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Sdělení Komise 
 

týkající se nezávazného návodu dobré praxe pro zavádění Směrnice 1999/92/EC Evropského 
parlamentu a Rady o minimálních požadavcích na zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví 

pracovníků, kteří jsou ohrožování prostředím s nebezpečím výbuchu 

Článek 11 Směrnice 1992/92/EC1 stanoví, že Komise musí vypracovat praktický návod dobré praxe 

nezávazné povahy jako pomůcku pro členské státy pro naplnění Směrnice, přípravu svých národních 

politik pro ochranu zdraví a bezpečnosti pracovníků, především s ohledem na témata uvedená 

v článcích 3, 4, 5, 6, 7 a 8, příloze I a příloze II, část A. Pro splnění této povinnosti Komise zpracovala 

návod týkající se prevence a ochrany proti výbuchu, hodnocení nebezpečí výbuchu, povinnosti 

zaměstnavatele pro zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, povinnosti 

zaměstnavatele odpovědného za pracovní místo koordinovat všechna opatření tam, kde jsou na 

stejném pracovním místě pracovníci několika firem, zařazování prostorů, ve kterých může vznikat 

výbušná atmosféra a způsobu, jakým musí zaměstnavatel vypracovat dokument o ochraně proti 

výbuchu. 

Při přípravě tohoto návodu Komisi pomáhala Poradní komise po bezpečnost, hygienu a ochranu 

zdraví při práci, která se k návodu vyjádřila souhlasně dne 15.5. 2003. 

Poradní komise došla k závěru, že návod odpovídajícím způsobem popisuje základní 

problémy, zejména identifikaci rizik, hodnocení rizik a specifická opatření, která mají být 

přijata pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, kteří jsou ve styku s výbušnou 

atmosférou. Rovněž zastává názor, že návod věnuje náležitou pozornost oblastem, které 

jsou nutné pro zpracování „dokumentu pro ochranu proti výbuchu“, především pomocí SME. 

Závěrem komise věří, že návod pomůže zaměstnavatelům, odpovědným za pracovní místa, 

která jsou ohrožena vznikem výbušné atmosféry, při přijímání opatření nutných pro zajištění 

nezbytné koordinace tam, kde jsou na stejném pracovním místě přítomni pracovníci několika 

firem. 

Komise žádá členské státy v souladu s článkem 11 Směrnice, aby co nejvíce zohlednily 

tento návrh při zpracovávání svých národních politik ochrany zdraví a bezpečnosti 

pracovníků a zajistily, aby tento návod byl rozšířen co možná nejvíce v mezi zainteresované 

strany. 

 

                                                           
1 OJ L 23, 28.1. 2003 
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Předmluva 

Cílem Evropské Unie bylo vždy vytváření více a lepších pracovních příležitostí. Tento cíl byl 
formálně přijat Radou na zasedání Evropské Rady v Lisabonu v březnu 2000 a je jedním 
z klíčových prvků pro zlepšení kvality práce. 

Tváří v tvář novým výzvám sociální politiky, vyplývajících ze zásadní přeměny evropské 
ekonomiky a společnosti, je evropský program sociální politiky, schválený Evropskou Radou 
v Nice, založen na potřebě zajištění pozitivního a dynamického vzájemného ovlivňování 
ekonomické politiky, sociální politiky a politiky zaměstnanosti. Program sociální politiky musí 
posilovat úlohu sociální politiky a zároveň umožňovat zajištění vyšší efektivity ochrany 
jednotlivců, zmenšovat nerovnosti a sociální soudržnost. Stockholmská Evropská Rada se 
zabývala kvalitou práce – přáním, nebránit pouze minimální normy, avšak zlepšovat je a 
zajišťovat větší zapojení do společného pokroku – jako klíčový prvek v znovu dosažení plné 
zaměstnanosti. V tomto kontextu tvoří bezpečnost a ochrana zdraví při práci jednu z oblastí 
sociální politiky, na kterou Evropská Unie zaměřila své úsilí. 

Naštěstí nejsou havárie s výbuchy a výbuchovým hořením nejčastějším případem havárií při 
práci. Jejich následky jsou však velmi výrazné a dramatické s pohledu ztrát lidských životů a 
ekonomických škod. 

Potřeba snížení výskytu výbuchů a výbuchového hoření při práci je podporována jak 
humanitárními tak i ekonomickými hledisky a vedla Evropský parlament a Radu k přijetí 
ATEX Směrnice 1999/92/EC. Humanitární hlediska jsou zcela zřejmé: výbuchy a výbuchové 
hoření může způsobit vážná poranění a smrt. Ekonomická hlediska jsou obsažena v každé 
studii o skutečných nákladech havárií, které všechny prokazují, že zlepšení v řízeném 
omezování nebezpečí (ochrana zdraví a bezpečnost) může podstatně zvýšit zisky 
společnosti. Tento poslední závěr je zvláště pravdivý při posuzování možných výbuchů. 

