zejména vzhledem k navrženému použití látek a technologií. 

• Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečišťování, ve 

znění pozdějších předpisů. Zákon zastřešuje oblast ochrany životního 

prostředí v průmyslových podnicích a zahrnuje rovněž požadavek prevenci 

havárií a minimalizaci následků pro životní prostředí a zdraví člověka. 



 

6 MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI V DŘEVOZPRACUJÍCÍCH PODNICÍCH – MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ – 

 
Na této stránce je uveden přehled Mimořádných událostí  v dřevozpracujích podnicích Moravskoslezského kraje za poslední dva roky.    
 
 
 
ROK MÍSTO     ŠKODA NA MAJETKU  VÝŠE ŠKODY PŘÍČINY ŠKODY 

 

2006 Bílovec, ul. Opavská 10.   Stolárna, pilnice, správní budova Škoda 6,5mil Kč. Úmyslné zapálení 

   

2006 Frýdlant nad Ostravicí, ul. Noremská 912. Objekt stolárny   Škoda 500tis.Kč  Úmyslné zapálení 

  

2007 Staříč, Mayer Melnhof-Holz Paskov s.r.o. Hoblovací stroj   Škoda 1mil.Kč Výbuch prachu v uzavřeném 

               prostoru výrobní haly, linky, 

               zapříčiněný iniciací jiskry 

               hoblovacího stroje (pracovní 

               rychlost stroje je 600 m/min). 

 

2007 Paskov, ul.Zahradní 762 Biocel.  Nakládač dřeva   Škoda 800tis.Kč Praskla hydraulická hadice       

                                        nakládače na jeho rozpálený  

               motor.



 

7 MU V DŘEVOZPRACUJÍCÍM PODNIKU, PILA CIGNA 

7.1 Charakteristika podniku 

7.1.1 Provozování činnosti 

Předmětem podnikání firmy Pila Cigna, je nákup surové dřevní hmoty a její 

zpracování do určitých hodnotných výrobků. Činnost výroby je tedy dále soustředěna 

na: 

-  výrobu železničních pražců  

-  výrobu dřevité vlny  

-  výrobu šindelů  

Nezbytnou činnost pro zlepšení kvality podniku bude zavedení sušičky dřeva. 

7.1.2 Identifikace firmy 

Název: 

Adresa podnikání: 

 

 

Adresa provozovny: 

 

Kontakt: 

Typ organizace: 

Majitel Firmy(organizace): 

Pracovní doba: 

Pila Cigna 

Ing. Miloš Cigna 

Pod vodojemem  3262 

Frýdek-Místek 73801 

Staříč 537 

73943 

603 272 148 

Fyzická osoba 

Ing. Miloš Cigna 

jednosměnná  

(6:00 hod. – 15:00 hod). 

7.1.3 Identifikace osob, vedení firmy 

-funkce- 

Majitel Firmy: 

Středisko výroba 

Středisko prodej 

Středisko ekonomika+personální 

Mistr výroby (požární hlídka) 

-jméno- 

Ing. Miloš Cigna 

Mgr. Daniel Cigna 

Ing. Jurišica 

Ing. Plačková 

Jiří Polach 

-kontakt- 

603 272 148 

603 851 034 

603 529 826 

605 271 823 

733 271 841 
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7.1.4 Schéma zam ěstnanc ů firmy a plán areálu 

Schéma zaměstnanců firmy a mapa areálu 
 

 
Obrázek č. 1: Schéma zaměstnanců  firmy. 

 
Obrázek č. 2: Plán areálu. 
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7.1.5 Identifikace objektu nebo za řízení 

Objekt je zcela oplocený s jedním vstupem (vjezd/výjezd). V nejbližším místě při 

vjezdu do areálu je parkoviště pro zákazníky podniku Pila Cigna. Uvnitř areálu je 

dispozičně vedena doprava jednosměrně „do kruhu“ tak, aby si nákladní automobily 

nijak jízdou nepřekážely. Kolem hlavní vnitřní komunikace jsou umístěny sklady pro 

řezivo a výřezy. Jako hlavní bezpečnostní zařízení je v areálu podniku nainstalován 

Bezdrátový zabezpečovací systém  JA-60 „COMFORT“ ve veškerých objektech 

firmy s možností centrálního přístupu přes internet. Tento systém umožňuje dálkové 

řízení a připojení dalších zařízení jako jsou například detektory kouře umístěny 

v tomto areálu. 

7.1.6 Geografické údaje 

 

Poloha: Areál provozovny PILA CIGNA leží asi 10,5 km jižně od města Ostravy a 

2,5 km severozápadně od města Frýdku-Místku. Je situována na okraji obce Staříč 

vedle přivaděče rychlostní komunikace R56. Obec Staříč má 1929 obyvatel, školu, 

zdravotnické zařízení, vodovod a plynofikaci [11].   

Ze západní části je lesnatá oblast. Tudy prochází hlavní příjezdová komunikace 

k areálu, kterou lemuje řeka Olešná. Severní část tvoří z části lesnatý porost, paseky a 

kopcovitý násyp pro přivaděč rychlostní komunikace R56 Ostrava-Frýdek-Místek.  

Východní část poblíž areálu firmy tvoří travnaté paseky, jimiž prochází již zmiňovaná 

rychlostní komunikace R56. Nejbližším podnikem je firma H+P Autodemont, s.r.o. v 

lokalitě z jihu, kde se nachází lesnatý porost. 

 

Rozloha: Areál provozovny PILA CIGNA  má rozlohu  2,5 Ha 

 

Reliéf: Urbanizované území má podlouhlý tvar podél státní silnice, s lineárně 

probíhajícími potoky od středu obce na východ a na západ. Urbanizované území je 

členité, výškový rozdíl je asi 90 m (270-360 m.n.m.). Nejvyšším bodem zastavěné 

části je centrum. Ke směru převládajících větrů je území otevřené (severozápad) a 

nechráněné. Polovina území je tvořena zemědělskou půdou, třetinu území tvoří lesy. 

Nejvyšším místem na území obce je Kamenná. 
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Vodní toky: V bezprostřední vzdálenosti a reálu provozovny teče řeka Olešná o šířce 

1,5 m. V potoku se vyskytují drobní říční živočichové. Hladina spodní vody se 

pohybuje v rozmezí 1,5-2,0 m pod úrovní terénu. 

Popis okolí areálu firmy: Ze západní části je lesnatá oblast tvořená smíšeným, 

především listnatým lesem, a ojediněle jehličnatou monokulturou. Tudy prochází 

hlavní příjezdová komunikace k areálu, kterou lemuje řeka Olešná. Za tímto lesem se 

na kopci nachází nejbližší obec Staříč. 

 

Infrastruktura:  PILA CIGNA  má příjezdovou hlavní komunikaci ze západní části a 

tedy ze směru od obce Staříč a přivaděče rychlostní komunikace R56. 

 

Povětrnostní podmínky:  mírný vítr 

 

Vlhkost:  relativně vlhký, průměrné roční teploty se pohybují okolo 12°C 

 

Srážky: roční srážkový úhrn činí 703,3mm(min.6,8 IV.měsíc,max.189 IX.měsíc)rok 

2007 [9]   

 

Nadm.výška: 270-360 m.n.m. 

 

Převážné směry větru:  Jihovýchodní proudění 

 

Směr větru % 

S SV V JV J JZ Z SZ Suma 

8 16 13 24 13 10 5 11 100 

Obrázek č. 3: Tabulka údaje o směru větru. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 4: Znázornění směru větru.   

S

SV

V

JV

J

JZ

Z

SZ
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7.1.7 Umíst ění objekt ů v areálu podniku 

 
Obrázek č.5: Lokalizace budov, dostupné http:// www.mapy.cz. 
 
 
Sociální zázemí pro zaměstnance podniku 
Správní budova       
Sklady pro řezivo náchylné na výkyvy počasí  1,2,3 
Sklad používaného materiálu      4 
Sklad ostatní využití       5 
Pila          6 
Plocha pro rozmanipulování kulatiny    7 
Plocha pro skladování výřezů     9 
Plocha pro skladování čerstvého řeziva   10 
Plocha pro skladování tříděného čerstvého řeziva  11 
Plocha pro odpad ze zpracované kulatiny   12  
Sušárna a kotelna na dřevní odpad    13,8    
Vnější odběrové místo      14 
Silo         15 
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7.2 Výrobní proces     

 

7.2.1 Popis výrobního procesu 

 

Výrobní proces nastává okamžikem dovozu materiálu nákladním automobilem do 

areálu firmy. Materiál ve formě kulatiny je složen na plochu pro rozmanipulování 

kulatiny a rozřezán motorovou pilou na požadovanou délku, na tzv. výřez. Tento 

výřez je dále skladován na ploše pro výřezy nebo se ihned zpracovává v pilnici 

Kapovací pilou PKP 810. Výsledkem je řezivo, které se uskladní po převozu z pilnice 

na plochu pro uskladnění čerstvého řeziva. Toto řezivo zde ale není skladováno dle 

druhu sortimentů, proto se třídí a převáží na plochu pro tříděné řezivo nebo do skladů 

pro některé druhy dřevin neodolávajícím některým změnám v počasí. Tříděné řezivo 

se nakonec prodá nebo převeze do sušárny, kde se vysuší na požadované vlastnosti a 

nakonec prodá. 
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7.2.2 Schéma výrobního procesu 

Kulatina

Zkrácení 

motorovou pilou

Uskladnění

Zpracování pilou v 

pilnici

Zpracování pilou 

v pilnici
OdpadOdpad

Silo
Silo

Polovýrobek

Zpracování odpadu ze 

sila pro vysušení 

polovýrobku v sušárně

Výrobek

Odvoz

Uskladnění

Odvoz

 

Obrázek č.6: Schéma výrobního procesu. 

 

1) Složení dříví a zkrácení na požadovaný rozměr pomocí řetězové pily. 

2) Doprava do haly na pásovou pilu pomocí vysokozdvižného vozíku.  

Nařezání kmene na požadovaný sortiment pásovou pojezdovou pilou. 

3) Odvoz materiálu z areálu nebo jeho vysušení v sušárně. 

4) Odvoz materiálu z areálu firmy po vysušení. 
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7.3 Přehled rizik 

 

7.3.1 Hlavní rizika provozu 

 
Dřevozpracující podnik nese mnoho rizik. Největším rizikem v tomto průmyslu je 

dřevný prach, který vzniká řezáním dřeva z hlavní suroviny a následné usazování 

tohoto dřevěného prachu pak vytváří nebezpečnou vrstvu. Rozptyl tohoto prachu a při 

jeho iniciaci může vzniknout výbuch a následný požár. Viz 7.4.1.  

