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Anotace:      
 

KERNBACH, T. Technologie zauhlování kotlů. Bakalářská práce. Ostrava: VŠB TU, 

2010. 45 stran. 

 

Obsahem této práce je protivýbuchová ochrana zauhlovací cesty. Tato cesta je 

určena k přepravě paliva v podobě černého uhlí a uhelného prachu slouţící k zauhlování 

kotlů K1 a K2, v podniku ŢDB GROUP a.s. na závodě Sluţby, objekt Teplárna. Cílem 

práce je stanovení moţnosti výbuchu uhelného prachu, při dopravě uhlí, zpracování 

patřičné dokumentace a návrh opatření.  

 

Autor s přihlédnutím k legislativním poţadavkům České republiky tak k 

poţadavkům Evropské unie navrhuje pouze jediné řešení. Bakalářská práce pojednává o 

pouţití sekundární protivýbuchové ochrany. Z ní vychází řada opatření a nařízení, jeţ jsou 

v daném případě dostačující v protivýbuchové ochraně zauhlovací cesty ve společnosti 

ŢDB GROUP, a.s. Bohumín.    

 
 

Annotation: 
 

KERNBACH, T. Technology of coaling boilers.  Bachelor Thesis. Ostrava: VŠB TU, 

2010. 45 pages. 

 

The content of this work is an explosion protection of coaling cableway. This 

coaling cableway is used to transport fuel in the form of coal and coaling dust, which is 

used for coaling the boilers K1 and K2 in the company ŢDB Group Bohumin, Inc. The aim 

of this work is to consider the  possibility of an explosion of coal dust during coal 

transportation, to process the documentation and to design measures. 

 

The author, with regards to legislation requirements of the Czech Republic and the 

European Union proposes only one single solution. This would be the use of secondary 

explosion protection based on series of an appropriate measures and regulations. These 

measures and regulations in this case would be sufficient. 
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1 Úvod 
 

V současné době je většina občanských i průmyslových staveb vytápěna teplem 

vznikajícím na bázi spalování paliv. Tepelná energie jako taková je jednou 

z nejdůleţitějších energií ovlivňující pohodlí a ţivot kaţdému z nás. Obzvláště v zimě se 

tepelná energie stává naprosto nezbytnou sloţkou našich ţivotů. Při ohroţení nebo úplném 

zastavení dodavek tepelné energie v právě zmíněném zimním období by ve většině případů 

vedlo k závaţnému ohroţení ţivotních podmínek obyvatel občanské zástavby, neboť jak je 

známo z dostupných statistik, aţ celá jedna třetina této zástavby je vytápěna centrální 

tepelnou energii. V průmyslové oblasti výpadek této vele důleţité energie, by pak měl 

přinejmenším za následek ohroţení výroby. Teplárny se tedy bez nadsázky dají nazvat 

opěrným bodem energetického průmyslu. 

 

V mé bakalářské práci nazvané Technologie zauhlování kotlů, se skrývá řešení rizik 

spojených se zauhlovací cestou kotlů v teplárně. Zauhlovací cesta se nachází v podniku 

Ţelezárny a Drátovny Bohumín GROUP a.s., v závodu Sluţby, dále jen ŢDB GROUP. 

Dalším mým úkolem je vyhodnotit stávající stav, navrhnout nové varianty řešení                

a případné inovace stávajícího zabezpečení. Důvodem těchto opatření je zkvalitnění 

zabezpečení provozu proti výbuchu uhelného prachu. Ochrana se také vztahuje na ochranu 

zaměstnanců, kteří jsou přítomní zauhlovaní, aby nedošlo vlivem výbuchu k jejich zranění 

popřípadě smrti. V neposlední radě zvolená opatření budou chránit celou budovu, kterou 

by výbuch mohl poškodit. Teplárna zásobuje teplem pouze objekty společnosti ŢDB 

GROUP, a objekty nacházející se v areálu ŢDB GROUP. 

 

Součástí práce je Dokumentace ochrany před výbuchem, ve smyslu  NV. č. 

406/2004 Sb., pro technologii zauhlování kotlů teplárny v závodu Sluţby – Energetika, 

společnosti ŢDB GROUP. Tato dokumentace bude zpracována za účelem stanovení 

analýzy nebezpečí výbuchu v prostředí daných provozů, nalezení moţných iniciačních 

zdrojů, které mohou vést ke vzniku iniciačních událostí, návrh protiexplozivní ochrany      

a návrh organizačních opatření. 

 

Dokumentace je zpracována v  intencích s  poţadavky směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 1999/92/ES o minimálních poţadavcích pro zvýšení bezpečnosti práce 
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a ochrany zdraví zaměstnanců vystavených prostředím s nebezpečím výbuchu a v souladu 

s Nařízením vlády č. 406/2004 Sb. 
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2 Seznam použitých zkratek 
 

 

DTP dokumentace technologického postupu 

PG 6 hasící přístroj - práškový 

S 5   hasící přístroj - sněhový 

PTCH  poţárně technické charakteristiky 

BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

PO poţární ochrana 

DOPV dokumentace ochrany před výbuchem 

OP ochranné pomůcky 

OPP ochranné pracovní pomůcky 

PHP přenosný hasící přístroj 

V 9 vodní hasící přístroj 
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3 Základní pojmy a definice 
 

Prach 

Tvořen částicemi pevné látky menší neţ 0,5 mm. U vláknitých materiálů můţe být 

délka vláken větší neţ 0,5 mm. Některé materiály se chovají také jako prachy i při větších 

rozměrech, jako například peří. Prach je tedy pojem, který zahrnuje rozdělené pevné látky 

označované jako pudr, moučka, prášek, úlomky vláken a jiné. Prach také můţe být 

výrobkem (mouka), polotovarem (léčiva před tabletováním), nebo odpadem (brusný 

prach). 

 

Hořlavý prach 

Prach, který je schopen oxidační reakce doprovázené vývinem světelné a tepelné 

energie. Reakce je doprovázená zásadní změnou původní hmoty. Hořlavý prach můţe 

například vznikat z hmoty, která obsahuje více neţ 10 hmot. %  látky schopné oxidace. 

 

Výbuch 

Je náhlá oxidace nebo rozkladná reakce vyznačující se vzrůstem teploty, tlaku nebo 

vzrůstem těchto dvou veličin současně. 

 

 

Obr. 1 ukázka výbuchu uhelného prachu ve zkušebním zařízení 
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Výbušná směs 

Směs jejímţ obsahem jsou hořlavé plyny, páry hořlavých kapalin a prachy společně 

s oxidačním činidlem, které jsou schopny po dostatečné iniciaci explodovat. 

 

Iniciace 

Prvotní energetický podmět, zasahující určitou oblast výbušné směsi a vedoucí 

k její iniciaci. 

 

Iniciační zdroj 

Konkrétní prvek dodávající potřebnou iniciační energii (jiskra, plamen, elektrický 

výboj). 

 

Hoření a výbuchy prachu 

Prach v usazeném stavu můţe v závislosti na druhu látky hořet plamenem (bavlna, 

plastické hmoty), ţhnout (dřevěné uhlí), nebo doutnat (kdy s tepelným rozkladem 

vytváření pyrolyzní produkty v tak malém mnoţství, ţe se nedostane koncentrace potřebné 

k plamennému hoření) a hoření se můţe šířit různou rychlostí. Hořlavý prach v rozvířeném 

stavu je schopen prudké oxidační reakce, která má charakter výbuchu a za určitých 

podmínek můţe tento děj přejít aţ v detonaci [1]. 

 

3.1  Hodnocení rizika výbuchu 

 

Dle [3], je zaměstnavatel povinen vytvářet podmínky pro bezpečné, nezávadné, 

zdraví neohroţující pracovní prostředí, vhodnou organizaci bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci a přijímání opatření k prevenci rizik. Prevencí rizik se rozumí všechna opatření 

vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo 

minimalizovat působení neodstranitelných rizik. Zaměstnavatel je povinen vyhledávat 

rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat opatření k jejich odstranění. K tomu je 

povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména 

stav technické prevence a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek, a dále 

dodrţovat metody a způsoby zjištění a hodnocení rizikových faktorů podle zvláštního 

právního předpisu. Nelze-li rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit            
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a přijmout opatření k omezení jejich působení tak, aby ohroţení bezpečnosti a zdraví 

zaměstnanců bylo minimalizováno. Při přijímání a provádění technických, 

technologických, organizačních a jiných opatření k prevenci rizik vychází zaměstnavatel 

ze všeobecných preventivních zásad, kterými se rozumí: 

 

a) Omezování vzniku rizik, 

b) odstraňování rizik u zdroje jejich původu,  

c) přizpůsobování pracovních podmínek potřebám zaměstnanců s cílem 

omezení působení negativních vlivů práce na jejich zdraví, 

d) nahrazování nebezpečných technologií, pracovních prostředků, surovin       

a materiálů méně nebezpečnými nebo méně rizikovými, v souladu                

s vývojem nejnovějších poznatků vědy a techniky, 

e) plánování při provádění prevence rizik s vyuţitím techniky, organizace 

práce, pracovních podmínek, sociálních vztahů a vlivu pracovního prostředí, 

f) přednostní uplatňování prostředků kolektivní ochrany před riziky oproti 

prostředkům individuální ochrany, 

g) provádění opatření směřujících k omezování úniku škodlivin ze strojů         

a zařízení v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem, 

h) udílení vhodných pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při  práci 

[3]. 