Přijetí legislativních opatření je částí závazku o zahrnutí ochrany zdraví a bezpečnosti 
pracovníků při práci v rámci globální koncepce pohody při práci. Evropská Komise kombinuje 
různé druhy nástrojů pro zajištění účinného vzdělávání v prevenci rizik. 

Tento návod dobré praxe je jedním z těchto nástrojů a Evropská Komise a Rada zmocnila 
v článku 11 Směrnice ATEX Komisi, aby vydala praktický návod nezávazné povahy. Tento 
návod může být použit jako základ pro národní návody, zaměřené na pomoc malým a 
středním podnikům pro zlepšení jak jejich bezpečnosti tak i jejich rentability. 

Nakonec, rád bych využil této příležitosti, abych povzbudil všechny zainteresované 
v ochraně zdraví a bezpečnosti a zvláště pak národní autority a zaměstnavatele, aby 
používali tuto Směrnici s odpovědností a důrazností tak, aby bylo vyloučeno nebo alespoň 
redukováno na minimum nebezpečí v důsledku výbušných atmosfér a vytvořili tak dobré 
pracovní podmínky. 

 Odile Quintin 

 Generální ředitel 
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 ÚVOD 

Ochrana proti výbuchu je zvláště důležitá pro bezpečnost; protože výbuchy ohrožují životy a 
zdraví pracovníků v důsledku nekontrolovatelných účinků plamenů a tlaku, přítomností 
škodlivých produktů reakce a spotřebování kyslíku v okolním vzduchu, který dýchají 
pracovníci. 

Z tohoto důvodu byla vypracována komplexní strategie pro prevenci výbuchu, která 
požaduje, aby na pracovišti byla přijata organizační opatření. Rámcová Směrnice 
89/391/EEC1 vyžaduje po zaměstnavateli, aby přijal opatření nutná pro bezpečnost a 
ochranu zdraví pracovníků, včetně prevence pracovních rizik, a poskytování informací a 
výcviku, a zároveň i nezbytné organizace a prostředků. 

Je třeba zdůraznit, že splnění minimálních požadavků uvedených v této Směrnici nezajišťuje 
shodu s odpovídajícími národními předpisy. Směrnice byla přijata podle článku 137 Smlouvy 
o založení Evropských Společenství, a tento článek výslovně nebrání členským státům, aby 
si ponechaly nebo zavedly přísnější ochranná opatření v souladu se Smlouvou. 

1. Jak používat tento návod 

Nebezpečí výbuchu může vznikat ve všech provozovnách, které pracují s hořlavými látkami. 
Mezi ně patří mnoho vstupních materiálů, meziproduktů a finálních produktů a odpadů 
z běžných pracovních procesů. Příklady jsou uvedeny na obrázku 1. 

Tento Návod pro dobrou praxi má být používán ve spojení se Směrnicí 1999/92/EC2, 
rámcovou Směrnicí 89/391/EEC a Směrnicí 94/9/EC3. 

Směrnice 1999/92/EC uvádí minimální požadavky na zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví 
pracovníků, kteří jsou ohrožování prostředím s nebezpečím výbuchu. Článek 11této 
směrnice vyžaduje, aby Komise vydala praktické pokyny v nezávazném návodu pro dobrou 
praxi. 

                                                           
1 Směrnice Rady 89/391/EEC z 12. června 1989, o zavedení opatření pro podporu zlepšování v bezpečnosti a 
ochraně zdraví pracovníků při práci, OJ č. L 183 z 29.6. 1989, strana 1 
2 Směrnice 1999/92/EC Evropského parlamentu a Rady z 16 prosince 1999 o minimálních požadavcích na 
zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, kteří jsou ohrožování prostředím s nebezpečím výbuchu, OJ č. 
L 23 z 28.1. 1989, strana 1. 
3 Směrnice 94/9/EC Evropského parlamentu a Rady z 16 prosince 1999 o minimálních požadavcích na zvýšení 
bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, kteří jsou ohrožování prostředím s nebezpečím výbuchu, OJ č. L 23 z 
28.1. 1989, strana 1. 

7 



 

Obrázek 1: Příklady situací, za kterých vzniká výbušná atmosféra4

Tento návod má přednostně pomoci členským státům při přípravě jejich národních politik pro 
ochranu zdraví a bezpečnosti zaměstnanců. 