 

7.3.2 Další rizika   

 
RIZIKO POUŽITÍ NÁSLEDEK 

Benzín použití do motorové pily a 

dopravních prostředků 

možnost úniku 

Nafta   použití do dopravních 

prostředků   

možnost úniku 

Bochemit QB  používaný jako 

impregnace na dřevo        

možnost úniku 

Kyslík stlačený používaný pro podporu 

hoření při práci 

s acetylénem  

možnost úniku 

 

Acetylén používaný ke svařování možnost úniku 

Obrázek č.7: Tabulka dalších rizik 

 

Vzhledem k minimálnímu množství skladovaného a využívaného materiálu jako je 

bezolovnatý automobilový benzín, Bochemit QB a tlaková láhev kyslíku není nutné 

vytvářet scénář havárie. 
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7.3.3 Jiná rizika vzniku mimo řádné události 

 

VVN  Možnost porušení. 

Sesuvy půdy Rovinné území, není nutno řešit. 

Radon Nejedná se o objekty s pobytovými 

místnostmi, není nutno řešit radonové 

riziko. 

Poddolované území Vznik zemětřesení nebo propad půdy 

ovlivňuje statiku budov. 

Lokální výskyt většího množství 

dešťových srážek. 

Vznik povodní 

Práce s Kmenovou pásovou pilou 

PKP 810 

Pracovní úraz a vyřazení 

technologického procesu. 

AZSD 180 HAMECH a KWH 

HAMECH 

Pracovní úraz a vyřazení 

technologického procesu.  

Oba tyto kotle jsou ohodnoceny 

nebezpečností jako lehké havárie, 

přičemž popis těchto příčin havárií, 

jejich následků a odstranění závad je 

detailně popsán v technickém návodu 

dodávaném k těmto kotlům.  

Využití těchto provozních kotlů je 

určeno ke spalování schváleného 

dřevního odpadu a vysušení dříví na 

požadovanou mez v sušárně. 

Obrázek č.8: Tabulka jiná rizika vzniku mimořádné události 
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7.4 Identifikace rizik 

7.4.1 Dřevný prach  

 
Charakteristika 
 
Prach se usazuje při práci v objektu pilnice a skladů při práci s pilou a při 

přemisťování suroviny. Prach je pojmem, který zahrnuje rozmělněné pevné látky. 

Vlastnosti 
 
Vlastnost dřevného prachu není specifická. Odvíjí se od druhu dřeviny a tedy i její 

vlhkosti. Nebezpečná vlastnost prachu závisí na provozních podmínkách a řešeného 

uskladnění materiálu, popřípadě dispozičním provedení objektu, ve kterém se prach 

nachází. 

  

Nebezpečí 
 
Prach se vyskytuje ve dvou stavech: usazený prach (aerogel) a rozvířený prach 

(aerosol). Přitom prach může snadno přejít z jednoho stavu do druhého. Usazený 

prach lze rozvířit (např. vibracemi, otřesy, proudem vzduchu) a naopak rozvířený 

prach sedimentací přechází do usazeného stavu. Prach v usazeném stavu může podle 

druhu látky hořet plamenem (bavlna, plastické hmoty), žhnout (dřevné uhlí), nebo 

doutnat (kdy se tepelným rozkladem vytvářejí pyrolyzní produkty v tak malém 

množství, že se nedosáhne koncentrace potřebné k plamennému hoření) a hoření se 

může šířit různou rychlostí [19]. 

Hořlavý prach v rozvířeném stavu je schopen prudké oxidační reakce, která má 

charakter výbuchu a za určitých podmínek může tento děj přejít až v detonaci. 

Nebezpečí požáru hořlavých prachů hrozí tam, kde se prach usazuje v souvislé vrstvě 

schopné šířit požár. Za vrstvu schopnou šířit požár, se považuje již vrstva prachu 1 

mm [19]. 

 
Scénář havárie 
 
Pokud se usazená vrstva prachu rozvíří, např. větrem, může dojít při kontaktu 

s otevřeným ohněm k následné explozi. Výbuch prachu se odehraje v uzavřeném 

prostoru výrobní haly, linky, skladu. V tomto případě může dojít k poškození 

konstrukce zdiva, k ohrožení zdraví lidí a možného požáru. 
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Příklady nebezpečí výbuchu prachu 
 

Výpočtová metoda výbuchu prachu. 

Nebezpečí výbuchu prachu vně výrobního zařízení pro objekty:2 x sklad (č.1,2) a 

pilnice (č.6) 

Objemy skladů 30x12x6 m3 a 15x7,5x4 m3. Objem části prostoru pilnice bez 

přístřešku a UNIMO buněk 12x12x4,7 m3. 

 

Vně výrobního zařízení, tj. v hale (místnosti) výrobního objektu, se skutečná 

průměrná koncentrace vypočítá 

 

 

 

Kde: 

- m… hmotnost usazeného prachu na půdorysné ploše místnosti  (g) 

- Vmíst…objem místnosti      (m3) 

- l,b,h… délka, šířka, výška místnosti     (m) 

- s… tloušťka usazené vrstvy     (m) 

- cskut… skutečná průměrná koncentrace prachu   (g/m3) 

- ρ… sypná hustota prachu      (g/m3) 

 

U většiny hořlavých prachů rovnoměrná vrstva usazeného prachu na podlaze o 

tloušťce 1mm stačí k tomu, aby se při jeho rozvíření v celém objemu vytvořila 

výbušná směs! 

 

- LEL…dolní mez výbušnosti     30 (g/m3) 

- ρ látky…sypná hustota dřevěného prachu   380 (kg/m3) 

 

LEL=   30 (g/m3) 

Vmístnosti=   (m3) 

ρ látky=   380 (kg/m3) 

m=   ? 

s=   ? 

h

s

hbl

sbl

V

m
c

mist
SKUT

ρρ .

..

... ===
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Výpočet hmotnosti prachu:  Sklad (č.1) 

 

 

     

 

   

Výpočet tloušťky usazené vrstvy 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      (kB = 1) 

 

 

 

 

 

Pro daný provoz je nebezpečná vrstva vyšší než 0,4(mm) 
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Výpočet hmotnosti prachu:  Sklad (č.2) 

 

 

 

 

Výpočet tloušťky usazené vrstvy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (kB=1)  

 

 

 

 

 

Pro daný provoz je nebezpečná vrstva vyšší než 0,32(mm) 
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Výpočet hmotnosti prachu:  Pilnice (č.6) 

 

 

 

 

Výpočet tloušťky usazené vrstvy 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     (kB=1) 

 

 

 

 

 

Pro daný provoz je nebezpečná vrstva vyšší než 0,38(mm) 

 

Opatření technická a technologická 

Je nutné dodržovat veškeré vnitřní předpisy firmy PILA CIGNA. Je přísně zakázáno 

kouřit či jinak nevhodně manipulovat s otevřeným ohněm v areálu firmy. Pro 

bezpečnost odsávání prachu je nutné zabezpečit bezporuchový chod sacího potrubí do 

sila dřevného prachu a pilin. V jiných objektech se musí zamezit shromažďování 

dřevného prachu po celém prostoru objektů v areálu pily. 
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Opatření při zásahu 

Do příjezdu složek IZS koordinuje záchrannou činnost Ing. Miloš Cigna, majitel 

firmy. Pokud není Ing. Miloš Cigna přítomen, řídí situaci vedení firmy viz  7.1.2. Pro 

prvotní zásah se využívá hasicích přístrojů rozmístěných po areálu firmy. Pro prvotní 

zdravotní pomoc se využije lékárnička umístěna při vchodu v objektu správní 

budovy. Provozní technik Jiří Polach nahlásí vedení firmy vzniklou situaci a sám 

rozhodne o ukončení pracovního procesu. Lehce zranění jsou vyvedeni na střed 

areálu firmy mimo hrozící nebezpečí nebo na jiné neohrožené místo. Hlášení o 

požáru předává vedení firmy Pila Cigna Jiří Polach a pokud není nikdo z vedení 

přítomen, tak on sám požár ohlásí na tísňovou linku 112. 

7.4.2 Benzín 

Charakteristika 

Benzín se používá jako pohonná látka do motorových pil při krácení kulatiny na 

skladě. Je skladován v kanystrech v prostorách skladu používaného materiálu (č.4). 

Benzín může vzplanout v případě kontaktu s otevřeným ohněm. K tomuto případu 

dojde při čerpání nebo odčerpání z kanystrů. 

Vlastnosti 

Benzín je extrémně hořlavý, karcinogenní, zdraví škodlivý. 

Složitá směs uhlovodíků vroucích v rozmezí asi 30°C až 210°C s obsahem 

aromatických uhlovodíků do 35 % a obsahem benzenu do 1 %. Pro zlepšení užitných 

vlastností mohou obsahovat vhodná aditiva – antidetonační, detergentní, antioxidační 

aj. Typ „Speciál“ obsahuje speciální přísadu na ochranu ventilových sedel (VSRPA). 

Bezolovnaté automobilové benzíny mohou jako komponenty obsahovat také různé 

kyslíkaté sloučeniny s vyhovujícími vlastnostmi v množství daném platnou normou, 

přičemž celkový obsah kyslíku nesmí překročit 2,7 [16]. 

Nebezpečí 

Nebezpečí pro lidské zdraví: Při požití a následném zvracení se může přípravek dostat 

do plic a vyvolat jejich poškození. Místně odmašťují a dráždí pokožku. Páry mohou 
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působit narkoticky, způsobovat bolesti hlavy, žaludeční nevolnost, dráždění očí a 

dýchacích cest.  

Nebezpečí pro životní prostředí: Působí škodlivě na vodu a půdu. Je třeba zabránit 

průniku automobilových benzínů do spodních a povrchových vod a kontaminaci 

půdy.  

Nebezpečné fyzikálně chemické účinky: Extrémně hořlavá kapalina. Páry tvoří se 

vzduchem výbušnou směs. Produkt může akumulovat statickou elektřinu. 