 

Dle [4] upravuje zákon v oblasti nebezpečí výbuchu: 

 

Při uplatňování zásad prevence rizik nebo k zajištění ochrany před výbuchem 

přijímá zaměstnavatel technická nebo organizační opatření přiměřená povaze provozu 

v souladu se zásadami, které uplatňuje podle charakteru činnosti v následujícím pořadí: 

 

a) Předcházení vzniku výbušné atmosféry, 

b) zabránění iniciace výbušné atmosféry, 

c) sníţení škodlivých účinků výbuchu tak, aby bylo zajištěno zdraví                 

a bezpečnost zaměstnanců. 
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Tato opatření přijatá k prevenci a ochraně před výbuchem zaměstnavatel pravidelně 

přehodnocuje v jím určených intervalech a bezodkladně při kaţdé významné změně 

z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci [4]. 

Při posuzováni rizik je brán zřetel na: 

 

a) Pravděpodobnost výskytu výbušné atmosféry a její trvání, 

b) pravděpodobnost výskytu zdroje iniciace, včetně moţných výbojů statické 

elektřiny a na pravděpodobnost, zda jsou aktivní a účinné, 

c) pouţívaná zařízení, látky uvnitř technologického procesu, technologické 

procesy, pracovní postupy a jejich moţné vzájemné působení, 

d) rozsah předpokládaných účinků výbuchu. 

 

Úvahy nad účinky mají druhořadý význam při procesu hodnocení, neboť při 

výbuchu je vţdy bráno v úvahu vytvoření velkého mnoţství škod, a to od velkých 

materiálových ztrát, odstávky výroby aţ po poranění osob, ne-li usmrcení [4]. 

 

Toto hodnocení se musí vţdy vztahovat k danému případu a nelze jej zobecňovat. 

 

Po provedení technických a organizačních opatření musí být provedeny následující kroky: 

 

a) Klasifikace prostoru na prostory s nebezpečím výbuchu a prostory bez 

nebezpečí výbuchu. 

 

Prostor s nebezpečím výbuchu – prostor, ve kterém se výbušná atmosféra můţe 

vyskytnout v mnoţství vyţadujícím opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

zaměstnanců. 

 

Prostor bez nebezpečí výbuchu – prostor, ve kterém se nepředpokládá výskyt výbušné 

atmosféry v mnoţství vyţadujícím opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

zaměstnanců. 

 

b) Zabezpečení dalších poţadavků pro prostory klasifikované dle [4],      

(organizační opatření, opatření k ochraně před výbuchem a výběr zařízení 

ochranných systému pro klasifikované prostory). 
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c) Označení míst s nebezpečím výbuchu bezpečnostními značkami výstrahy 

s černými písmeny Ex. 

d) Vytvoření písemné dokumentace o ochraně před výbuchem a její vedení 

tak, aby odpovídalo skutečnosti [4]. 

 

Kromě těchto náleţitostí musí zaměstnavatel zabezpečit bezpečný                            

a provozuschopný provoz, bezpečné pouţívání strojů potřebných k vykonávání pracovní 

činnosti zaměstnance, technických zařízení, přístrojů a nářadí v prostředí s nebezpečím 

výbuchu. Z toho vyplývá, ţe zaměstnanec musí být vybaven vhodnými ochranným 

zařízením a zabezpečením před ohroţením ţivota či poškozením zdraví zaměstnance tak, 

aby chránilo zejména: 

 

- Před rizikem poţáru nebo výbuchu s následným poţárem nebo účinky 

výbušných směsí látek vyráběných, uţívaných nebo skladovaných 

v zařízení, 

- před nebezpečím vzniklý vypouštěním nebo únikem plynných, kapalných 

nebo tuhých emisí [4]. 

 

Zdroje iniciace  

 

Zdroje iniciace mohou být klasifikovány dle [9] Část 1: Základní koncepce             

a metodika podle pravděpodobnosti jejich výskytu následujícím způsobem: 

 

a) Zdroje iniciace, které se vyskytují trvale a často; 

b) zdroje iniciace, které se mohou vyskytnout zřídka; 

c) zdroje iniciace, které se mohou vyskytnout velmi zřídka; 

 

V podmínkách pouţívaného zařízení, ochranných systémů a součástí musí být tato 

klasifikace brána v úvahu za rovnocennou ke: 

 

a) Zdrojům iniciace, které se mohou vyskytnout při běţném provozu; 

b) zdrojům iniciace, které se mohou vyskytnout pouze jako výsledek selhání; 
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c) zdrojům iniciace, které se mohou vyskytnout pouze jako výsledek 

ojedinělých selhání. 

 

Mezi obecné zdroje iniciace (dle [9]) patří: 

a) Horký povrch, 

b) plameny a horké plyny (včetně horkých částic), 

c) mechanicky vznikající jiskry, 

d) elektrická zařízení, 

e) statická elektřina, 

f) samovznícení prachu, 

g) úder blesku. 

h) elektromagnetické vlny od 3.10
11

 Hz do 3.10
15

 Hz, 

i) ionizující záření, 

j) ultrazvuk, 

k) adiabatická komprese a rázové vlny, 

l) rozptylové elektrické proudy, katodová ochrana proti korozi [5]. 

 

3.2 Identifikace nebezpečných prostorů technologie 

 

O rizikovosti technologie – ve které se vyskytuje hořlavá látka, která můţe se 

vzduchem vytvářet výbušnou směs v nebezpečném mnoţství – rozhoduje dosaţení resp. 

překročení nebezpečné koncentrace prachu a přítomnost iniciačních zdrojů. Pro jednotlivé 

dílčí části se provede určení mnoţství a pravděpodobnosti výskytu výbušné atmosféry [5]. 

 

Výskyt nebezpečné atmosféry závisí na: 

- Přítomnosti hořlavé látky, 

- stupni disperze hořlavé látky (např. plynů, par, mlh, prachů), 

- koncentraci hořlavé látky ve vzduchu uvnitř rozsahu výbušnosti, 

- mnoţství výbušné atmosféry, dostatečné pro způsobení zranění nebo 

poškození při iniciaci [5]. 

 

Pro stanovení pravděpodobnosti výskytu nebezpečné výbušné atmosféry musí být 

bráno také v úvahu moţné vytváření výbušné atmosféry. Pokud není moţné posouzení 
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pravděpodobnosti vzniku nebezpečné výbušné atmosféry, musí se předpokládat trvalá 

přítomnost takové atmosféry, kromě případů, kdy je zajištěno zařízení pro spolehlivou 

kontrolu přítomnosti koncentrace hořlavé látky v atmosféře. 

Plyny a páry mají dostatečně vysoký stupeň disperze k vytváření výbušné 

atmosféry. U mlh a prachů můţe být dosaţeno dostatečného stupně disperze k vytváření 

výbušné atmosféry tehdy, je-li velikost kapek nebo částic menší neţ 1 mm. 

 

Výbuch je moţný tehdy, kdyţ koncentrace rozptýlené hořlavé látky ve vzduchu 

dosáhne minimální hodnotu (dolní meze výbušnosti). V uzavřeném prostoru je nutno za 

nebezpečné mnoţství u hybridní směsi povaţovat velikost prostoru jiţ 10 dm
3
 výbušné 

směsi. To znamená, ţe v prostorách menších neţ 100 m
3
 se za nebezpečné mnoţství 

povaţuje výbušná směs tvořící desetitisícinu objemu daného prostoru. Tyto poměry 

vyplývají z nehomogenity směsi v daném prostoru.  

 

Oblak rozvířeného prachu je obvykle nehomogenní. Koncentrace prachu můţe 

velmi kolísat podle víření usazenin a rozptýlení do atmosféry. Z tohoto důvodu se uvaţuje 

při výpočtu koeficient 0,5, který tuto nehomogenitu zohledňuje. Pokud jsou v prostoru 

přítomné nánosy usazeného hořlavého prachu, je nutno vţdy uváţit moţné vytváření 

výbušné atmosféry [5]. 

 

 

Prostory s nebezpečnými látkami: 

Reálné nebezpečí výbuchu je ovlivňováno, za přítomnosti oxidačního činidla 

(vzdušný kyslík), stavem nebezpečné látky a přítomností zdrojů iniciace, které mohou být 

v konkrétním posuzovaném prostoru aktivní a účinné [6]. 

 

Klasifikace prostorů technologie (zařízení) nebezpečných výbuchem do zón 

 

Hořlavé látky jsou nebezpečné, protoţe po jejich rozprášení do vzduchu jakýmkoliv 

způsobem vytvářejí prostředí s nebezpečím výbuchu. 

 

Proto má být zařízení, které je umístěno do prostředí, kde mohou vznikat oblaka 

prachu, chráněno proti vznícení a mít omezenou povrchovou teplotu pod teplotu, při které 



17 

 

můţe dojít ke vznícení rozvířeného prachu, vrstvy prachu, směsi hořlavých plynů, par a 

mlh se vzduchem.  

 

Plyn nebo páry hořlavých látek, které mohou být lehčí i těţší neţ vzduch, se vlivem 

nedostatečného větrání mohou hromadit a tak vytvářet výbušnou atmosféru [7]. 

 

Nebezpečí, která vytváří plyny a páry hořlavých látek jsou: 

 

- Tvorba oblaku plynů nebo par z jakéhokoliv zdroje úniku, včetně netěsnosti 

na ventilech, armaturách potrubí tak, ţe vznikne výbušná atmosféra, 

- tvorba oblaku plynů nebo par hořlavých kapalných látek, které jsou 

zahřívané na teploty blízké teplotám vzplanutí (mezní teplota jako niţší 

z teplot – min. pod teplotou vzplanutí hodnota niţší o 10 % z její hodnoty 

nebo hodnota niţší o 10 
o
C neţ její hodnota) [7]. 
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Obr. 2 výbuch par hořlavé kapaliny (domácí destilační zařízeni) 

 

Postup pro zařazování prostoru s výbušnou atmosférou s plynem a párami hořlavých látek 

je následující:  

- Zjištění vlastností dané látky – sloţení, molová hmotnost, tepl. bod 

vzplanutí, dolní a horní mez výbušnosti, tepl. bod varu, relativní hustota 

plynů a par, teplota vznícení. 