Cílem tohoto návodu je umožnit zaměstnavateli, především malým a středním podnikům 
(SME′s), provádět dále uvedené činnosti na ochranu proti výbuchu: 

identifikovat nebezpečí a ohodnotit rizika; 
stanovit specifická opatření pro zajištění bezpečnosti a ochranu zdraví 
pracovníků ohrožených výbušnou atmosférou; 
zajistit bezpečné pracovní prostředí a odpovídající dohled během přítomnosti 
pracovníků v závislosti na hodnocení rizik; 
přijat nezbytné kroky a provést nezbytné dohody pro koordinaci, pokud na 
stejném pracovním místě spolupracuje více firem; 
vytvořit dokument ochrany proti výbuchu. 

Prakticky jsou ovlivněna všechna odvětví, protože nebezpečí od výbušné atmosféry vzniká 
v širokém spektru procesů a operací. Příklady jsou uvedeny v tabulce 1.1 

 

                                                           
4 Převzato z prospektu ISSA „Gas Explosion“, mezinárodní sekce pro prevenci pracovních rizik v chemickém 
průmyslu, Mezinárodního sdružení sociálního pojištění (ISSA), Heildelberg, SRN 
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Tabulka 1.1: Příklady nebezpečí výbuchu v různých odvětvích 

 Odvětví Nebezpečí výbuchu 

 

Chemický 
průmysl 

Hořlavé plyny, kapaliny a pevné látky jsou 
přeměňovány a zpracovávány v mnoha různých 
procesech v chemickém průmyslu. Tyto procesy 
mohou vést ke vzniku výbušných směsí. 

 

Skládka odpadků 
a stavebnictví 

Na skládkách mohou vznikat hořlavé plyny. Je nutné 
vypracování technického řádu, aby bylo vyloučeno 
nekontrolované uvolňování plynů a možnost vznícení. 
Hořlavé plyny od různých zdrojů se mohou hromadit ve 
špatně větraných tunelech, sklepeních, apod. 

 

Elektrárenské 
společnosti 

Kusové uhlí, které netvoří se vzduchem výbušnou 
směs, může být přepracováno při dopravě, mletí a 
sušení na hořlavý uhelný prach, schopný vyvářet 
výbušnou směs prachu se vzduchem. 

 

Společnosti pro 
ukládání odpadů 

Při zpracovávání odpadní vody v čističkách, mohou 
vznikající plyny vytvářet výbušné směsi plynu se 
vzduchem. 

 
Dodavatelé plynu Při úniku zemního plynu, např. z netěsností může 

vznikat směs výbušného plynu se vzduchem. 

 

Průmysl 
zpracování dřeva 

Při zpracovávaní dřeva vzniká dřevný prach. Tento 
prach může vytvářet výbušnou směs prachu se 
vzduchem, např. ve filtrech nebo odlučovačích. 

 

Stříkání barev 
Přestřiky, které vznikají ve stříkacích boxech  a 
uvolňované páry ředidel mohou vést ke vzniku výbušné 
atmosféry, po jejich smíchání se vzduchem. 

 

Zemědělství 
Na některých farmách jsou zařízení pro výrobu 
bioplynu. Při úniku bioplynu, např. z netěsností může 
vznikat směs výbušného plynu se vzduchem. 

 

Provozy 
kovoobrábění 

Při výrobě tvarovaných částí z kovů, mohou vznikat 
během povrchové úpravy (broušení) hořlavé kovové 
prachy. To platí zvláště pro lehké kovy. Tyto kovové 
prachy mohou způsobit nebezpečí výbuchu 
v odlučovači prachu. 

 

Potravinářský 
průmysl a výroba 
krmiv 

Při dopravě a skladování zrní, cukru, apod. mohou 
vznikat hořlavé prachy. Pokud jsou prachy odsávány a 
odlučovány ve filtrech, může ve filtru vznikat výbušná 
atmosféra. 

 

Farmaceutický 
průmysl 

Při výrobě léků jsou často používány alkoholy jako 
rozpouštědla. Mohou být používány i přísady a 
pomocné materiály, jako je laktosa, které mohou 
způsobit výbuch prachu. 

 Rafinérie 

Všechny uhlovodíky, které jsou zpracovávány 
v rafinériích jsou hořlavé látky a v závislosti na jejich 
bodech vzplanutí, může vzniknout výbušná atmosféra 
dokonce i při okolní teplotě. Prostor okolo zařízení pro 
zpracování ropy jsou obvykle považovány za prostory, 
ve kterých může vznikat výbušná atmosféra. 