 

Scénář havárie 

 

Vzhledem k jeho minimálnímu skladovanému množství by nemělo při okamžitém 

zásahu, v případě úniku, dojít ke kontaminaci spodních vod. Při iniciaci pár a plynů, 

popřípadě uniklé kaluže benzínu dojde k výbuchu. Při uskladnění by mohl výbuch 

způsobit domino efekt a řetězovou havárii. Ta může mít vliv na destabilizaci 

konstrukčního systému skladu a šíření požáru. Lze jen hasit pomocí hasicích přístrojů 

rozmístěných po areálu pracoviště.  

 

Opatření technická a technologická 

 

Jakákoliv manipulace musí být v souladu s bezpečností práce. Z hlediska množství 

benzínu v areálu podniku nepředstavuje únik této látky významné ohrožení. 

 

Opatření při zásahu 

 

Expozice vdechováním: Přemístit postiženého na čerstvý vzduch, tělesný klid, 

nenechat chodit. Pokud postižený dýchá nepravidelně nebo došlo-li k zástavě dechu, 

zavést umělé dýchání. Zavolat lékařskou pomoc.  

Styk s kůží: Při kontaktu pokožky s přípravkem urychleně postižené místo důkladně 

omýt vodou a mýdlem, ošetřit vhodným krémem.  

Zasažení očí: Vymývat minimálně 15 minut proudem pokud možno vlažné vody. 

Zajistit lékařské ošetření. 

Požití: Vypláchnout ústa vodou, dát pít vodu, nikdy nevyvolávat zvracení, aby 

produkt nemohl vniknout do plic. Vyhledat urychleně lékařské ošetření. 
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Vhodná hasiva: Hasicí prášek, hasicí pěna, CO2, apod.  

Nevhodná hasiva: Proud vody (vhodná pouze na chlazení).  

Zvláštní nebezpečí: Páry tvoří se vzduchem výbušnou směs. Na vzduchu hoří 

čadivým plamenem. Může uvolňovat oxid uhelnatý.  

Preventivní opatření pro ochranu osob: Zabránit znečištění oděvu a obuvi produktem 

a kontaktu s kůží a očima. Použít vhodný ochranný oděv, znečištěný oděv urychleně 

vyměnit.  

Pro únik ze zamořeného prostoru použít masku s filtrem proti organických plynům a 

parám. Postarat se o dostatečné odvětrávání prostoru. Zákaz kouření. Odstranit 

všechny možné zdroje vznícení. Všechny osoby, nepodílející se na záchranných 

pracích, vykázat do dostatečné vzdálenosti. 

Preventivní opatření pro ochranu Životního prostředí: Zabránit dalšímu úniku, 

rozšíření a vniku do kanalizací, podzemních a povrchových vod a zeminy, nejlépe 

ohraničením prostoru. Uvědomit příslušné orgány. 

Doporučené metody čištění a zneškodnění: V případě úniku lokalizovat a pokud je to 

možné, produkt odčerpat nebo mechanicky odstranit, stáhnout z povrchu vod. Zbytky 

nebo menší množství nechat vsáknout do vhodného sorbentu (Vapex, Chezacarb, 

piliny, písek) a umístit do vhodných popsaných nádob k předání k zneškodnění v 

souladu s platnou legislativou pro odpady. 

7.4.3 Nafta 

Charakteristika 

 
Motorová nafta je určena zejména pro použití jako pohonná hmota pro vznětové 

spalovací motory. Používá se také jako palivo. Motorová nafta je uskladněna ve 

skladu (č.4) používaného materiálu v IBC kontejneru. Nesmí se používat pro vozidla, 

která jsou v provozu na pracovištích v uzavřených prostorách, nebo jako čisticí 

prostředek, pro svícení, topení nebo k zapalování ohně.  Množství  1000  litrů nafty. 

 

Vlastnosti 

 

Chemické vlastnosti- motorová nafta je složitou směsí uhlovodíků vroucí v rozmezí 

cca 180 až 370°C s obsahem polycyklických aromatických uhlovodíků do 11 %. 
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Motorová nafta může obsahovat methylestery mastných kyselin (nejčastěji 

řepkového oleje) v množství do 5 %. Pro zlepšení užitných vlastností může 

obsahovat vhodná aditiva – přísady na úpravu nízkoteplotních vlastností 

(depresanty), vodivostní přísady, mazivostní přísady, inhibitory koroze, detergenty 

aj. v koncentracích řádově do 0,1 %  [17]. 

 

Nebezpečí 

 

Nebezpečí pro lidské zdraví: Motorová nafta je při častém opakovaném kontaktu 

podezřelá z možných karcinogenních účinků. Je zdraví škodlivá – vzhledem k nízké 

viskozitě může při požití vyvolat poškození plic. Motorová nafta místně odmašťuje a 

dráždí pokožku. Její páry mohou působit narkoticky, způsobovat bolesti hlavy, 

žaludeční nevolnost, dráždění očí a dýchacích cest.  

Nebezpečí pro životní prostředí: Působí škodlivě na vodu a půdu. Je třeba zabránit 

průniku motorové nafty do spodních a povrchových vod a kontaminaci půdy. 

Nebezpečné fyzikálně chemické účinky: Motorová nafta je hořlavou kapalinou 

s bodem vzplanutí nad 55°C. Její páry tvoří se vzduchem výbušnou směs. Produkt 

může akumulovat statickou elektřinu. Pokud dojde k možnému požáru, je nutné 

ohnisko lokalizovat a uhasit. Pokud dojde ke zranění osob, musí být poskytnuta 

prvotní zdravotní péče. 

Páry plynového oleje mohou působit narkoticky, způsobovat bolesti hlavy, žaludeční 

nevolnost, dráždění očí a dýchacích cest. Působení na kůži závisí na době trvání a 

intenzitě expozice. Při dlouhotrvajícím a intenzivním kožním kontaktu dochází 

k odmaštění, vysušení a silnému podráždění pokožky (dermatitis – zánět kůže). 

Chronické působení par může vyvolat polyneuritidy (povšechné záněty nervů) a 

svalové atrofie. 

 

Scénář havárie 

 

Při hoření rozlité kaluže se může stát rozšíření ohniska požáru až na dřevěnou 

konstrukci okolního skladu, což může vést k další destrukční vlně a úniku 

skladovaných látek (benzín v kanystrech, Bochemit QB). V bezprostřední blízkosti se 

nachází les a řeka Olešná, kde je možné, že zde po úniku může dojít ke kontaminaci.



 

Analýza stromem událostí- NAFTA 
- Metoda graficky vyjadřuje možné výsledky havárie vyplývající z úniku nafty. 

 

 
Obrázek č. 9: Schéma metody Analýza stromem událostí . 

Únik nafty z kontejneru: - poškození IBC kontejneru -   při manipulaci (odvoz, přívoz), při nehodě zapříčiněnou jinou událostí(proražením), 

                 při následku jiné MU, při špatném technickém stavu, při špatné technologické  

        manipulaci 
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Opatření technická a technologická 

Skladování a manipulace se řídí pravidly a pokyny v souvislosti s použitím IBC 

kontejneru.  

- Kontejner smi být umístěn do prostoru s nebezpečím výbuchu zóna 1, zóna 2, 

podskupiny výbušnosti II.A. V prostoru s nebezpečím výbuchu zóna 1 nesmí 

být kontejnery stohovány. 

- Plnění kontejneru misí být prováděno vodivým uzemněným plnícím potrubím 

sahajícím ke dnu kontejneru. 

- Plnící potrubí může být z kontejneru vytaženo až po uklidnění pohybu 

kapaliny v kontejneru po skončení plnění. 

- Vyprazdňování kontejneru může být prováděno po uklidnění pohybu kapaliny 

v kontejneru. 

- Navazující vypouštěcí potrubí musí být vodivé a uzemněné. 

- Odběr vzorků kapaliny z kontejneru musí být prováděn přes spodní výpustní 

ventil 

- Kovové opláštění a kovová zemnící elektroda výpustního ventilu musí být po 

celou dobu použití kontejneru v prostoru s nebezpečím výbuchu, 

elektrostaticky uzemněny dle ČSN 33 2030 čl. 2.2. Tento požadavek platí pro 

naplněný a prázdný kontejner i v průběhu transportu kontejneru. 

- Kontejner se doporučuje transportovat prázdný nebo plně naplněný- důvodem 

je omezení nadměrného pohybu kapaliny uvnitř kontejneru. 

- Vybavení obsluhy kontejneru (pracovní oděv, boty) musí odpovídat ČSN 33 

2030 pro práci v prostoru s nebezpečím výbuchu zóna 1 a 2. 

 

Opatření při zásahu 

 

Okamžitě se lokalizuje ohnisko požáru. Pokud dojde k úniku, je potřeba vytvořit 

potřebné zábrany. Informují se složky IZS o možném hrozícím nebezpečí. 

Všeobecné pokyny: Při nebezpečí ztráty vědomí dopravovat ve stabilizované poloze. 

Při nadýchání: Přenést na čerstvý vzduch, tělesný klid, nenechat chodit.  

V případě, že postižený nedýchá, zavést umělé dýchání z plic do plic. Přivolat lékaře. 

Při styku s kůží: Kůži dobře umýt mýdlem a vodou, opláchnout, převléknout. 
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Při zasažení očí: Oči důkladně promýt velkým množstvím vody a zajistit lékařské 

ošetření. 

Při požití: Při požití dát pít vodu. Nevyvolávat zvracení. Přivolat lékaře. 

Vhodná hasiva: Vzduchová hasící pěna, hasící prášek, CO
2
. 

Nevhodná hasiva: Voda (vhodná pouze na chlazení). 

Zvláštní nebezpečí: Páry výrobku tvoří se vzduchem výbušnou směs. Na vzduchu 

hoří čadivým plamenem. Může se uvolňovat oxid uhelnatý. 

Preventivní opatření pro ochranu osob: Zabránit znečištění oděvu a obuvi, zabránit 

kontaktu produktu s kůží a očima. Pro únik ze zamořeného prostoru použít masku s 

filtrem proti organickým plynům a parám. Zákaz kouření. Odstranit všechny možné 

zdroje vznícení. Vykázat z místa všechny osoby, které se nepodílejí na záchranných 

pracích. 

Preventivní opatření pro ochranu životního prostředí: Zabránit dalšímu úniku. 

Ohraničit prostor. Nevypouštět do kanalizace. Zabránit průniku látky do půdy a vody. 

Doporučené metody čištění a zneškodnění: Podle situace odčerpat nebo vsáknout do 

vhodného porézního materiálu a likvidovat v souladu s platnou legislativou pro 

odpady [17]. 