- identifikace moţných zařízení, prostorů a zdrojů úniku s výskytem 

hořlavých látek ve formě plynů, par nebo kapalin, 

- stanovení pravděpodobnosti úniku těchto látek a pravděpodobnost vzniku 

výbušné směsi hořlavé látky se vzduchem [8]. 

 

Teprve po provedení těchto kroků lze stanovit zóny a jejich rozsah. 

 

Jedním z nejdůleţitějších kroků pro další zdárný postup je identifikace zdrojů úniku 

prachu. Tzn., ţe je nutné znát nejen podmínky, které mohou v provozu vznikat,               

ale moţnost tvorby výbušné směsi kapaliny, plynu atd. se vzduchem nebo vrstvy hořlavého 

prachu. Je proto nutné zvlášť posuzovat vnitřní prostor zařízení s hořlavou látkou               

a následně okolí zařízení, resp. vnější prostor. 

 

Zařízení musí být posuzováno za normálního provozu, abnormálních situacích,       

a při spouštění či najíţdění, aby mohl být posouzen rozsah výskytu nebo přítomnost 

hořlavé látky.  

 

Prostor okolo zařízení můţe ovlivňovat mnoho faktorů. Nachází-li se v zařízení 

s hořlavou látkou vyšší tlak neţ je atmosférický, je nutné zde uvaţovat nad netěsnostmi 

zařízení, které mohou zapříčinit snadné vytlačení prachu z netěsného zařízení.  

 

Jsou-li známy moţnosti úniku z procesu, musí být kaţdý zdroj úniku identifikován 

a stanoven jeho stupeň úniku [8]. 

 

Stupně úniku jsou následující: 
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- Trvalý stupeň úniku – zdroj, u kterého se očekávají trvalé úniky nebo 

jehoţ přítomnost je očekávána po dlouhé časové období, 

- Primární stupeň úniku – zdroj, u kterého se očekávají příleţitostné úniky 

hořlavé látky v normálním provozu, např. místa blízko plnění, 

- Sekundární stupeň úniku – zdroj, u kterého se neočekávají úniky hořlavé 

látky v normálním provozu a pokud dojde k úniku, je jeho pravděpodobnost 

výjimečná a pouze po krátké časové období, např. provoz pro manipulaci 

s prachem, kde je v okolí přítomen usazený prach [8]. 

 

Nejprve je nutné dle [10]. Část 3: Stanovení základních charakteristik, určit povahu 

zpracovaných nebo skladovaných látek a následně provést klasifikaci prostoru zařízení    

do zón. 

 

 

Tabulka č.1: Povaha zpracovaných nebo skladovaných látek 

Označení Třída označení Charakteristiky 

BE3 Nebezpečí výbuchu 

Nebezpečí nebo skladování 

výbušných látek včetně výskytu 

snadno zápalného prachu. 

BE3N1 
Nebezpečí výbuchu 

hořlavých prachů 

Prostory, v nichţ hořlavý prach vzniká 

a rozviřuje se v takové míře, ţe je 

v ovzduší trvale, nebo kde i za 

obvyklých provozních stavů můţe 

vzniknout rozvířením výbušná 

koncentrace prachu v mnoţství 

nebezpečném osobám a věcem. 

BE3N2 
Nebezpečí výbuchu 

hořlavých plynů a par 

Prostory, v nichţ hořlavý plyn nebo 

pára vzniká a rozviřuje se v takové 

míře, ţe je v ovzduší trvale, nebo kde i 

za obvyklých provozních stavů můţe 

vzniknout výbušná koncentrace 

v mnoţství nebezpečném osobám       

a věcem. 

 

Na základě pravděpodobnosti vzniku prostředí s nebezpečím výbuchu prachu se pak 

prostory řadí dle tabulky č. 1 [6]. 
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Prostory s výskytem výbušné atmosféry sloţené ze směsi vzduchu a hořlavých látek ve 

formě prachů se zatřiďují do těchto zón: 

 

Zóna 20 – je prostor, ve kterém je výbušná atmosféra vytvořena oblakem zvířeného  

                 hořlavého prachu ve vzduchu, který je přítomen trvale nebo dlouhou dobu. 

 

Zóna 21 - je prostor, ve kterém je výbušná atmosféra vytvořena oblakem zvířeného  

                 hořlavého prachu ve vzduchu, vznikající při běţném provozu příleţitostně. 

 

Zóna 22 - je prostor, ve kterém je nepravděpodobný vznik výbušné atmosféry vytvořené                    

                oblakem zvířeného hořlavého prachu ve vzduchu, při běţném provozu a pokud  

                se tato atmosféra vyskytne, pak pouze po velmi krátkou dobu. 

 

Výsledkem je identifikace oblastí, kde se musí učinit vhodná opatření k vyloučení zdrojů 

iniciace k omezení moţnosti vzniku nebezpečí výbuchu [2]. 

Pro tyto zóny jsou určené kategorie zařízení: 

 

- Kategorie 1: zahrnuje zařízení, které je konstruováno tak, aby bylo schopno 

provozu ve shodě s provozními hodnotami stanovenými výrobcem               

a zajišťovalo velmi vysokou úroveň ochrany. Má dostatečnou úroveň 

ochrany v případě výpadku jednoho způsobu ochrany zajistí dostatečnou 

úroveň bezpečnosti alespoň jeden další nezávislý způsob ochrany, nebo       

v případě vzniku dvou vzájemně nezávislých poruch je stále ještě zajištěna 

dostatečná bezpečnost zařízení. 

 

- Kategorie 2: zahrnuje zařízení, které je konstruováno tak, aby bylo schopno 

provozu ve shodě s provozními parametry stanovenými výrobcem               

a zajišťovalo vysokou úroveň ochrany. Zařízení musí být vybaveno 

ochranou, která i v případě často vznikajících poruch nebo selhání zařízení, 

se kterým se musí normálně počítat, bude dostatečně účinná. 

 

- Kategorie 3: zahrnuje zařízení, které je konstruováno tak, aby bylo schopno 

provozu ve shodě s provozními parametry stanovenými výrobcem               
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a zajišťovalo normální úroveň ochrany. Zařízení musí být bezpečné při 

běţném provozu [2]. 

 

Abychom celkově zjistili moţnost vzniku výbušné atmosféry, je třeba stanovit pro 

dané zařízení nejen vnější prostředí, ale i vnitřní prostředí, neboť k výbuchu můţe dojít 

nejen kolem daného zařízení, ale díky netěsnostem a tudíţ i moţným přisáváním vzduchu 

můţe dojít k výbuchu i uvnitř zařízení a následnému porušení celistvosti a tím i rozletu 

částic do okolí.  

 

V zónách klasifikovaných dle přílohy č. 1 části 2 nařízení vlády č.406/2004 Sb. smí být 

pouţita zařízení těchto kategorií: 

 

- V zóně 0 nebo v zóně 20 zařízení kategorie 1, 

- V zóně 1 nebo v zóně 21 zařízení kategorie 1 a 2, 

- V zóně 2 nebo v zóně 22 zařízení kategorie 1, 2 a 3 [2]. 
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4 O společnosti 
 

ŢDB GROUP představuje strojírensko-hutnický podnik v ostravsko-karvinské 

aglomeraci. Základy tohoto podniku byly poloţeny v roce 1885. Vznikl první provoz, 

rourovna  a závod na výrobu bezešvých trub. Tyto dva závody byly zaloţeny německými 

průmyslníky A. Hannem a J. Eisnerem. První provoz ţelezáren byl zahájen 2. listopadu 

1885 výrobou plynových trubek. V roce 1886 byla uvedena do provozu slévárna, válcovna 

profilů a dvě pudlovací pece, coţ byl základ pro výstavbu „ocelárny“.  

 

Druhá část podniku „drátovna“ byla zaloţena Moravskoslezskou společností pro 

průmysl drátěný v roce 1896 výrobou drátů, drátěných výrobků a řetězů. V roce 1901 byla 

drátovna rozšířena o výrobu ostnatého drátu a o pět let později byla vybudována elektrická 

pozinkovací trať jako první v Evropě. V dalších letech se vyráběly vysokouhlíkaté taţené 

dráty, drátěná lana a v roce 1949 kalené jehlové dráty. Výroba patentovaných drátů se stala 

jedním z klíčových výrobních programů. 

 

V průběhu roku 1945 byly ţelezárny a drátovny znárodněny a v tomtéţ roce vzniká 

národní podnik Bohumínské ţelezárny Gustava Klimenta. Oba podniky byly v roce 1958 

sloučeny pod názvem Ţelezárny a drátovny Bohumín. K tomuto podniku byly přičleněny 

ještě závody Kamenná, kde se vyráběly kovové tkaniny a závod Uhříněves s výrobou 

ocelových lan. Z důvodu technických a poptávkových změn se měnila náplň i rozsah 

výroby. V roce 1988 byl ustanoven státní podnik Ţelezárny a drátovny Bohumín a v roce 

1993 došlo k převodu tohoto podniku na akciovou společnost ve státním vlastnictví 

s názvem ŢDB a.s.. V roce 1996 byla společnost privatizována kupónovou metodou a 

v současnosti je zcela ve vlastnictví soukromých akcionářů. 