 

Recyklace 

Zpracování odpadu při recyklaci může způsobit 
nebezpečí výbuchu, např. z plechovek nebo jiných 
kontejnerů hořlavých plynů a/nebo kapalin, které nabyly 
úplně vyprázdněny nebo prach z papíru nebo plastů. 
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Výbuch nastane, pokud je přítomno palivo ve směsi se vzduchem (tj. dostatek kyslíku) 
v mezích výbušnosti, společně se zdrojem iniciace (viz obrázek 1.2). Je třeba si 
povšimnout, že Směrnice má zvláštní definici „výbuchu“, která platí pro ty případy, kdy se 
hoření šíří do celé nespotřebované směsi. 

Výbuch

Kyslík Zdroj
iniciace

             Palivo
 

Obrázek 1.2: Výbuchový trojúhelník 

V případě výbuchu jsou pracovníci ohrožení nekontrolovanými účinky plamenů a tlaku ve 
formě tepelného záření, plamenů, tlakové vlny a létajících úlomků a od škodlivých produktů 
reakce a spotřeby (úbytku) dýchatelného kyslíku v okolním vzduchu. 

Příklady: 1. Výbuch nastal při čištění kotle, vytápěného uhlím. Dva pracovníci utrpěli 
smrtelné popálení. Příčinou byla svítilna s vadným přívodem napájení. Zkrat 
v obvodu způsobil vznícení uhelného prachu, který byl rozvířen ve vzduchu. 

 2. Prach nasycený rozpouštědlem byl mletý v mixeru. Pracovník neprovedl 
dostatečnou inertizaci mixeru před zahájením mletí. Při plnění prachu do 
mixeru vznikla výbušná směs par rozpouštědel a vzduchu, která byla 
vznícená elektrostatickými jiskrami vznikajícími při plnícím procesu. Tento 
pracovník rovněž utrpěl těžké popáleniny. 

 3. V mlýnici vznikl požár. Otvory ve stropech umožnily vznik druhotného 
požáru, který způsobil výbuch prachu. Čtyři pracovníci byli zraněni a celá 
budova byla zničena. Hmotné škody byly vyčísleny na 600 000 EUR. 

Tento návod je určen jako nezávazná pomůcka pro ochranu životů a zdraví pracovníků 
ohrožených nebezpečím výbuchu. 

1.1 Vztah ke směrnici 1999/92/EC 
Tento dokument, podle požadavku článku 11 Směrnice 1999/92/EC Evropského parlamentu 
a Rady o minimálních požadavcích na zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků 
v prostředí s nebezpečím výbuchu, pojednává o tématech uvedených v článcích 3, 4, 5, 6, 7 
a 8, přílohách I a IIA této Směrnice (viz příloha 4). Tabulka 1.2 zobrazuje návaznost kapitol 
tohoto návodu na články směrnice. 
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Tabulka 1.2: Vztah mezi články směrnice a kapitolami tohoto návodu (příloha 4 obsahuje 
originální text článků směrnice) 

Článek Směrnice 
1999/92/EC Název Kapitola návodu 

Článek 2 Definice Příloha I: významový slovník 

Článek 3 Prevence a ochrana proti  
výbuchu 

3.1 Vyloučení výbušné atmosféry 

3.3 Opatření ke zmírnění škod 

3.4 Použití techniky řízení procesu 

3.5 Požadavky na výrobní zařízení 

Článek 4 Hodnocení nebezpečí  
výbuchu 2 Hodnocení nebezpečí výbuchu 

Článek 5 Všeobecné povinnosti 4 Organizační opatření 

Článek 6 Povinnost koordinace 5 Povinnosti pro koordinaci 

Článek 7, příloha I, 
příloha II 

Místa, kde může vznikat  
výbušná atmosféra 3.2 Vyloučení zdrojů iniciace 

Článek 8 Dokument ochrany proti  
výbuchu 6 Dokument ochrany proti výbuchu 

 

Pro snadné použití se pořadí kapitol v návodu odchyluje od článků 1999/92/EC ve dvou 
bodech: 

1. Hodnocení nebezpečí vznícení v kapitole 2 (článek 4 Směrnice) je uvedeno před 
ochrannými opatřeními proti výbuchu (články 3, 5 – 7 Směrnice); 

2. prostředky pro prevenci iniciace nebezpečné výbušné atmosféry jsou diskutovány v 
kapitole 3.2 (článek 7, příloha I a II směrnice) jako součást technických opatření ochrany 
proti výbuchu v kapitole 3 (článek 3 Směrnice). 