 

7.4.4 Bochemit QB 

 
Charakteristika 
 

Je skladován plastové nádrži v prostorách skladu používaného materiálu (č.4). Při 

neodborné manipulaci může dojít k nedozavření odtokového otvoru a únik na 

betonovou zem.  

 

Vlastnosti 

 

Je žíravý a nebezpečný pro životní prostředí.  

 

Nebezpečí 

 

Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání látky / přípravku: 
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Přípravek způsobuje poleptání a zároveň je zdraví škodlivý při styku s kůží a při 

požití. 

Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání látky / přípravku:  

Přípravek je toxický pro vodní organismy. Závadná látka pro vodní zdroje. 

 

Scénář havárie 

 

Při neodborné manipulaci bez ochranného oděvu, může dojít ke kontaktu s pokožkou. 

Pak je tedy nutné postižené místo smývat vodou a vyhledat odbornou lékařskou 

pomoc. Z hlediska skladovaného množství, nepředstavuje bezprostřední riziko 

ohrožení. 

 

Opatření technická a technologická 

 

Zaměstnanci firmy musí mít při manipulaci s látkou Bochemit QB veškeré ochranné 

pracovní prostředky. Z hlediska množství Bochemitu QB v areálu podniku 

nepředstavuje únik této látky významné ohrožení. 

 

Opatření při zásahu 

 

Při nadýchání: odstranit zdroj expozice, zabránit fyzické námaze (včetně chůze), 

popř. vyhledat lékařskou pomoc. 

Při styku s kůží: odstranit zasažený oděv, zasaženou pokožku dostatečně omýt vodou, 

ošetřit reparačním krémem, popřípadě (dle rozsahu a závažnosti zasažení) zajistit 

lékařskou pomoc. 

Při zasažení očí: vymývat proudem pitné vody po dobu nejméně 10 minut, zajistit 

lékařskou pomoc. 

Při požití: vypláchnout ústa pitnou vodou, vypít 0,5 litru vlažné vody, nevyvolávat 

zvracení, zajistit lékařskou pomoc. 

Bezpečnostní opatření na ochranu osob: používání osobních ochranných prostředků 

Bezpečnostní opatření na ochranu životního prostředí: skladovat v těsně uzavřených 

obalech, zabraňovat průnikům do kanalizace, popř. do vodních toků nebo prostředí. 
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Bezpečnostní opatření na ochranu životního prostředí: skladovat v těsně uzavřených 

obalech, zabraňovat průnikům do kanalizace, popř. do vodních toků nebo prostředí. 

Doporučené metody čištění a zneškodnění: úkapy a úniky přípravku nechat nasáknout 

do buničiny; v případě rozlití velkého množství nechat přípravek nasáknout do 

vhodného absorpčního materiálu (např. speciální sorbenty pro záchyt agresivních 

látek, popř. univerzální sorbenty), které se uloží do zvláštní uzavíratelné nádoby. 

Zajistit místo úniku proti vniknutí přípravku do vod a do kanalizace. Při úniku do 

kanalizace nebo do vodního toku postupovat v souladu s podmínkami havarijních 

plánů, přípravek je nutno dostatečně naředit [18]. 

 

7.4.5 Acetylén 

 

Charakteristika 

Využívá se ke svařování. Je uskladněn před vstupními dveřmi skladu řeziva (č.1).  

Množství: 1 ks. Acetylénová tlaková láhev. 

 

Vlastnosti 

Je bezbarvý, extrémně hořlavý plyn. 

 

Nebezpečí 

Nejzávažnější nebezpečí je jeho extrémní hořlavost. Ve vysokých koncentracích 

může způsobit udušení. V nižších koncentracích může mít narkotický účinek. 

 

Scénář havárie 

Jeho nebezpečí spočívá v možném únik z tlakové láhve. Při uskladnění, v ne dobře 

větraném objektu, může způsobit při úniku a velké koncentraci udušení. V nižší 

koncentraci může mít narkotický účinek.  Po následné iniciaci hrozí výbuch.  

Protože je extrémně hořlavý, dojde při velkém nekontrolovatelném úniku 

v uzavřeném prostoru po iniciaci k výbuchu. Při uskladnění a výbuchu tedy hrozí 

poškozením konstrukce staveb a rychlému šíření požáru. 
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Příklad na vypočítání ohrožené vzdálenosti tlakové láhve acetylénu  
Požitá metoda INDEX POŽÁRU A VÝBUCHU (FIRE & EXPLOSSION INDEX) 
 

INDEX POŽÁRU A VÝBUCHU – Dow’s FIRE & EXPLOSION IND EX 

Podnik 
 

Sklad Zásobník (objekt) č. Datum 
Používaného matriálu Tlaková láhev  

Zpracoval 
Jakub Vrubel 

Schválil 
 

Kontroloval 

Látka v procesní jednotce 
Acetylén 

NH = 0 
 

NF = 4 
 

NR = 3 
 

Provozní stav 
Uskladnění 

Název uvažované substance 
 

 
MATERIÁLOVÝ FAKTOR MF 

 
29 

1. Obecná procesní nebezpečí 
 

Rozsah přirážky Použitá 
přirážka 

Základní hodnota faktoru 1,00 1,00 
A. Exotermické chemické reakce od 0,30 do 1,25 0 
B. Endotermické procesy od 0,20 do 0.40 0 
C. Manipulace a přeprava látek od 0,25 do 1,05 0,85 
D. Umístění jednotky v uzavřených nebo 
vnitřních 

od 0,25 do 0,90 0 

E. Přístupnost k jednotce od 0,20 do 0,35 0,2 
F. Drenáž, zabezpečení proti 
přetáčení…………… m3   

od 0,25 do 0,50 0 

Faktor obecných nebezpečí (F1) 2,05 
 
2. Speciální procesní nebezpečí 
 

  

Základní hodnota faktoru 1,00 1,00 
A. Toxické látky od 0,20 do 0,80 0 
B. Podtlak (< 500 mm Hg) 0,50 0 
C provoz uvnitř nebo blízko mezí hořlavosti   

1. Skladovací nádrže (úložiště, zásobníková 
pole) hořlavých kapalin 

0,50 0,5 

2. Neustálý proces nebo porucha inertizace 
(porucha přístrojů) 

0,30  

3. Provoz trvale v rozsahu hořlavosti 0,80  
D. Exploze prachu od 0,25 do 2,00 0 
E. Přetlak  0,46 
F. Nízká teplota od 0,20 do 0,30 0 
G. Množství hořlavé/nestabilní látky 
                              množství…..30kg 

6,5 lb 
0,30015 BTU * 109 

 

1. Kapaliny nebo plyny v procesu   
2. Kapaliny nebo plyny v zásobníku  0,15 
3. Zápalné pevné látky ve skladu, prach v 

procesu 
  

H. Vliv koroze a eroze od 0,10 do 0,75 0,1 
I. Netěsnosti spojů a ucpávek od 0,10 do 1,50 0,3 
J.  Zařízení s otevřeným ohněm  1 
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K. Tepelné výměníky s horkým olejem od 0,15 do 1,15 0 
L .Rotační zařízení 0,50 0 
Faktor speciálních nebezpečí (F2) 2,51 
Celkový faktor nebezpečnosti procesní jednotky (F1 * F2) = F3 5,1455 
Index požáru a výbuchu (F3 * MF = F&EI) 149,22 
Vzdálenost ohrožení 37,90 m 
Obrázek č. 10: Tabulka metody F&EI [5] . 
 

Opatření technická a technologická 

 

Manipulace  

Lahve jsou zajištěny vhodným způsobem proti pádu a sudy proti samovolnému 

pohybu. 

Před použitím se zkontroluje stav nádoby v rozsahu pokynů k obsluze [12].. 

 

Kontrola a údržba 

Zkoušky a opravy nádob na plyny mohou provádět pouze oprávněné organizace. 

Nátěry se čistí a obnovují jen na prázdných nádobách [12]. 

 

Skladování  

Lahve se skladují v uzavřených nebo otevřených skladech, které, kromě 

manipulačních skladů tvoří samostatný požární úsek. 

Ve skladu a do vzdálenosti nejméně 5m od skladu lahví je zakázáno ukládat jakékoli 

hořlavé látky a provádět práce se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu 

bez Písemného příkazu pro svařování a nahřívání živic v tavných nádobách. 

Prázdné lahve se skladují za stejných podmínek jako lahve plné. 

Ve skladu popř. před vchodem do skladu s hořlavými a hoření podporujícími plyny se 

umísťuje hasicí přístroj vhodného typu [12]. 

 

Doprava 

Pro dopravu nádob na plyny silničními vozidly platí Evropská dohoda o mezinárodní 

silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR). 

Nádoby na plyny se nesmějí dopravovat společně se žíravinami, uloženými 

v rozbitelných obalech [12]. 
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Bezpečnost 

Pro skladování a dopravu je nutné zpracovat pokyny k obsluze včetně bezpečnostních 

zásad. Při zpracování těchto podkladů je třeba vycházet z místních poměrů, druhu 

nádoby a charakteru činnosti. Pokyny k obsluze jsou k dispozici na pracovišti, pro 

které platí [12]. 

 

Opatření při zásahu 

 

Všeobecné pokyny: postiženého dopravit na čerstvý vzduch. Udržovat v teple a klidu. 

Přivolat lékaře. Při zástavě dechu použít umělé dýchání 

Při nadýchání: při zástavě dechu použít umělé dýchání. 

Při styku s kůží: nezpůsobuje poškození. 

Při zasažení očí: nezpůsobuje poškození. 

Při požití: není považováno za možný způsob expozice. 

Vhodná hasiva: lze použít všechna známá hasiva. Nutno přizpůsobit okolí. 

Zvláštní nebezpečí: působením ohně může dojít k explozi tlakové nádoby. 

Další údaje: pokud je možné, zastavit únik plynu. Nehasit hořící únik, pokud to není 

nutné.  

Se vzduchem vytváří výbušné směsi. Může samovolně vzplanout. Nádoby evakuovat 

nebo chladit z chráněné pozice vodou. 

Bezpečnostní opatření pro ochranu osob: vyklidit prostor. Zajistit odpovídající 

větrání. Odstranit zdroje zápalu. 

Doporučené metody čistění a zneškodnění: prostor vyvětrat. 