 

Charakteristika výrobních závodů 

Závod válcovny a ocelárna. Válcovny mají universální jednostolicovou trať pro 

válcování široké a ploché oceli, ploštin a klasickou jemnou trať pro válcování tyčové ocele. 

Součásti je provoz ocelárna, kde jsou umístěny dvě elektrické obloukové pece 15 tun, které 

slouţí pro výrobu oceli (ingotové odlévání).  

 

Závod TT VIADRUS je předním českým výrobcem širokého sortimentu 

litinových topenářských výrobků. Splňuje všechny náročné ekologické poţadavky. 
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Vyrábějí se zde litinová lokální topidla, kotle se širokým rozsahem tepelného výrobku pro 

všechny druhy paliv, speciální odlitky ze ţáruvzdorných kovů apod. 

 

Drátovenský závod má dlouholetou tradici ve výrobě ocelových taţených drátů              

a výrobků z drátů nejrůznějšího provedení a povrchových úprav. Hlavními výrobky jsou 

nízkouhlíkaté dráty, pozinkované a pocínované dráty, pruţinové, lanové, kartáčnické  

jehlicové dráty, důlní lana, lana pro lanové dráhy, ocelové kordy, patní lana a jiné. 

 

Závod Energetika plní především základní obsluţné funkce pro výše uvedené 

výrobní závody. Hlavní náplní činností je: 

 

- nákup, výroba a distribuce energií (teplo, pára, plyn, stlačený vzduch) a 

všech druhů vod 

- provoz odpadového hospodářství (skládka, spalovna, rekultivace, 

biodegradace, komunální odpady) 

- měření emisí 

- chemickoekologické rozbory 

- péče o ţivotní prostředí 

- poradenské, informační a školící činnosti v oblasti ţivotního prostředí 

 

Recyklační závod se podílí na recyklační politice - likvidace odpadů bez 

negativních dopadů na ţivotní prostředí. Provádí kontejnerovou přepravu a likvidaci 

odpadů, zpracování ţelezných a neţelezných odpadů, zpracování pryţových produktů, 

skla, plastů atd. 

 

Závod kovové tkaniny Kamenná je umístěn v okrese Šumperk a patří mezi 

největší výrobce kovových tkanin a sítí v České republice. Jeho výrobky nacházejí 

uplatnění téměř ve všech odvětvích průmyslu. Pouţívají se při třídění a filtraci látek 

v chemickém a potravinářském průmyslu, jako pomocné konstrukční prvky ve 

stavebnictví, ve sklářství, v textilním průmyslu apod. Další sortiment tohoto závodu je 

tvořen nekonečnými lanovými pásy, dopravními pásy, tkaninami s obdélníkovými oky – 

rabicovými sítěmi, ocelovými ţíhanými dráty, ocelovými neţíhanými dráty a ocelovými 

pozinkovanými dráty  malých průměrů.  
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Akciová společnost ŢDB a.s. je v dnešní době tvořena třemi výrobními a dvěma 

obsluţnými závody. Do liniové organizační struktury jsou zařazeny odborné útvary na 

úrovni štábů, které podporují a zajišťují činnost jednotlivých závodů v daných oblastech. 

V této organizační struktuře je pod odborem personální záleţitosti zařazeno oddělení 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

 

Mezi základní úkoly tohoto oddělení patří: 

- plánování  ukazatelů  a úkolů  v  systému  BOZ  (plán preventivních kontrol 

BOZ na jednotlivých závodech,  plán  preventivních  zdravotních  

prohlídek,   plán  ukazatelů  úrazové četnosti apod.) 

- sledování legislativních změn na úrovni BOZ 

- vypracovávání rozborů ukazatelů BOZ 

- zajišťování školení z BOZ  

- vyhodnocování záznamů o vyhledání rizik jednotlivých závodů 

- vedení seznamu rizikových pracovišť 

- vedení evidence pracovních úrazů, nepracovních úrazů a nemocnosti 

- šetření a přezkum  pracovních úrazů, nehod a havárií 

- vydávání před kolaudačních posudků u investičních zařízení 

- zajištění styku s externími kontrolními orgány SOD [14].      

 

4.1 Charakteristika posuzované činnosti 

 

 Uhelná kotelna je situována v objektu teplárny, o půdorysných rozměrech            

40 x 40 m. Do prostoru kotelny je prostřednictvím zauhlovacího zařízení dopravováno 

černé uhlí, které je v kotlích spalováno za účelem výroby páry. Spalování uhlí je 

zajišťováno ventilátory, kterými se pod rošt kotlů K1 – K2 přivádí vzduch. Vznikající 

spaliny jsou odsávány kouřovými ventilátory. 

 

Pro zauhlování kotelny slouţí  venkovní nekrytá skládka s plochou cca 1 000 m
2
, 

která je zhutňována buldozerem. Skladovací výška paliva je cca 4 m. Uhlí je ze skládky 

pomocí buldozeru nahrnováno na rošt, odkud je pomocí redleru a dvou elevátorů 

dopravováno do 5.NP a odtud je zauhlovacími dopravníky rozmisťováno do zásobníků   

jednotlivých kotlů.  
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Výbuch a následný poţár můţe způsobit rozvířený uhelný prach ve směsi se 

vzduchem a při styku s zdrojem iniciace. Je-li zanedbáno čištění elektrických zařízení, 

zvyšuje se moţnost vzniku poţáru od usazeného prachu na elektrických zařízeních a 

kabelech. Nebezpečí poţáru je hlavně v prostorách s výskytem uhelného prachu - prostory 

zauhlovacích pásů nad zásobníky, a dále pak stykem hořlavých předmětů s potrubím ostré 

páry [15].       

4.2 Jednotlivé části technologie zauhlování  

 

Zauhlování je proces manipulace s pevnými palivy na teplárně. Tento proces 

představuje přepravu pevných paliv ze skládky (na skládku je uhlí dopraveno a sloţeno 

pomocí nákladních automobilů), pomocí buldozeru, redlerového dopravníku, korečkového 

elevátoru, gumových pásů do zásobníků jednotlivých kotlů uhelné kotelny [15]. Schéma 

celého procesu zauhlování viz. Příloha 1. 

 

 Skládka paliva 

- celková plocha skládky je 1000 m
2 

- kapacita skládky je 2500 tun uhlí 

 

 

Obr.3 skládka uhlí 
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Skládka paliva je situována podél čelní stěny kotelny, ohraničena betonovou zdí od 

bývalého kotle č. 4 a kolejištěm vedoucím od pomocné haly ocelárny. Podzemní násypník 

paliva o rozměrech 4,9 x 2,2 m, slouţí pro přísun paliva na redlerový dopravník. Tento 

násypník paliva je opatřen bezpečnostní mříţí [15]. 

 

 

Obr. 4 násypník paliva s bezpečnostní mříţí 

 

 

Buldozery 

K manipulaci s palivem na skládce slouţí 2 buldozery typu D 706 s hydraulicky 

ovládanou radlicí D 499. Pro buldozery je k dispozici garáţ, umístěná u kolejového 

vykladače [15]. 
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Redlerový dopravník 

- šířka dopravníku 320 mm 

- délka dopravníku 11,5 m 

- výkon dopravníku 30 tun/hod. 

 

Dopravník slouţí k dopravě paliva z násypníku ke korečkovým elevátorům. Jeho 

hlavní součásti tvoří: vratná a poháněcí stanice, unašeč a vana s pojistnou klapou, opatřená 

vypínačem, zařízení k zamezení průniku větších předmětů k elevátorům [15].  

 

 

Obr. 5 násypník 
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Obr. 6 redlerový dopravník 

 

Korečkové elevátory 

- dopravní výška elevátoru 16,6 m 

- výkon elevátoru 30 tun/hod. 

 

Zařízení slouţí k dopravě paliva od redlerového dopravníku k pevnému 

zauhlovacímu pásu. Jeden elevátor je vţdy v záloze. Hlavní části elevátoru tvoří poháněcí 

ústrojí opatřené rohatkou a západkou proti zpětnému chodu, poháněcí a napínací stanice, 

řetěz s korečky a šachtice [15]. 

 

Výrobcem redlerového dopravníku je Transporta Chrudim, a.s. 
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Obr. 7 korečkové elevátory 

 

 

Pevný gumový pás 

- délka gum. pásu 5,5 m 

- šířka gum. pásu 550 mm 

 

Pevný gumový pás slouţí k dopravě paliva od korečkového elevátoru na pojízdný 

dopravník s vratným posunem. Pás je opatřen automatickou pásovou váhou typu 24. 

Hlavní části pásu jsou: poháněcí ústrojí, poháněcí a napínací buben [15]. 

 

Výrobcem je Továrna na váhy, Praha Hostivař.  
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Pojízdný  gumový pás 

- délka gum. pásu 17 m 

- šířka gum. pásu 550 mm 

 

Tento pás slouţí k dopravě paliva z pevného pásu do zásobníků paliva jednotlivých 

kotlů. Hlavní části jsou: hnací buben, napínací buben, podpěrné kladky a navíjedlo, 

slouţící k pohybu pásu [15]. 

 

 

Obr. 8 pevný gumový pás 
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Obr. 9 pojízdný gumový pás 

4.3 Průběh zauhlování 

 

Postup při manipulaci s palivem na skládce 

K odtlačení vyloţeného paliva a přípravě paliva pro kotle slouţí buldozery. 

Buldozerem se odtlačuje palivo z výloţního prostoru směrem k betonové zdi před bývalým 

kotlem K 4. Při zauhlování strojník nahrnuje palivo na rošt podzemního násypníku paliva 

[15]. 