 

7.4.6 Kyslíková tlaková láhev 

 

Charakteristika 

 

Je skladována v blízkosti používané tlakové láhve acetylénu k podpoře hoření při 

svařování. Množství: 1 ks Kyslíková tlaková láhev. 
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Vlastnosti 

 

Za normálních podmínek stabilní. Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat, jsou 

teploty nad 50°C. Mezi látky a materiály s nimiž výrobek nesmí přijít do styku, jsou 

veškeré hořlavé a redukující látky [14]. 

 

Nebezpečí 

 

Při styku s hořlavými látkami může dojít k prudké reakci. Dlouhodobé vdechování 

vzduchu s obsahem kyslíku nad 75 % může způsobit zdravotní potíže. Působením 

ohně může dojít k explozi tlakové nádoby [14]. 

 

Scénář havárie 

 

Jelikož by při řetězové reakci výbuchu tlakové láhve acetylénu mohlo dojít 

k poškození tlakové láhve kyslíku. Měla by tato situace zásadní vliv na možnost 

ovlivnění ohniska požáru. Následek by byl stejný, jako při výbuchu acetylénu, ale 

dopad by byl razantnější ve velikosti ohniska výbuchu. Dalším aspektem je 

nevystavovat tlakovou láhev vysokým teplotám nebo přímému působení ohni. 

 

Opatření technická a technologická 

Je nutno dodržovat bezpečnost při práci a skladování s tlakovými láhvemi. Viz. 

Acetylén… 

 

Opatření při zásahu 

 

Lze použít všechna známá hasiva. Pokud je to možné zastavit únik plynu. 

Doporučená metoda čištění a zneškodnění je prostor dobře vyvětrat. 
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7.4.7 VVN 

 
Charakteristika 

 

VVN (vysoké nadzemní vedení) prochází areálem podniku ze směru západ-východ. 

VVN= venkovní vedení VVN110 kN. 

 
Vlastnosti 

 

Veškeré stavby včetně dočasných staveb nesmí být od krajního vodiče blíže než 15 

m, měřeno kolmo od vedení. Do vzdálenosti 15 m od krajních vodičů na obě strany 

(měřeno kolmo na vedení) nebudou používány mechanismy ohrožující provoz vedení 

nebo jiného zařízení energetické společnosti. Ochranné pásmo nadzemního vedení 

podle §46, odst.. (3), Zák. č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor vymezený svislými 

rovinami vedenými po obou stranách vedení po vodorovné vzdálenosti měřené kolmo 

na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě strany u napětí nad 35 kV do 

110 kV včetně 12 m, respektive 15 m u zařízení postaveného do 31.12.1994. 

 

Nebezpečí  

 

Úraz elektrickým proudem, vyřazení dodávky elektrického proudu a narušením 

ochranného pásma VVN.  

Scénář havárie 

 

Vysoké nadzemní vedení se může v případě porušení konstrukce vedení narušit nebo 

spadnout. Je nutno ukončit veškerou práci a informovat tísňovou linku havarijní 

služby firmy ČEZ. Pokud dojde k zásahu člověka elektrickým proudem a vedení 

vysokého napětí bude vypnuté nebo v případě, že zraněná osoba nebude v dosahu 

zásahu člověka elektrickým proudem, je možné provést prvotní zdravotní pomoc. 

Následkem porušení venkovního vysokého napětí může být přerušení dodávky 

elektrického proudu. Důležitou vlastností je nebezpečí samotného elektrického 

proudu, kdy poškozené vedení VVN může způsobit zásah člověka elektrickým 

proudem nebo zapálit zapalitelný materiál v jeho blízkosti.  
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Opatření technická a technologická 

 

V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno: 

 

- Zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat 

konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné 

látky 

- Provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce  

- Provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu 

těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob 

- Provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly 

přístup k těmto zařízením 

- Vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 m 

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující 

podmínky: 

 

- Při pohybu nebo prací v blízkosti vedení vysokého napětí se nesmí osoby, 

předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem- 

vodičům blíže než 2 m 

dle ČSN EN 50110-1 

- Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoliv poloze 

byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno 

vymrštění lana 

- Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech 

nadzemních vedení vysokého napětí 

- Je zakázáno provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena 

stabilita podpěrných bodů- sloupů nebo stožárů 

- Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo 

na stožáry elektrického vedení 

- V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací 

je nutné o toto požádat do 25. Dne měsíce m-2 před požadovaným termínem 

na měsíc m. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o 

zaizolování části vedení 
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Opatření při zásahu 

Je nutné zastavit pracovní činnost. Lokalizovat rozsah škod. 

Při požáru použít přenosné hasicí přístroje Práškový a CO2, které jsou vhodné k 

hašení zařízení pod elektrickým napětím. Každý pracovník musí být poučen o 

nebezpečí při práci v blízkosti vodičů a povinnosti dodržovat vzdálenosti podle ČSN 

34 31 08. Okamžitě se musí nahlásit energetické společnosti každé poškození jejího 

zařízení a to i v případě, když nedojde k bezprostřední poruše nebo přerušení 

dodávky. 

 
Příznaky zásahu el. proudem: pacient je nalepen na zdroj proudu (u 15-25mA), 

porucha vědomí, bezvědomí, tachykardie, poruchy srdečního rytmu, popř. zástava 

srdce, zástava dýchání, popáleniny hlavně na místě vstupu proudu [13].  

Ošetření: důležitá je především vlastní bezpečnost, udržovat bezpečnou vzdálenost, 

přerušit působení elektrického proudu, přezkoušet napětí odborníky, poloha podle 

stavu vědomí horní část těla vysoko, při bezvědomí stabilizovaná poloha, 

zabezpečení životních funkcí, udržování tělesné teploty, podání O2, sterilní krytí 

popálenin, v případě potřeby KPR (v tomto případě si nevšímáme ostatních poranění) 

[13]. 
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7.4.8 Práce s kmenovou pásovou pilou PKP 810  

 

Charakteristika 

 

Je hlavním pracovním nástrojem podniku PILA CIGNA. Detailní popis této pily je 

zpracován v návodu obsluhy k této pile. Tato pila se nachází o objektu pilnice, tedy 

budovy (č.6) 

 

Vlastnosti 

 

Tento stroj je konstruován dle schválených bezpečnostně technických pravidel, ale 

přesto může při jeho provozování dojít k vážnému poškození zdraví obsluhy a 

uživatele stroje nebo dalších osob.  Následky se odvíjí od nedodržování pracovního 

postupu. Ve stanoveném nebezpečném prostoru se nesmí za provozu této pily 

zdržovat žádná neoprávněná osoba. Přístupové branky u tohoto ohrazení musí být 

blokovány a opatřeny jištěním, které při odblokování vypne všechny části z provozu. 

 

Nebezpečí 

 

Největším rizikem je ohrožení zdraví a života lidí nacházející se v ochranném pásmu 

pily a zastavení technologického postupu výroby pily při havárii pily. 

 

Scénář havárie 

 

Havárie pily v objektu pilnice vychází z nedodržování pracovní způsobilosti. 

Následky havárie jsou popisovány v analýze příčin a následků poruch (FMEA). 
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Analýza havárie- Kmenová pásová pila PKP 810 

Analýza příčin a následků poruch (FMEA) pily, jako hlavního pracovního nástroje 

podniku. 

Metoda sestavuje tabulku příčin a jejich následků na systém provozu pily. 

 
Kmenová pásová pila PKP 810 

MOŽNÉ PŘÍČINY 
PORUCHY 

PORUCHA ODSTRANĚNÍ 
PORUCHY 

(Hlavní spínač není zapnut) 
- Tlačítko CENTRÁL  

STOP je zablokováno 
- Není uzavřen kryt 

pásových kol a sepnut 
koncový spínač 

Nelze spustit žádný pohon 
stroje 

(Zapnout hlavní spínač) 
- Odblokovat tlačítko 

CENTRÁL STOP 
- Uzavřít kryt pásových 

kol 

- Jistící nadproudové 
relé je vypnuto 

Nejde spustit pohon pilového 
pásu 

 

- Pásovnice jsou 
zalepeny pryskyřicí a 
pilinami 

- Špatně nabroušený 
pilový pás 

- Překročení 
povoleného max. 
napínacího tlaku 

Praskání pilového pásu - Očistit pásovnice, 
seřídit stěrky 
 

- Správně připravit 
pilový pás 

- Pilový pás napínat 
tlakem max. 100 bar 

- Špatně nabroušený 
pilový pás 

- Rychlý posuv do řezu 

Nerovný řez 
 

- Správně připravit 
pilový pás 

- Volit menší rychlost 
řezu 

- Pryskyřice na 
pásovnicích  

- Nedostatek chladící 
kapaliny na pilovém 
páse 

Vyšší hlučnost stroje - Očistit pásovnice a 
seřídit stěrky 

- Doplnit chladící 
kapalinu 
 

- Špatně rozvedené 
zuby pilového pásu 

- Vadné ložiska 
pásovnic 

Vibrace během pořezu - Správně rozvést zuby 
pilového pásu 

- Vyměnit ložiska 
pásovnic 

- málo napnutá lana 
lanovodu 

- necitlivé rozjíždění a 
zpomalení pojezdu 
věže 

Značné opotřebení kladek lan 
a lanovodu 

- dostatečně napnout 
lana po obou stranách 
stoje 

- citlivě zacházet 
s ovládáním pojezdu 
věže 

Obrázek č. 11: Tabulka metody FMEA. 

Příčiny mohou vést od lehkých provozních chyb po vyřazení stroje z činnosti, kdy je 

nutné uvedení stroje do činnosti výrobcem nebo servisem Kmenové pásové pily. Je 
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nutné dbát pokynů návodu k manipulaci s pilou a dodržovat ochranné pásmo a jiné 

povinnosti dané výrobcem pily. 

 

Opatření technická a technologická 

 

- Stroj může být provozován pouze v tom případě, je-li po technické a 

bezpečnostní stránce v dokonalém stavu 

- Obsluhu stroje může provádět pouze dokonale zaškolený a o bezpečnosti 

práce poučený personál 

- Povinností obsluhy je před započetím směny a občas v jejím průběhu 

zkontrolovat stroj a upozornit na zjištěné závady a hlavně na poškození 

ohrožující bezpečnost 

- Není dovoleno, přemísťovat nebo odstavovat jakákoliv bezpečnostní a 

ochranná zařízení 

- Jestliže je nutno během opravy či údržby některá ochranná zařízení odstavit, 

je třeba hlavní spínač v poloze VYPNUTO zabezpečit visacím zámkem nebo 

musí být stroj odpojen od elektrické sítě 

- Při nenadálé poruše nebo v nouzovém případě se vypnutí stroje provede 

tlačítkem CENTRAL STOP. Opětovné uvedení do chodu je možné po 

odblokování tlačítka pootočením. 