 

Zauhlování kotlů 

- Dopravní pásy 

Dopravní pásy se spouštějí nezatíţené a jen v tom případě, ţe je zajištěn odběr 

paliva. Před spuštěním sleduje obsluha  napnutí pásu, případně prokluzování pásu na 

poháněcím bubnu. Zvláštní pozornost se věnuje čištění pásu u bubnu vratné stanice. 

Válečky horních a dolních stanic a stráţné kladky se musí lehce otočit. 
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- Korečkový elevátor 

Můţe se spouštět nezatíţený a jen v tom případě, ţe je zajištěn odběr paliva. U 

elevátoru je nutné sledovat, zda je řetěz dostatečně napnut – napínací závaţí v dolní 

poloze. U pohonu elevátoru je nutno jednou za směnu přezkoušet funkci zabezpečovacího 

zařízení proti zpětnému chodu.  

 

- Redlerový dopravník 

Během směny je nutno sledovat zda nabíhá správně řetěz na poháněcí růţici            

a není-li ucpaná dráţka mezi zuby. Je nutno kontrolovat, zda se nezahlcují výsypky. Při 

vniknutí cizího tělesa do ţlabu redleru je nutné redler okamţitě odstavit. V případě 

deformace článku dopravního řetězu je nutné tento článek vyměnit.  

 

- Postup při zauhlování kotlů     

Palivo z násypníku je dopraveno pomocí dopravníku do zásobníků jednotlivých 

kotlů.  Před započetím dopravy paliva do zásobníku jednoho kotle překontroluje zauhlovač 

stav transportéru včetně jeho příslušenství. Pomocí ovladače uvede do provozu 

signalizační zařízení, které je umístěno u redleru a zauhlovacích pásů. Zauhlovací linku 

uvede do provozu v následujícím pořadí: 

 

a) Přesune pojízdný reversační pás nad příslušný zásobník kotle. 

b) uvede reversační pás do chodu 

c) uvede do provozu pevný zauhlovací pás, současně prověří vizuálně činnost 

váhy 

d) plynule uvede v činnost příslušný elevátor pomocí spouštěče. Vizuální 

kontrolu ampérmetru zjistí, není-li elevátor přetíţen. Při změně volby 

elevátoru musí před spuštěním přesunout násypník z redleru na příslušný 

elevátor 

e) pomocí signalizace poţádá obsluhu o uvedení redleru do provozu. Objeví-li 

se v palivu cizí předmět, dojde pomocí hradítka k vypnutí redleru. Obsluha 

vypne hlavní vypínač pro motor, odstraní zajišťovací kolík přítlačné tyče, 

která je opatřená pérem. Pozvedne hradítko a odstraní neţádoucí předmět. 

Znovu uvede hradítko do původní polohy, zajistí tyčí s pérem, zajišťovacím 

kolíkem, přepínačem a tlačítkovým ovladačem uvede redler do provozu  
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f) při naplnění příslušného zásobníku kotle palivem, pomocí navíjedla přesune 

reversační pás nad další zásobní kotle 

 

Po doplnění zásobníků kotlů potřebným mnoţství paliva provede obsluha zastavení 

přívodu paliva a odstavení zauhlovací linky v opačném sledu [15].  

  

Čištění a údržba 

- Skládka                              

V průběhu směny provádí zauhlovač odstranění paliva z výloţního prostoru směr 

ocelárna do vzdálenosti 3 metrů od středu bývalého kolejiště. 

 

- Zauhlovací zařízení 

Po ukončení zauhlování a odstavení zauhlovací linky vypne zauhlovač pomocí 

bezpečnostního tlačítka hlavní přívod proudu a provede vyčištění veškerých ploch, 

napínacích a hnacích bubnů a plošin. U redlerového dopravníku odstraní neţádoucí zbytky 

paliva a další nečistoty. 

 

- Údrţba a mazání 

Tuto činnost provádí určená osoba tedy směnový zámečník [15]. 

 

Zásobení energiemi 

Elektrická energie pro všechna elektrická zařízení zauhlování je zajišťována           

z  vlastního zdroje teplárny, přičemţ elektroúdrţba zařízení je zajišťována externě. 

Mnoţství dodávaného uhlí tedy jeho hmotnost je 3 x denně ověřována váţením na pevném 

gumovém pásu. Atest dodávaného uhlí je ověřována, při kaţdé dodávce v ukazatelích – 

výhřevnost, obsah síry, obsah popela, obsah vody [15]. 

 

Předepsané revize 

Revize všech zařízení patřící pod zauhlování (redlerový dopravník, korečkový 

elevátor, pevný a pojízdný gumový pás) se provádí 1 x  ročně při středních opravách 

uhelné kotelny [15]. 
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4.4 Požární ochrana používaná na zauhlovací cestě 

 

Pro případ vzniku poţáru na úseku zauhlování a jeho rychlou likvidaci platí, stejně 

jako pro jiné provozní prostory na teplárně, podnikové a poţární poplachové směrnice. 

Tyto jsou umístěny v garáţi a v prostoru zauhlovacích pásů. 

 

Rozmístění PHP a poţárních hydrantů: 

 

- v prostoru zauhlovacích pásů 1 ks PG 6 

- v strojovně výtahů 1 ks S 5 KT 

- v prostoru kotelny 2 ks V 9 a poţární hydrant 1 ks C52 

              

Pracovníci provádějící obsluhu zauhlování jsou ve smyslu zákona č. 91/1995 poučeni a 

jsou povinni: 

- Získat znalosti o vlastnostech zařízení a hořlavin s nimiţ manipulují 

z hlediska poţárního nebezpečí, a dále o tom jak si počínat, aby nezpůsobili 

poţár nebo výbuch a neohrozili zdraví, ţivoty a majetek. V případě, ţe zjistí 

závadu, snaţí se ji odstranit a pokud nejsou schopni sami tuto závadu 

odstranit, nahlásí ji svému nadřízenému, který zajistí její odstranění. 

- Umět pouţívat hasící přístroje a jiné hasební prostředky. 

- V případě vzniku poţáru v malém rozsahu, se snaţí jej likvidovat pomocí 

hasících přístrojů. 

- V případě vzniku poţáru velkého rozsahu přivolají jednotku ZPÚ                

a postupují dle poţárních směrnic. 

- Zachovávat nařízení a zákazy kouření a manipulace s otevřeným ohněm 

v prostorách s moţností výbuchu a se zvýšenou moţností vzniku poţáru. 

 

 

V provoze teplárny je ustavena poţární hlídka. Všichni zaměstnanci zauhlování 

jsou pravidelně proškolováni o protipoţární ochraně na svém pracovišti a teplárně dle 

instruktáţní knihy [15]. 
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4.5 Povinnosti zaměstnanců na pracovišti 

 

Za důsledné vykonávání pracovních činností, za dodrţování technologického 

předpisu a pravidel bezpečnosti práce zodpovídá mistr teplárny. Na směně potom vrchní 

topič. Zodpovědnost se klade i na řádný chod všech zařízení v průběhu směny, dále na to, 

aby se v prostorách zauhlování nepohybovali nepovolané osoby [15]. 

 

„ZÁKAZ VSTUPU NEPOVOLANÝM OSOBÁM“ 

 

Tabulka č. 2: Deníky vedené obsluhou 

Název deníku: Zaznamenávající údaje: Četnost záznamů: 

Deník uhlí mnoţství přijatého uhlí 3 x denně 

Deník strojníka buldozeru spotřeba nafty, oleje 3 x denně 

Deník zauhlování provedená práce zauhlovače 3 x denně 
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5 Vlastní řešení situace 
 

Ve vlastním řešení situace převáţně vycházím z Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 1999/92/ES o minimálních poţadavcích na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví 

zaměstnanců vystavených riziku výbušných prostředí, Nezávazného návodu pro zavádění 

Směrnice 1999/92/ES, Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bliţších poţadavcích na zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu a z doprovodných 

norem. 

 

Posouzení z hlediska výbuchu 

Při celkovém posouzení – analýze rizik – ve vztahu k nebezpečí výbuchu byly 

brány v potaz následující skutečnosti: 

 

- Poskytnutá dokumentace – DTP zauhlování, poţární řád – uhelná kotelna, 

protokol o určení vnějších vlivů č. AZ FIN/T/269,  

- osobní prohlídka dané technologie a její posouzení, 

- informace o pracovním místě, poskytnutém pracovníky ŢDB GROUP, 

- protokol o měření prašnosti. 

 

Na základě předloţené dokumentace a prohlídce technologie zauhlování jsem navrhnul:  

 

Třídu z hlediska povahy zpracovávaných nebo skladovaných látek dle [10] navrhuji: 

 

BE3N1 – nebezpečí výbuchu hořlavého prachu 

 

Zatřídění jednotlivých částí technologie zauhlování do zón dle [13] výše uvedené normy zatřiďuji: 

Část Zóna uvnitř Zóna vně 

Venkovní násypka BEZ BEZ 

Redlerový dopravník 22 BEZ (22)


 

Korečkové elevátory 22 BEZ (22)


 

Pásové dopravníky BEZ       BEZ (22)


 

Horní zásobník uhlí 22 BEZ 

Kotel 1,2 22


 BEZ 
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 - v těchto prostorech je stanoveno nebezpečí hořlavého prachu BE2N2 za předpokladu, ţe bude prováděn 

dostatečný, periodický úklid usazeného prachu, kterým bude zajištěna čistota provozu. Podmínky pro 

dodrţování čistoty a periodický úklid jsou stanoveny v provozní dokumentaci zařízení (poţárním řádu) viz. 