- Za chodu stroje je přísně zakázáno ruční odstraňování pilin, kůry a dalších 

nečistot z nebezpečných míst stroje 

- Při obsluze stroje je nutno používat předepsaný pracovní oděv a pomůcky 

- Všechny volné části oděvu musí být při práci upnuty 

- Je třeba zajistit bezpečnou vzdálenost ostatních osob od pilového pásu 

- Všechny zúčastněné osoby na obsluze stroje musí být seznámeny s nouzovým 

vypnutím stroje v případě nebezpečí 

- Jakákoliv manipulace s pilovým pásem za chodu stroje je zakázána 

 

Opatření při zásahu 

 

Pokud tedy dojde ke zranění, je nutné okamžitě vypnout toto zařízení. Poskytnout 

první pomoc a vyhledat odbornou lékařskou pomoc. Obsluha stroje se nesmí vzdálit 
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od stroje  pokud není stroj vypnut a pilový pás je v klidu. Pokud dojde k vyřazení 

technologického postupu, lze sjednat nápravu vycházející z analýzy příčin a následků 

poruch (FMEA). 

7.4.9 Poddolované území  

 
Charakteristika 
 
Území pod areálem podniku pily Cigna je poddolováno. 
 
Vlastnosti 

 

Zájmové území z důlního hlediska je situováno ve východní části dobývacího 

prostoru Staříč podniku OKD, a.s. Důl Paskov. V „Mapě důlních podmínek pro 

stavby v okrese Frýdek-Místek“ je toto území na ploše „B1“. Vlivy důlní činnosti na 

povrch a povrchové objekty zde v souvislosti s dobýváním černého uhlí ve slojích 

spodního ostravského souvrství se nadále charakterizují udáním  IV. Až III. skupiny 

stavenišť podle klasifikace ČSN 730039 (Navrhování objektů na poddolovaném 

území). Bezprostřední ohrožení se nedá lokalizovat na daném území. Vliv 

poddolování území na objekty skladů: Objekty se nachází na poddolovaném území, 

kde ještě dochází k aktivním pohybům podloží. Z tohoto důvodu jsou objekty skladů 

koncipovány jako lehké montované stavby tvořené ocelovými sloupy a příhradovými 

vazníky. Pokud by došlo k výrazným seizmickým jevům, došlo by ke zborcení 

objektů a poškození skladovaného materiálu. Což může mít vliv na ohrožení 

uniklými nebezpečnými látkami. 

 

Nebezpečí 

 

Deformace podloží, chvění zemského povrchu, propad půdy. 

 

Scénář MU 

 

V průběhu vzniku mimořádné situace by se mohl projevit propad nebo chvění zemské 

kůry jak jen v určité lokalitě, tak v celém areálu. Nejvyšší stupeň nebezpečí 
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poddolovaného území je v ohrožení konstrukce budov, vedení vysokého napětí a 

vodovodního potrubí. Kdy by mohlo dojít k jejich narušení a zřícení nebo poškození. 

 

Opatření technická a technologická 

 

Případný nerovnoměrný pokles či zakřivení terénu bude kompenzováno mezerami 

mezi jednotlivými buňkami. Na zpevněnou plochu nebude mít pokles terénu vliv, 

jedná se o nespojené volně položené panely. Z těchto důvodů není nutné vytvářet 

vyztužený betonový základ (objekty skladů jsou založeny na patkách). V úrovni 

zastřešení jsou objekty vyztuženy příčně příhradovými vazníky a podélně 

zavětrováním. Deformace podloží by se na stavbě nemělo výrazně projevit.  

 

Opatření při zásahu 

Pokud dojde k lehčímu poškození budov, lze poškozené trámy skladů vyměnit. Při 

poškození zdiva, je nutné přivolat dle podmínek statika. Jestliže dojde ke zřícení 

objektů, kde se nachází nebezpečné látky, je nutné přerušit práci a přivolat HZS ČR. 

Pokud dojde ke zranění osob je povinností poskytnout prvotní zdravotní péči do 

příjezdu RZS. Vždy je nutné dbát pokynů vedení firmy Ing. Milošem Cignou.   

 

7.4.10 Povodn ě   

 
Charakteristika 
 
Z územního začlenění je areál firmy Pily Cigna dislokován v oblasti s možným 

častým výskytem zaplavení oblasti. Je provedeno navýšení objektů oproti okolnímu 

terénu cca o 0,3 m.  V současné době se v bezprostřední blízkosti východní části 

areálu podniku provádí navýšení terénu z důvodu projektu výstavby vedlejšího 

podniku H+P Autodemont, což může mít za následek špatného odvodnění z plochy 

podniku PILA CIGNA. 

Povodně se taktéž dělí na přirozenou povodeň, přirozenou povodeň ovlivněnou 

mimořádnými příčinami a zvláštní povodeň. Povodní se rozumí přechodné výrazné 

zvýšení hladiny vodního toku nebo jiných povrchových vod, při kterém voda 

zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody.  
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Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže 

dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně 

dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod[6]  

 

 

Obrázek č. 12: Mapa zaplavené oblasti, dostupné z http://www.dppcr.cz  [7]   

 

Přirozená povodeň 

Definice 

Přirozenou povodní je povodeň způsobená přírodními jevy, zejména táním, 

dešťovými srážkami nebo chodem ledů [6]. 

 

Nebezpečí I 

Nejvyšší stupeň ohrožení je západní části areálu, kdy by se v případě vylití řeky 

Olešná mohly zatopit objekty sociální zázemí pro zaměstnance. Zde se soustavně 

nevyskytuje žádná z osob pracovníků a ani zde nejsou skladovány, žádné nebezpečné 

látky.  
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Nebezpečí II  

Areál se nenachází přímo v záplavovém území, ovšem i zde je nutno říci, že 

vzhledem k úrovni terénu se zde při větší míře dešťových srážek oproti normálnímu 

stavu, v období dešťů, zvláště pak v měsíci 8,9,10 vyskytují lokální povodně. 

Z hlediska možného špatného odvodnění areálu se může při větší míře dešťových 

srážek, oproti normálnímu stavu, zatopit východní část areálu, kde není provedeno 

navýšení terénu. Dojde k zatopení skladovaného materiálu dřevní hmoty, uloženého 

volně na terénu a nefunkčnosti obslužné komunikace uvnitř areálu.  

Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami 

Definice 

Přirozenou povodní ovlivněnou mimořádnými příčinami je povodeň, kterou 

způsobují jevy, jako jsou sesuvy půdy, ledové jevy nebo povodeň v důsledku ucpání 

profilů propustků či nahromadění naplavenin v kritických místech, jako jsou 

například mostní profily [6]. 

 

Nebezpečí  

Vzhledem k blízkosti mostnímu profilu na toku řeky Olešná by mohlo dojit k jeho 

ucpání a zatopení areálu. 

Zvláštní povodeň 

Definice 

Zvláštní povodní je povodeň způsobená umělými vlivy, zejména poruchou vodního 

díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické 

situace na vodním díle [6]. 

 

Nebezpečí 

Areál je proti proudu řeky Olešná vzdálen od vodního díla přibližně 3 km a je tedy 

možné, že dojde ke zvýšení hladiny toku řeky Olešná. Tím by mohlo dojít 

k lokálnímu zatopení především jihozápadní části ze směru od řeky Olešná. V této 

části areálu se nachází zejména objekty sociálního zázemí. 

 

Opatření technická a technologická 

 

Je v patřičné úvaze vylepšení odtoku vody z areálu podniku.  
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Opatření při zásahu 

 

Před přímým ohrožením povodní je nutné ukončit práci, sledovat zvýšení tok řeky 

Olešná a sledovat nařízení spojené s varováním, vyrozuměním obyvatelstva a 

nařízením evakuace. Nejdůležitější a nejstarší ochranou proti povodním je stavba 

hrází. Hráze jsou stavěny obvykle z materiálu, který je k dispozici, a zpevňuje se 

betony a kameny. Místo shromáždění je  na parkovišti u vjezdu do areálu firmy. Je 

nutné dbát pokynů Ing. Miloše Cigny, Mgr. Daniela Cigny a Jiřího Polacha. Nařízení 

evakuace oblasti je dáno Varovným signálem. Viz. Obecný postup při varování, 

evakuaci a ukrytí. Pokud nehrozí riziko opuštění areálu v brzkém časovém sledu, je 

možné vyvést i některé nebezpečné látky mimo areál. 

7.5 Bezpečnostní opatření. 

7.5.1 Současná bezpe čnostní opat ření 

 
Objekt je zcela oplocený s jedním vstupem (vjezd/výjezd). Uvnitř areálu je 

dispozičně vedena doprava jednosměrně „do kruhu“ tak, aby si nákladní automobily 

nijak jízdou nepřekážely a neohrožovaly se. Samotné budovy mají zabezpečení proti 

vniknutí nepovoleným osobám zajištěné alarmem (Bezdrátový zabezpečovací systém 

JA-60 “COMFORT“). Čidla alarmu jsou umístěna uvnitř každé budovy, v rozích 

vstupů do jednotlivých budov. Hlášení alarmu je rozděleno číselně, udávající na 

displeji kódovacího zařízení (systémová klávesnice JA-60E) na jednotlivé sekce, ze 

kterých lze okamžitě zjistit, kde byl porušen bezpečnostní prostor při vniknutí 

nebezpečných osob. Hlášení zvukové je umístěno směrem do vnějšího a další do 

vnitřního prostoru (venkovní siréna JA-60 A, interní siréna UC-260). Zdroj zařízení 

alarmu je zajištěn  jak dodávkou el. energie ze sítě, tak vlastní baterií. Čidla detektoru 

pohybu osob JA-60P zabírají osoby dle úhlu záběr a pracovního dosahu. Úhel záběru: 

čím větší vzdálenost detekce, tím je větší rozsah úhlu záběru (max. 12 m při záběru 

120°), teoreticky rozděleno do tří sekcí pro lepší detekci. Pracovní dosah: čím je čidlo 

víc ve výšce, tím je dosah detekce vzdálenější (max. 2,5 m ve výšce je dosah detekce 

12 m). Tento systém obsahuje taktéž čidla JA-60S pro detekci kouře. Samotná 

systémová klávesnice je napojena na ústřednu (JA 60KX). Tato ústředna má výstupy 

pomocí telefonní linky na hlasové zprávy, pager (SMS) a pult centrální ochrany 
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(Vzdálený počítač). K zabezpečením při skladování nebezpečných pohonných látek 

(nafta), složí Plastový IBC „velké nádoby pro volně ložné látky“ kontejner- typ Ex- 

antistatický. V kontejneru mohou být skladovány hořlavé kapaliny I. A II. třídy 

nebezpečnosti dle ČSN EN 65 0201, jejichž páry jsou zařazeny do podskupiny 

výbušnosti II.A dle ČSN EN 50 014. V areálu provozovny je zřízena jako vnější 

odběrové místo požární nádrž o objemu min. 22m3  vody. Jedná se o polozapuštěnou 

válcovou polypropylenovou nádrž o průměru 3m a výšky 3,5m. Pro „řízený“ odvod 

dešťové vody ze střech slouží svody dešťové vody vedoucí mimo zpevněnou plochu 

volně na travnatý porost, nebo na zpevněnou, nespádovanou plochu. Pro dodání a 

čerpání pohonných látek slouží nalévací prostředky. Ke snížení havárie rizika 

provozu výbuchu prachu přispívá odsávací zařízení prachu z objektu pilnice do sila 

dřevného odpadu. 