Příloha 3. Provozovatel musí dle [13] zajistit úroveň úklidu „výbornou“ nebo „dobrou“. Harmonogram    a 

úroveň úklidu musí být stanovena na základě měření úrovně usazování a prašnosti. V případě, ţe toto 

provozovatelem zajištěno nebude, je prostor kolem celého zařízení jako prostor s nebezpečím výbuchu 

BE3N1, zóna 22.     

 


 - odstavený kotel při čištění jinak BEZ. 

 

Dílčí závěr: 

V technologii zauhlování dochází k přepravě černého uhlí, které je uloţeno na 

venkovní skládce. Toto uhlí má přirozenou atmosférickou vlhkost okolí.  V období sucha  

a letních měsíců dochází v místech přesypu a v uzavřených celcích technologie k rozvíření  

hořlavého uhelného prachu s moţností vzniku nebezpečné – výbušné koncentrace.  

 

V části technologie kotel 1,2 je nebezpečí výbuchu uhelného prachu uvaţováno 

uvnitř zařízení. Tedy v násypkách uhlí, které sloţí jako malé zásobníky pro kotle. Toto 

riziko výbuchu je uvaţováno především v letních měsících, kdy kotle jsou zauhlovány 

velmi suchým uhlím, které zvyšuje prašnost. Riziko výbuchu dále hrozí, kdyţ jsou kotle 

odstaveny a dochází k jejich vnitřnímu čištění. 

 

Ostatní vnitřní zařízení je posouzeno jako zařízení bez nebezpečí výbuchu 

hořlavých prachů. 

 

Okolí těchto zařízení je posouzeno, jako prostředí bez nebezpečí výbuchu 

hořlavých prachů za předpokladu dodrţení podmínky úklidu (viz poznámka


).      
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Iniciační zdroje 

Při určení zdrojů iniciace jsem vycházel z [8], [9] a určil jsem jako moţné zdroje 

iniciace tyto: 

 

V posuzovaném prostoru jsem uvaţoval s následujícími iniciačními zdroji: 

Iniciační zdroj Možnost výskytu 

Horké povrchy Topné systémy, otáčivé části stroje 

Mechanické jiskry 

Otáčivé části stroje, pohyblivé části stroje, 

manipulace s jiskřivými pracovními 

nástroji, při údrţbářských pracích 

Statická elektřina 

Nedostatečné uzemnění konstrukcí               

a zařízení, nedostatečné vodivá spojení, 

nevhodné vybavení obsluhy jak ochrannými 

tak pracovními pomůckami s moţností 

pouţití do prostředí s nebezpečím výbuchu, 

vznik statické elektřiny mezi jednotlivými 

částečkami uhlí potaţmo prachu   

Elektrická zařízení 

Zapínání a vypínaní el. obvodů, zahřívaní 

při velkých přechodových odporech v el. 

spojích, mimo provozní vliv – nevhodné el. 

zařízení pro místní prostředí (příruční 

svítidla)   

Svařovaní a jiné tepelné zdroje při údrţbě a čištění 

 

5.1 Obecná doporučení pro celou technologii zauhlování 

 

- Jednotlivé části technologie musí být ze strany provozovatele pravidelně 

kontrolovány a udrţovány, aby byla zajištěna maximální provozuschopnost 

těchto částí dle dokumentace výrobce. Prováděné revize a kontroly zařízení 

musí být dle platných předpisů a bezpečnostních norem. O těchto revizích 

musí být vedena písemná dokumentace.  
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- Údrţba, popř. obsluha musí dbát všech ustanovení vyplývajících 

z provozních předpisů, bezpečnostních postupů a opatření pro daný provoz. 

V případě oprav uvnitř prostoru s nebezpečím výbuchu musí být práce 

prováděny na základě Příkazu V.  

 

- V prostoru stanovených zón s nebezpečím výbuchu musí revizní technik 

společnosti ŢDB GROUP, prověřit splnění poţadavků pro pouţití 

v prostředí s nebezpečím výbuchu u vyskytujících neelektrických zařízení  a 

vybavení (dle [6], [10], [13]). Dále veškerá elektro instalace musí být 

prověřena a musí splňovat pouţití v prostředí s nebezpečím výbuchu. (dle 

[6]). Proto se musí provést revize elektro a uzemnění jednotlivých částí a 

zpracovat seznam el. zařízení v tomto prostoru dle [13] (pro prostředí 

s nebezpečím výbuchu). Prověření provedení jednotlivých zařízení se musí 

provádět dle revizního plánu.  

 

Dílčí závěr: 

Na veškerých zařízeních, ať jiţ elektrických nebo neelektrických je nutno vést 

evidenční listy a provádět na těchto zařízeních revize. Především kladu důraz na pravidelné 

revize v prostorách s nebezpečím výbuchu viz. kapitola 5. Veškerou dokumentaci je nutno 

uchovat u zodpovědné osoby (mistr teplárny popř. bezpečnostní technik ŢDB GROUP). 

 

5.2 Organizační opatřeni pro ochranu proti výbuchu 

 

- Provozovatel je povinen zajistit pro zaměstnance, obsluhu, údrţbu apod., 

vykonávající práci v prostředí s nebezpečím výbuchu vybavení ochrannými 

pomůckami a pracovními nástroji schválenými pro práci ve výbušném 

prostředí. 

 

- V obdobích přepravy suchého uhlí (především pak v letních měsících, jinak 

dle potřeby), kdy vzniká velká prašnost zajistit dostatečné skrápění uhlí 

vodou, tak aby nedocházelo ke vzniku nebezpečného rozvíření uhelného 

prachu.  
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Provést označení prostoru s nebezpečím výbuchu dle [5] – vylepit či 

upevnit na jednotlivá zařízení, zařazená jako prostředí s nebezpečím 

výbuchu, resp. zóny,  značku viz. obr. 7 bezpečnostní značka. Dobré je tuto 

značku upevnit na plášť zařízení popř. vstupní a kontrolní dvířka obsluhy, 

atd. K výstraţné značce mohou být připojeny další informace o povaze 

nebezpečné atmosféry v označeném prostoru, ţádoucí je umístění také 

dalších výstraţných značek (látky, zóny    a další). Zaměstnanci musí být 

seznámeni se značkami a jejich významem v průběhu jejich výcviku či 

školení. 

 

 

 

Obr. 7 bezpečnostní značka 

 

 

Navrhuji označit bezpečnostní značkou následující prostory a zařízení: 

- Redlerový dopravník, 

- korečkový elevátor, 

- horní zásobník uhlí, 

- kotel 1,2 (při údrţbě). 

 

- Na pracovišti pravidelným úklidem dle [13] zajistit úroveň úklidu 

„výbornou“ nebo „dobrou“ (zabránit vzniku vrstvy usazeného prachu 

velikosti 1 mm a následné nebezpečné výbušné koncentraci na základě 

moţnosti rozvíření). 
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Úroveň úklidu výborná: Vrstvy prachu jsou udrţovány na zanedbatelné tloušťce nebo 

neexistují bez ohledu na stupeň úniku. V tomto případě bylo nebezpečí vzniku výbušné 

atmosféry s prachem v důsledku rozvíření vrstvy a nebezpečí poţáru vrstvy vyloučeno. 

 

Úroveň úklidu dobrá: Vrstvy prachu nejsou zanedbatelné, jsou však přítomny krátce 

(méně neţ 1 směnu). V závislosti na tepelné stabilitě a povrchové teplotě zařízení prach 

můţe být odstraňován dříve, neţ by mohlo dojít k poţáru. V tomto případě pak zařízení 

musí splňovat podmínku pravidla: 

  

 KTTT konstmin.max   

 

Kde: maxT    - maximální povrchová teplota zařízení  K  

         minT    - minimální teplota vznícení 5 mm vrstvy daného prachu  K  

         konstT  - teplotní konstanta vyjadřující sníţení o 15,197C75 
  K  

 

                        

Dílčí závěr: 

Výsledkem této kapitoly jsou povinnosti, která musí provozovatel brat na zřetel. 

Základem je nutnost vybavit všechny jeţ přichází do styku s výbušnou atmosférou, aby 

měly patřičné pomůcky a vybavení určené do tohoto prostředí. 

 

Navrhuji jasně stanovit osobu na kaţdé směně zodpovědnou za skrápění uhlí 

v letních. 

 

Prostory s nebezpečím výbuchu a kontrolou správnosti a stálosti označení bych 

navrhoval vedoucí zaměstnance. Poškození nebo jiné znehodnocení je kaţdý zaměstnanec 

povinen hlásit nadřízenému.  

 

Pravidelný úklid minimálně 1 x za směnu navrhuji také zařadit do provozního řadu 

teplárny. 
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5.3 Aktualizace dokumentace 

 

Protokol o určení vnějších vlivů je sladěn s DOPV. Je vhodné zachovávat schodu 

těchto dokumentů a provádět jejích pravidelné aktualizace protokolů o určení vnějších 

vlivů, pro elektrická zařízení uvedených technologií a prostorů dle [10] s vazbou na [13]. 

  

Úprava vnitropodnikových dokumentací 

 

Společnost ŢDB GROUP, respektive dotčení vedoucí zaměstnanci     a pracovník 

BOZP a PO, musí zapracovat výsledek a závěry z – Dokumentace o ochraně před 

výbuchem – technická a organizační opatření do vnitropodnikových směrnic, nařízení, 

předpisů, pracovních postupů, řádů. 