 

7.5.2 Doporu čená opat ření 

 

Podnik Pila Cigna má rozličné množství rizik, jejichž negativní účinek lze patřičnými 

opatřeními výrazně snížit nebo zásadně omezit jejich vznik. Největším rizikem je 

dřevný prach, protože jeho produkce nelze zamezit. V souvislosti s výrobou tak 

vzniká stále ohrožení tímto prachem. Jsou stanoveny postupy a opatření v odstavci 

rizika, ohrožení dřevným prachem, které je nutno dodržovat. Dále je doporučeno 

proškolení zaměstnanců v oblasti bezpečnosti práce. V případě možného 

doporučení je možné začlenit všeobecné znalosti týkající se ochrany obyvatelstva 

při vzniku mimořádných situací do rámce samotného proškolování. Níže je uveden 

výpis skutečností, vyplývajících z obecného základu popisu varování, evakuace a 

ukrytí , který bude po proškolení zaměstnanců nakonec přezkoušen. Taktéž bych 

chtěl vyvýšit činnost požární hlídky, jak v oblasti prevence a tak i samotného řešení 

MU. Při zohlednění ostatních nebezpečí je nutno poukázat na ohrožení vyplývající 

z povodní. Je zapotřebí vylepšit odtok vody z areálu podniku. Toto opatření je 

navrženo v plánovaných rozvojových akcí firmy Pila Cigna. Počítá se s vybudováním 

dešťové kanalizace a zlepšení odtoku vody. Také se počítá s návrhem vybudování 

čističky odpadních vod. Je důležité zohlednit rizika spjaté se skladováním tlakových 

láhví, které se musí skladovat dle předepsaných pravidel a předpisů vyplývajících 
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z nařízení, norem a zákonů. Pro tento účel jsem stanovil doporučené postupy, které 

jsou uvedeny v technologických a technických opatřeních. Každé vyřešení havárie se 

neobejde bez patřičného zabezpečení zdrojů sil a prostředků. 

 
 
Obecný soupis možných sil a prostředků 

 

K obecnému soupisu možných sil a prostředků, řadíme využití zdrojů lidské síly a 

faktoru inteligence, při rozhodování se ze znalostí a zkušeností námi daných pro 

řešení mimořádné situace. Nezbytnou součástí pro naplnění úkolu jsou námi 

využívané technologické postupy a technické prostředky. 

 
Využití všech dostupných prostředků na směně v podniku Pila Cigna: 

Hasicí přístroje, kbelíky na vodu, úvazky, lana a navijáky, lékárnička, dopravní 

prostředky (vozidlo AVIE 30N, 2 x vysokozdvižný vozík DESTA DVHM 3222 a 

2522), žebříky, dřevěné nebo ocelové tyče, zdroje vody z vodovodního řádu. Požární 

nádrž (v areálu firmy je zřízeno vnější odběrové místo). „Hasící vozík“ (2x30 kg 

kysličníku uhličitého). 

 

Využití všech dostupných prostředků na směně v nejbližším podniku H+P 

Autodemont: Hasicí přístroje, lékárničky, zdroje lidské síly, komunikační technika, 

dopravní prostředky. 

 

Využití všech dostupných složek IZS  

Dle poplachového plánu kraje, budou v případě havárie zasahovat složky IZS. 
 
Mezi tyto složky IZS řadíme: 
 
Hasičský záchranný sbor.  

Kontaktní telefonní číslo: + 420 950 720 011 

Adresa: Pavlíkova 2264, 738 01 Frýdek-Místek, okr. Frýdek-Místek 

Hasičský záchranný sbor moravskoslezského kraje se nachází v jižní části města 

Frýdek-Místek poblíž přehrady Olešná.  

Přijíždí ze směru jihovýchodně po přivaděči rychlostní komunikace R 56. 
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Rychlá záchranná zdravotnická služba.  

Kontaktní telefonní číslo: + 420  558 638 411 

Adresa: El. Krásnohorské 322, 738 01 Frýdek-Místek, okr. Frýdek-Místek 

Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje sídli v bezprostřední 

blízkosti nemocnice ve Frýdku-Místku. Přijíždí ze směru jihovýchodně po přivaděči 

rychlostní komunikace R 56. 

 

Policie České republiky. 

Kontaktní telefonní číslo: + 420 974 731 111 

Beskydská 2061, 738 19 Frýdek-Místek, okr. Frýdek-Místek 

Okresní ředitelství Frýdek-Místek má středisko poblíž HZS ve Frýdku-Místku. 

Adresa:  

Přijíždí ze směru jihovýchodně po přivaděči rychlostní komunikace R 56. 

  
Ostatní složky pomoci při řešení MU: 
 

Základní kynologická organizace č. 650 

Kntaktní telefonní číslo: + 420 603 533 389 

Adresa: ZKO Staříč, 739 43 Staříč, okr. Frýdek-Místek 

Předseda: Kaňoková Yvetta  

Jednatel: JUDr. Javorová Monika 

Odborný lesní hospodář, obecní lesy Staříč 

Kontaktní telefonní číslo: + 420 731 505 880 

Adresa: Bruzovská 1824, 738 01 Frýdek-Místek, okr. Frýdek-Místek 

Vrubel Pavel  

 

Energetika 

ČEZ Distribuce a.s. 

poruchová linka: + 420 840 850 860 

Adresa: Vinohradská 325/8, 120 21 Praha 2, okr. Praha  

Pomoc pří řešení MU u vybraných nebezpečných chemických látek 

TRINS (transportní informační a nehodový systém) 

Kontaktní telefonní číslo TRINS: +420 476 709 826 

Chemopetrol, a. s., Litvínov.  
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Poskytuje nepřetržitou odbornou i praktickou pomoc při řešení mimořádných situací 

spojených s přepravou či skladováním nebezpečných chemických látek na území ČR. 

Pomoc je poskytována přes operační střediska HZS nebo přes republikové 

koordinační středisko  

 
Toxikologické informační středisko Ministerstva zdravotnictví 

Kontaktní telefonní číslo: + 420  224 919 292, 224 919 293 

Adresa: Na Bojišti 1, 128 08  Praha 2 

 

Dispečink PARAMO a.s. 

Kontaktní telefonní číslo: + 420 466 303 175 

 

Vedení Obece Staříč  

Starosta Günter Zajitz  +420 558 660 214  

Místostarosta Zbyněk Prokop +420 558 661 050  

Místostarosta Libor Kravčík  +420 558 661 052   

 

Chlebovická 315 

739 43  Staříč 

 

Obecný postup při varování, evakuaci a ukrytí 

 

K prevenci pro snížení následků ohrožení zdraví a života lidí jsou důležité všeobecné 

znalosti týkající se ochrany obyvatelstva při vzniku mimořádné situace. V rámci 

školení budou osoby poučeny, co dělat v případě vzniku mimořádné události a jak se 

správně zachovat, uslyší-li například varovný signál.  

 
 

Varovný signál 

 

Co udělat v případě zaslechnutí varovného signálu. 

Když uslyšíte kolísavý tón sirény (varovný signál), neprodleně se ukryjte kdekoliv to 

bude možné (tato zásada neplatí, když se zjevně jedná o povodeň). Nehledejte těžké 
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betonové kryty ani místa pod úrovní terénu (sklepy). V prvním okamžiku plně postačí 

k ochraně života zděná budova, kterou lze uzavřít. Nebojte se požádat o poskytnutí 

úkrytu a o pomoc v objektech a budovách, ať jste kdekoliv na nákupech, na 

procházce, v zaměstnání, při jednání na úřadech, ve škole, atd. Zvuk sirény 

nepřikazuje se okamžitě vrátit domů, ale neprodleně se ukrýt co nejblíže místa, kde se 

nacházíte. Právě tím si dost možná zachráníte život [8]. 

Děti, které jsou ve škole, je nutné ponechat ve škole a neposílat je domů nebo se 

snažit je ze školy vyzvednout. Škola se o zajištění jejich bezpečí na nezbytnou dobu 

postará a sdělí jim, co mají dělat dál. Jestliže cestujete automobilem a uslyšíte 

varování, je nejlepší okamžitě automobil zaparkovat a vyhledat úkryt v nejbližší 

budově [8]. 

Co tedy znamená rada „Neprodleně se ukryjte”. 

Jednoznačně - vyhledejte úkryt v nejbližší budově 

Když se ukryjete v budově, musíte zavřít dveře a okna kvůli bezpečnosti osob uvnitř. 

Siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat zrovna únik toxických látek, 

plynů, radiačních zplodin a jedů. Uzavřením prostoru snížíte pravděpodobnost 

vniknutí látek do prostoru, ve kterém se nacházíte. Více informací a podrobností, co 

se stalo a co se doporučuje, jak se zachovat, se dozvíme ze zpráv a informací z 

Českého rozhlasu, České televize, ale i z obecního rozhlasu. V některých lokalitách 

již jsou instalovány elektronické sirény, které kromě akustického tónu sirény mohou 

vysílat i verbální informace [8].  

Je dobré si předem zjistit, na které frekvenci a na které místní rozhlasové stanici 

budou vysílány po vzniku mimořádné události informace pro obyvatelstvo [8].  

Na stanicích Českého rozhlasu a České televize se předpokládá informování 

obyvatelstva o opatřeních v rámci celého území ČR v  případě krizové situace, která 

vyžaduje koordinaci opatření na ústřední úrovni [8]. 
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Když zazní varovný signál - kolísavý tón sirény, nezapomeňte na tři základní  
kroky vedoucí k vaší záchraně: 

 Neprodleně se ukryjte.  
 Zavřete dveře a okna.  

Zapněte rádio a televizi. 

Obrázek č. 13: Tabulka obecného postupu vedoucího k záchraně po varovném signálu. 
 
Signál ”Požární poplach” 

Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty. Vyhlašuje 

se pro jednotky požární ochrany a není varovným signálem pro obyvatelstvo. U 

elektronických sirén napodobuje hlas trubky troubící tón ”HO-ŘÍ”, ”HO-ŘÍ” po dobu 

jedné minuty. 

Evakuace 

 

Evakuace - soubor opatření k přemístění osob, hospodářského zvířectva a věcných 

prostředků z ohroženého prostoru na jiné bezpečné místo. Pokyn k evakuaci může 

vydat velitel zásahu, zaměstnavatel, obec, kraj. O způsobu provedení evakuace se 

dozvíte z vysílání Českého rozhlasu, České televize nebo z místního veřejného 

rozhlasu. Všechno je sice závislé na konkrétní situaci, ale vždy je nutné respektovat 

nařízený způsob evakuace, aby nedošlo ke zbytečné panice a dopravním problémům 

[8]. 

Co dělat, když bude nařízena evakuace. 

V takovém případě je potřebné dodržet zásady pro opuštění bytu, vzít si s sebou 

evakuační zavazadlo a dostavit se do určeného evakuačního střediska. 

 

Při použití vlastních vozidel je třeba dodržovat pokyny orgánů zabezpečujících 

evakuaci. 

Přepravu osob ze zdravotnických a sociálních zařízení, škol apod. řídí personál 

příslušného zařízení dle evakuačních plánů.  
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Zásady pro opuštění bytu v případě evakuace. 

- uhaste otevřený oheň v topidlech 

- vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček) 

- uzavřete přívod vody a plynu 

- ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt 

- nezapomeňte dětem vložit do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou 

- kočky a psy si vezměte s sebou v uzavřených schránkách 

- exotická zvířata, která přežijí delší dobu, nechejte doma, zásobte je před   

odchodem potravou 

- vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt, na dveře dejte oznámení, že  

jste byt opustili a dostavte se na určené místo 

 

Ukrytí 

 

Ukrytím rozumíme využití úkrytů civilní ochrany a jiných vhodných prostor, které se 

stavebními a jinými doplňkovými úpravami přizpůsobují k ochraně obyvatelstva [8] 

 K tomuto účelu se využívají: 

a) stálé úkryty 

b) improvizované úkryty 

Stálé úkryty – jsou vybudované ochranné stavby k ukrytí obyvatelstva zejména za 

válečného stavu. V současném období je na území ČR přes 5000 stálých úkrytů. 

Využití stálých úkrytů k ochraně obyvatelstva při nevojenských ohroženích je 

z hlediska jejich nerovnoměrného rozmístění a malého počtu úkrytových míst velmi 

problematické, a proto se doporučuje k ochraně osob, např. před toxickými účinky 

nebezpečných látek, využívat přirozené ochranné vlastnosti staveb, tzv. 

improvizované úkryty [8]. 

Improvizované úkryty – jsou suterénní a jiné vhodné prostory obytných domů, 

provozních a výrobních objektů, které se za stavu ohrožení státu a za válečného stavu 

přizpůsobují k ochraně před účinky bojových prostředků [8].  
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K ukrytí před toxickými účinky nebezpečných chemických látek uniklých při 

haváriích se využívají přirozené ochranné vlastnosti obytných a jiných budov. Jedná 

se zpravidla o místnosti a prostory na odvrácené straně zdroje nebezpečí, utěsněné 

proti pronikání těchto látek a nad úrovní terénu, neboť řada látek je těžší než vzduch 

[8]. 

 

Požární hlídka 

 

Úkolem preventivní požární hlídky je dohlížet na dodržování předpisů o požární 

ochraně a v případě vzniku požáru provést nutná opatření k záchraně ohrožených 

osob, přivolat jednotku požární ochrany a zúčastnit se likvidace požáru. Úkoly 

preventivní požární hlídky vymezené zákonem o požární ochraně jsou poměrně široce 

pojaty a jedná se o důležité úkoly, které směřují k ochraně životů a zdraví osob, zvířat 

a případně majetku [8]. 

Pokyny pro činnost 

Pokyny pro činnost preventivní požární hlídky tvoří přílohu požárního řádu a vždy 

musí obsahovat určení prostor nebo činností, pro které je preventivní požární hlídka 

zřízena, jmenný seznam, stanovení úkolů jednotlivým zaměstnancům zařazeným do 

preventivní požární hlídky a potřebného vybavení k provedení prvotního zásahu [8]. 

V konkrétních případech musí být dle požadavků jiných právních předpisů, např. 

vyhlášky č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při 

svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, určeny další úkoly [8]. 

Protože se jedná o preventivní požární hlídku, upravuje se její činnost i v prevenci, tj. 

dohlížení na dodržování předpisů o požární ochraně. Přiřazení individuálních 

povinností jednotlivým členům musí být zpracováno tak, aby jednotliví členové byli 

schopni úkoly splnit a aby jejich výsledná spolupráce byla zárukou splnění úkolu 

preventivní požární hlídky jako celku [8].  

Ne vždy je však výhodné pro provozovatele činnosti zapracovat pokyny pro činnost 

preventivní požární hlídky do přílohy požárního řádu. V takovém případě právní 

předpisy umožňují, aby tyto pokyny byly zapracovány do jiné organizační nebo 
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provozní dokumentace vedené provozovatelem činnosti, ovšem jen když jsou splněny 

všechny podmínky kladené právními předpisy na zpracování a vedení dokumentace 

požární ochrany /např. se jedná o zpracování dokumentace osobou s odbornou 

způsobilostí (technikem požární ochrany nebo odborně způsobilou osobou), datum 

jejího zpracování, její schválení statutárním orgánem právnické osoby nebo jím 

pověřeným vedoucím zaměstnancem nebo podnikající fyzickou osobou nebo jejím 

zástupcem [8].  

Preventivní požární hlídka může být ustanovena trvale nebo může být ustanovena 

jednorázově, např. pro činnost prováděnou na přechodném pracovišti. V této 

souvislosti je vhodné připomenout, že v případě dodavatelsky prováděných činností 

se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím zabezpečuje stanovení a 

dodržování podmínek požární bezpečnosti právnická osoba nebo podnikající fyzická 

osoba, která tyto činnosti vykonává, není-li smlouvou stanoveno jinak. To znamená i 

zřízení preventivní požární hlídky a zpracování pokynů pro její činnost [8].



 

8 ZÁVĚR 

 
Bakalářská práce hodnotí jednotlivá rizika v areálu Pily Cigna a taktéž se zabývá 

riziky, které nepřímo ohrožují tuto firmu ve svém rozličném účinku při vzniku mimo 

areál tohoto podniku. Tyto rizika mají nemalý význam při znehodnocení či zpomalení 

výrobního procesu a ohrožení zdraví či života lidí. 

 

K používaným metodám pro prevenci závažných havárií byly vybrány dílčí metody 

hodnocení rizik, jako jsou Index požáru a výbuchu (Fire & Explosion Index) pro 

zhodnocení rizika možného ohrožení tlakovou láhví acetylénu, Analýza příčin a 

následků poruch (FMEA) pro zhodnocení možného vyřazení hlavního pracovního 

nástroje Kmenovou pásovou pilu PKP 810, Analýza strom událostí (ETA) pro možné 

ohrožení naftou skladovanou v IBC kontejneru a metoda výpočtového příkladu na 

největší ohrožení spočívající v dřevném prachu, tedy z odpadu materiálu, který je zde 

zpracováván a používán v největším množství. Dále jsou zde zhodnoceny možná 

ohrožení povodní a vysokým napětím, procházejícím areálem firmy. 

 

Ke snížení rizika je zapotřebí zabezpečení technických opatření. Taktéž je nutné 

proškolení zaměstnanců v oblasti bezpečnosti práce. Proškolení by mělo navazovat na 

nejen nebezpečné situace, které mohou s výkonem služby nastat, ale i těch situací, 

které z obecného hlediska by měl znát každý člověk. To znamená, jak by měl 

reagovat na mimořádnou situaci, znát její scénář, zajistit bezpečnost sám sobě a umět 

i pomoci druhým. Například poskytnutí prvotní zdravotní pomoci.  

 

Nezbytnou roli v oblasti prevence zabezpečuje bezpečné uskladnění materiálu, ať už 

využívaného ke schválenému procesu výroby nebo samotného výrobku. Nakládání 

s těmito materiály vychází z podstaty vlastnosti daného materiálu a je uvedeno 

v návodech, příručkách, směrnicích a zákonech. 

 

Z hlediska řešení havárií je nutné využít všech dostupných sil a prostředků, ke kterým 

řadíme využití lidské základny činitelů, jako faktoru zdroje síly, a faktoru inteligence, 

při rozhodování se ze znalostí a zkušeností námi daných pro řešení mimořádné 
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situace. Nezbytnou součástí pro naplnění úkolu jsou námi využívané technologické 

postupy a technické prostředky.  

 

I když firma Pila Cigna věnuje bezpečnosti svému podniku nemálo opatření, jsou zde 

uvedeny příklady možného ohrožení, které nejsou do důsledku zabezpečeny. Příčinou 

může být právě daný scénář, který byl analýzou v tomto dokumentu zhodnocen.  
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9 POUŽITÉ ZKRATKY 

 
 

MU  Mimořádná událost    

 

IZS  Integrovaný záchranný systém 

 

VVN  Vysoké nadzemní vedení 

 

KPR  Kardiopulmonální resuscitace 

 

ETA  Analýza strom událostí  

 

FMEA  Analýza příčin a následků poruch 

 

FE&I  Analýza Index požáru a výbuchu 

 

MF  Materiálový faktor 
 
 
F1  Faktor obecných nebezpečí 

 

F2  Faktor speciálních nebezpečí 

 

Nf  Hodnota hořlavosti 

 

Nr  Hodnota reaktivity 

 

Nh  Zdravotní faktor 
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