 

S těmito změnami musí být seznámeni písemně a ústně jednotliví pracovníci 

daných provozů. Tyto vnitropodnikové dokumenty musí být v případě revize 

Dokumentace před výbuchem doplněny, upraveny.    

 

 

Dokumentace – DOPV 

Zaměstnavatel má povinnost: 

- Provádět pravidelné revize a aktualizace všech dokumentací týkajících se 

posuzovaných provozů dle interních předpisů provozovatele. 

- dojde-li ke změně či úpravě technologie, instalaci nových zařízení a 

komponentů, provést revizi tohoto dokumentu, 

- vést dokumentaci odpovědných vedoucích zaměstnanců a kvalifikovaných 

osob, včetně koordinačních a organizačních opatření organizace 

provozovatele, 

- údrţbářské práce a ostatní činnosti obdobného charakteru provádět 

v souladu s ON 45/1 – povolování prací se zvýšeným nebezpečím, 

- zajistit vedení pracovních instrukcí a směrnic vedoucího organizace vydané 

zaměstnavatelem pro zaměstnance týkající se ochrany před výbuchem. 

- zajistit informování zaměstnanců o pracovních nebezpečích a rizicích 

vyplývajících z jejich funkce, 
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- zajistit školení zaměstnanců pracujících v okolí zařízení s prostředím 

s nebezpečím výbuchu a informovat je o moţných rizicích práce, jakoţ i o 

opatřeních k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

- zajistit pouţívání osobních ochranných pracovních pomůcek zaměstnanci. 

 

Dílčí závěr: 

Zde je velmi důleţitá sladěnost veškeré dokumentace, toto mají na starosti vedoucí 

zaměstnanci a pracovník BOZP a PO. Proto navrhuji kontrolu sladěnosti při jakékoli 

inovaci poruše popř. servisním zásahu do dané technologie.  

 

5.4 Práce v prostředí s nebezpečím výbuchu  

 

Na práci v prostorech s nebezpečím výbuchu a prostorech bezprostředně 

navazujících musí být vţdy zodpovědnou osobou vydán písemný příkaz („příkaz V“), 

např. při údrţbě - svařování, při zámečnických pracích apod. Instrukce pro případné práce 

v prostředí s nebezpečím výbuchu nejsou součástí zpracovaných interních dokumentů,  

musí být zpracovány dodatečně. Pro výše uvedené práce pak musí být zaveden systém 

povolování prací pomocí formuláře, který v jednotlivých případech bude podepsán všemi 

zúčastněnými pracovníky. 

 

Dokumentace výcviku zaměstnanců 

Zaměstnavatel je povinen zajistit školení a výcvik zaměstnanců pracujících 

v prostorech s nebezpečím výbuchu, v jehoţ rámci budou poučeni jednak o správné 

obsluze technologie a ostatních zařízení v uvedených prostorech dle průvodní 

dokumentace od výrobce, místních provozních bezpečnostních předpisů, poţárních řádů 

apod., také o nebezpečí a o přijatých bezpečnostních opatřeních. Součástí výcviku musí být 

vysvětlení bezpečnostního značení, pouţívání osobních ochranných pracovních prostředků 

a seznámení s touto dokumentací a ochraně před výbuchem. Předpisy týkající se výše 

uvedeného je účelné zpracovat do pracovních instrukcí a směrnic vedoucího organizace. 

 

 

Navrhuji školení a výcvik zaměstnanců provádět při: 

- při nástupu, před zahájením práce 

- při převodu nebo změně práce 

- při uvádění technologického zařízení poprvé do provozu nebo při jeho změně 
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- při uvádění do provozu technologie s novým produktem 

 

Školení a výcvik zaměstnanců musí být písemně dokladován a uchováván, písemná 

forma má obsahovat min. datum, obsah výcvikových činností a seznam účastníků. Výcvik 

musí být prováděn vedoucím zaměstnancem s vhodnou kvalifikací a musí být opakován ve 

vhodných intervalech (1x ročně). 

 

Povinnost zajišťovat školení a výcvik zaměstnanců pracujících v prostorech 

s nebezpečím výbuchu se vztahuje i na zaměstnance cizích firem, kteří se v těchto  

prostorech pohybují. Zodpovědnost za provádění a evidenci školení v oblasti 

protivýbuchové prevence zajišťují jednotliví vedoucí zaměstnanci společnosti ŢDB 

GROUP. 

 

Údržba a dozor 

Proces údrţby zahrnuje opravy, kontroly, servis a zkoušení. Před zahájením 

údrţbářských prací v prostorech s nebezpečím výbuchu musí být informováni všichni 

zúčastnění a práce musí být schválena odpovědnými pověřenými vedoucími zaměstnanci, 

např. v rámci vytvořeného systému povolování prací. Činnosti v rámci údrţby mohou být 

prováděny pouze kompetentními a vyškolenými osobami. Technologická zařízení 

s moţností způsobení výbuchu musejí být během prací elektricky a mechanicky odpojena.  

Práce s otevřeným plamenem nebo vznikem mechanických jisker mohou být 

prováděny jen při vhodném odstínění ostatního prostoru od těchto iniciačních zdrojů, vč. 

zabezpečení prostoru preventivní poţární hlídkou a protipoţárními prostředky. Po 

dokončení všech prací je před najetím technologie nutno prověřit a zajistit účinnost všech 

ochranných opatření pro normální provoz. 

 

Koordinační povinnosti 

Zajištění koordinace činností je nutné vţdy při současné činnosti několika pracovně 

nezávislých osob nebo týmů ve vzájemné blízkosti nebo v jednom prostoru, zejména 

v prostorech s nebezpečím výbuchu. 

 

Nebezpečí z nezajištěné koordinace vzniká zejména tím, ţe jednotlivým pracovně 

nezávislým osobám nebo týmům není nic nebo jen málo vzájemně známo o postupech, 

povaze a rozsahu prací, které jsou ostatními prováděny v jejich blízkosti.    
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Jedinou garancí proti nebezpečným vzájemným vlivům je časová koordinace 

zúčastněných osob a týmů. Při dodavatelském provádění prací je nutné, aby vedoucí 

pracoviště a provozu a dodavatelé koordinovali své činnosti tak, aby vyloučili vzájemné 

ohroţení a vznik nebezpečí. 

 

Dílčí závěr: 

Mnou navrţená časová perioda  školení o protivýbuchové prevenci je nutno 

dodrţovat popř. se dá spojit s jinými školeními. 

 

Pří provádění údrţbářských a podobných prací navrhuji podle rizikovosti práce 

(svařováni, broušení-jiskry) přítomnost poţární hlídky s hasicími prostředky. 

S údrţbářskými pracemi musí byt všichni zaměstnanci obeznámeni. Vedoucí zaměstnanci 

popř. s pomocí poţární hlídky, zajistí vhodnou koordinaci veškerých údrţbářských a jiných 

ne běţných prací, aby nedošlo k jejich vzájemnému ovlivněni a moţnosti výbuchu.  

 

5.5 Inspekce, kontroly a pravidelné organizačních opatření 

 

Ověření celkové bezpečnosti pracovníků a tedy bezpečnosti technologie, nebo 

prostoru musí být provedeno před prvním pouţitím. Dále pak po kaţdé úpravě ovlivňující 

bezpečnost a po poškození zařízení. 

 

Kvalifikované osoby jsou osoby školené, s komplexními zkušenostmi v ochraně 

proti výbuchu získaných jejich profesionálním školením, zkušenostmi a běţnou odbornou 

činností. 
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6 Závěr 
 

V technologii zauhlování dochází k přepravě černého uhlí, které je uloţeno ve 

venkovním skládce. Toto uhlí má přirozenou vlhkost okolního prostředí.  V období sucha a 

letních měsíců dochází v místech přesypu a  v uzavřených celcích technologie k rozvíření  

hořlavého uhelného prachu s moţností vzniku nebezpečné – výbušné koncentrace.  

 

Komponenty technologie zauhlování  (redlerový dopravník, korečkové elevátory, 

pásové dopravníky) jsem zařadil z hlediska povahy zpracovávaných látek do třídy BE3N1-

nebezpečí výbuchu hořlavých prachů. Pokud v daných místech bude dodrţována úroveň 

úklidu, jsou prostory uvaţovány jako BE2N2-nebezpečí poţáru hořlavých prachů. Úroveň 

úklidu je stanovena na základě měření prašnosti viz. kapitola 5.2. 

 

V části technologie kotelny  v horních zásobnících uhlí je uvaţován vznik výbušné 

koncentrace v letních měsících a období sucha. Jako opatření je mnou navrţené skrápění 

uhlí vodou dostačující. Navrhuji aby na kaţdé ze směn byl stanoven zaměstnanec pověřen 

skrápěním. V kotlích 1,2 dochází k nebezpečí výbuchu hořlavého prachu při údrţbách a 

opravách. Údrţbářské práce a ostatní činnosti podobného charakteru navrhuji provádět 

v souladu s ON 45/1 – povolování prací se zvýšeným nebezpečím. 

 

Po tomto mém zatřídění navrhuji následující opatření tykající se cele technologie 

zauhlování. Zajistit pro zaměstnance obsluhy, údrţby zajistit ochranné pomůcky pro práci 

v prostředí s nebezpečím výbuchu (oděv, obuv, pracovní nástroje). V prostoru stanovených 

zón s nebezpečím výbuchu došlo mnou k prověření splnění poţadavků pro pouţití 

v prostředí s nebezpečím výbuchu u vyskytujících se elektrických zařízení a vybavení (dle 

NV č. 23/2003 Sb.). Navrhuji provést označení prostoru s nebezpečím výbuchu dle NV 

405/2003 Sb. – nalepit či upevnit na plášť zařízení (viditelné místo), jedna se o prostory 

redlerový dopravník, korečkový elevátor, horní zásobník uhlí, kotel 1,2 (při údrţba), 

značku definovanou v kapitole 5.2. Dále navrhuji provádět pravidelnou kontrolou 

uzemnění jednotlivých zařízení. Provádět pravidelný úklid na pracovišti a dle ČSN EN 

61241-10 zajištěním úrovně úklidu „výbornou“ nebo „dobrou“ (princip spočívá v 

zabránění vzniku vrstvy usazeného prachu velikosti 1 mm a následné nebezpečné výbušné 

koncentraci na základě rozvíření). 
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V poslední řadě je také dbát na aktualizací protokol o určení vnějších vlivů pro 

elektrická zařízení uvedených technologií a prostorů dle ČSN 33 2000-3 s vazbou na ČSN 

EN 61241-10. Nezbytnou samozřejmosti je provádění školení zaměstnanců pracujících 

v okolí zařízení s prostředím s nebezpečím výbuchu a povaţuji za nutné informovat je o 

moţných rizicích práce, jakoţ i o opatřeních k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci. Nedílnou součástí, pro správné fungování protivýbuchové ochrany, je provádění 

pravidelných revizí a údrţby na zařízeních s nebezpečím výbuchu.   
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Příloha č. 1  
                                                                                                                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Násypník 

 

Skládka uhlí 

 

Zásobní

k 

uhlí č. 1 

Kotel 

č.1 

Redlerový dopravník 

Korečkový 

elevátor 

 

Zásobní

k 

uhlí č. 2 

Pevný gumový pás 
Pojízdný  

gumový pás 

Kotel 

č.2 

úroveň terénu 

Nákladní 

automobil 
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Příloha č. 2 

 

Požárně technické charakteristiky používaného uhlí 

Společností ŢDB GROUP a.s. Bohumín mi byly poskytnuty materiály jako 

protokol o určení vnějších vlivů, DTP daného provozu, poţární řád uhelné kotelny K 1,2. 

Z materiálu vyplivá povaha a vlastnosti hořlavého prachu. PTCH hořlavého prachu jsou 

uvedeny v následující tabulce. 

 

Poţárně technické charakteristiky prachu: 

Látka Zrnitost Teplota vznícení Zápalná teplota 

 

Černé uhlí 

 

20 mm 

(III. skupina 

reaktivity nejevící 

sklony 

k samovznícení) 

 

350 C  

 

600 - 660 C  

 

 

   
 

 

Uhelný prach  

Uhelný prach je z hlediska hořlavosti je nebezpečný při vytvoření souvislé vrstvy o 

tloušťce nejméně 1mm na okolních předmětech nebo technologickém zařízení. Z hlediska 

výbušnosti je nebezpečný při koncentraci v ovzduší v rozmezí 12 – 50 (g/m
3
) 
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Příloha č. 3 

 

ŢDB GROUP a.s., 

závod Sluţby 

Energetika 

 

POŽÁRNÍ ŘÁD 
Uhelná kotelna (kotle K1 – K2) 

 
 

a) stručný popis vykonávané činnosti a charakteristiky požárního nebezpečí provozované 

činnosti 
 

             Uhelná kotelna je situována v objektu teplárny, o půdorysných rozměrech 40 x 40 

m. Do prostoru kotelny  je prostřednictvím zauhlovacího zařízení dopravováno černé uhlí, 

které je v kotlích spalováno za účelem výroby páry. Spalování uhlí je zajišťováno 

ventilátory, kterými se pod rošt kotlů K1 – K2 přivádí vzduch. Vznikající spaliny jsou 

odsávány kouřovými ventilátory. 

Pro zauhlování kotelny slouţí  venkovní nekrytá skládka s plochou cca 1 000 m
2
, která je 

zhutňována buldozerem. Skladovací výška paliva je cca 4 m. Uhlí je ze skládky pomocí 

buldozeru nahrnováno na rošt, odkud je pomocí redleru a 2 elevátorů dopravováno do 

5.NP a odtud je  zauhlovacími dopravníky rozmisťováno do zásobníků   jednotlivých kotlů.  

             Výbuch a následný poţár můţe způsobit rozvířený uhelný prach ve směsi se 

vzduchem a při styku s ohněm. Je-li zanedbáno čištění elektrických zařízení, zvyšuje se 

moţnost vzniku poţáru od usazeného prachu na elektrických zařízeních a kabelech. 

Nebezpečí poţáru je hlavně v prostorách s výskytem uhelného prachu - prostor 

zauhlovacích pásů nad zásobníky  a dále pak stykem hořlavých předmětů s potrubím ostré 

páry. 
 

b) požárně technické charakteristiky  
 

 

Černé uhlí - pevná hořlavá látka, zrnitost: do 20 mm, (III. skupina reaktivity – nejevící 

sklony k samovznícení), výhřevnost: 24 aţ 32 MJ/kg, zápalná teplota: 600 – 660 
o
C  

Uhelný prach – z hlediska hořlavosti je nebezpečný při vytvoření souvislé vrstvy o tloušťce 

nejméně 1mm na okolních předmětech nebo technologickém zařízení. Z hlediska 

výbušnosti je nebezpečný při koncentraci v ovzduší v rozmezí 12 – 50 (g/m
3
) 

 

 

c) nejvýše přípustné množství hořlavých látek v místě provozované činnosti 

9.1.1.1  

 

Maximální mnoţství uhlí na skládce je 2 500 t. Palivové dříví pro zátop je uloţeno 

odděleně  

v přístřešku mimo kotelnu. Jiné hořlavé látky (hořlavé kapaliny a plyny) se v prostorách 

kotelny nesmí skladovat. 

 

d) stanovení podmínek požární bezpečnosti k zamezení vzniku a šíření požáru nebo 

výbuchu 
 

- el. zařízení se musí revidovat a vyhovovat určenému prostředí (dle ČSN 33 2000-3), 

- na všech pracovištích kotelny je nutno trvale udrţovat pořádek (v prostorách kotelny 

nesmí být uloţeny ţádné předměty a materiály nesouvisející s provozem kotelny), 

- zauhlovací zařízení musí být po kaţdé směně (se zápisem do provozního deníku) 

pravidelně čištěno od uhelného prachu, vyčištění veškerých ploch, napínacích a hnacích 

bubnů a plošin, u redlerového dopravníku  se odstraní neţádoucí zbytky paliva a další 

nečistoty, 
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- v blízkosti potrubí s ostrou párou nesmí být ukládány hořlavé materiály a předměty, 
  

- k roztápění kotle je zakázáno pouţívat hořlavé kapaliny, 

- zachovávat nařízení a zákazy kouření a manipulace s otevřeným ohněm v prostorách 

s moţností výbuchu a se zvýšenou moţností vzniku poţáru, 

- na zauhlovacím zařízení nesmí po odstavení z provozu zůstat ţádné palivo, 

- zařízení pro únik osob  (nouzové osvětlení) udrţovat v provozuschopném stavu,  

- otevřený oheň pouţívat jen za podmínek podle ON 45 a vyhlášky MV č. 87/2000 Sb., 

- hasící přístroje a poţární hydranty nesmějí být zastavovány jakýmkoli materiálem a 

přístup k nim musí být vţdy volný. 

 

 

e) vymezení oprávnění a povinností osob při zajišťování  požární bezpečnosti 
 

        Preventivní poţární prohlídky prostor kotelny provádět  1 x za 6 měsíců preventistou 

PO. Pracovníci kotelny jsou dále povinni dodrţovat  DTP - pro uhelnou kotelnu,  poţární 

poplachové směrnice ŢDB GROUP a.s. a tento poţární řád. 

1 x za rok musí být provedena kontrola hasicích přístrojů a zkouška vydatnosti poţárních 

hydrantů. 

Preventivní poţární hlídka se dle § 13 zákona o PO pro uhelnou kotelnu zřizuje.  

Přehled o rozmístění hasících přístrojů, poţárních hydrantů a bezpečnostních značek je 

uveden v pokynech pro preventivní poţární hlídku. 

 

f) podmínky pro bezpečný pobyt a pohyb osob a způsob zabezpečení volných únikových 

cest       

                                  Únikové cesty od zauhlování jsou dvě, jedna cesta vede únikovým východem 

vně budovy teplárny po ţebříku, druhá dveřmi u strojovny škvár. výtahu přes kotel K1. 

Únikové cesty musí být trvale volné a nezatarasené a musí být označené.  

          Nouzové osvětlení pro únik osob v prostorách kotelny se musí min. 1x za rok 

odzkoušet. 

O kontrole nouzového osvětlení pak provést záznam do poţární knihy daného 

preventivního úseku.  

          V případě vzniku poţáru zaměstnanec, který poţár zpozoruje jej bez odkladu ohlásí  

na ohlašovnu požáru (tel. 3333), řídí se dále pokyny pro preventivní poţární hlídku.  K 

hašení uhelného prachu se smí pouţívat pouze hasicí přístroje vodní nebo vzduchopěnové. 

 
 

 

g) jméno a příjmení odpovědného vedoucího zaměstnance :  Škuta Vladimír – mistr 

teplárny  

 

 

V Bohumíně, dne 1.10.2008 

Zpracoval : Mgr. Antonín Kvak – technik PO 

Kontroloval: Ing. Vojkovský Leon (č. osv. Z –1233/97) - pracovník prevence PO  

 

 

                                                                        Schvaluje:         ...........................…. 

                                  .                                                                 ředitel závodu  
 

1 Nákla
dní 
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