1.2 Rozsah platnosti výkladu 
Tento návod je určen pro všechny provozovny, ve kterých práce s hořlavými látkami může 
vést ke vzniku nebezpečné výbušné atmosféry a tím i nebezpečí výbuchu. Platí pro práci za 
atmosférických podmínek. „Práce“ zahrnuje výrobu, úpravu, zpracovávaní, bourání, 
skladování, připravování, překládání, podnikovou dopravu potrubím nebo jinými prostředky. 

Poznámka: V souladu s právní definicí "výbušné atmosféry" ve Směrnici 1999/92/EC, 
platí tento návod pouze pro atmosférické podmínky. Směrnice a návod tak 
neplatí za jiných než atmosférických podmínek, avšak zaměstnavatel určitě 
není zproštěn povinností ochrany proti výbuchu za těchto podmínek, pro 
které stále platí ostatní zákonné požadavky na ochranu zdraví pracovníku a 
bezpečnost.  

Přístup z pohledu ochrany proti výbuchu, diskutovaný v různých kapitolách, je zvláště 
zaměřen na potřeby malých firem. Tento návod se proto koncentruje na zprostředkování 
základních znalostí a principů, které jsou ilustrovány na krátkých příkladech. Vzory formulářů 
a kontrolních listů pro firmy jsou uvedeny v příloze 3. V příloze 2 jsou rovněž uvedeny 
odkazy na technické předpisy a normy a odpovídající literaturu. 

V souladu s článkem 1 směrnice 1999/92/EC, tento výklad neplatí pro: 

prostory používané přímo nebo během lékařských zákroků na pacientech; 
používání spotřebičů na plynná paliva pro které platí směrnice 90/396/EEC; 
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práci s výbušnými látkami a nestabilními chemickými látkami; 
průmysl pro dobývání rud, pro který platí směrnice 92/91/EEC nebo 92/104/EEC; 
používání dopravních prostředků pro pozemní, lodní a leteckou dopravu, pro 
kterou platí ustanovení mezinárodních smluv (např. ADNR, ADR, ICAO, IMO, RID) 
a směrnice Společenství, které uvádějí tyto smlouvy v platnost; dopravní 
prostředky, určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu nejsou 
vyloučeny z platnosti. 

Směrnice 94/9/EC platí pro uvádění na trh a konstrukci zařízení a ochranných systémů, 
určených pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. 

1.3 Související předpisy a další informace 
Použití tohoto návodu samo o sobě nezaručuje shodu se zákonnými požadavky ochrany 
proti výbuchu v různých členských zemích EU. Směrodatnými nástroji jsou ustanovení 
zákonů, kterými členské státy zavedly směrnici 1999/92/EC. Tyto zákony mohou jít za 
minimální požadavky Směrnice, na které se zakládá tento výklad. 

Při plnění povinností podle článku 8 směrnice 1999/92/EC, např. navrhování nového zařízení 
podle směrnice 94/9/EC, se považuje za užitečné nahlédnutí na web stránky ATEX 94/9/EC: 

− http://europa.eu.int/comm/enterprise/atex/index.htm 

− http://europa.eu.int/comm/enterprise/atex/whatsnew.htm 

Jako další pomůcka pro implementaci pravidel pomocí technických a organizačních 
prostředků slouží evropské normy (EN), které je možno obdržet od národních normalizačních 
organizací za úplatu. Jejich seznam je uveden v příloze A 2.2. 

Další informace mohou být rovněž získány z národních předpisů a norem a odpovídající 
literatury. Příloha A.2.3 obsahuje odkazy na jednotlivé publikace kompetentních autorit 
členských států, které se považují za užitečné a jsou uvedeny v tomto návodu. Uvedení 
publikace v Příloze však neznamená, že celý její obsah je v souladu s tímto výkladem. 

1.4 Oficiální a neoficiální poradenská centra 
Tam, kde tento návod neodpovídá na otázku, jak splnit požadavky na ochranu proti výbuchu, 
mají být kontaktovány přímo národní zdroje. Mezi tyto zdroje patří inspektoráty práce, 
pojišťovny proti haváriím nebo sdružení nebo obchodní komory, průmyslové a 
zaměstnanecké odbory. 

12 

http://europa.eu.int/comm/enterprise/atex/index.htm
http://europa.eu.int/comm/enterprise/atex/index.htm


2 Hodnocení nebezpečí výbuchu 

Všude, kde je to možné, má zaměstnavatel zabránit vzniku výbušné atmosféry. Pro splnění 
tohoto požadavku nejvyšší priority, jak je definována v článku 3 směrnice 1999/92/EC, je 
prvním krokem při hodnocení nebezpečí výbuchu stanovení, zda může za daných podmínek 
vznikat nebezpečná výbušná atmosféra. Pak musí být stanoveno, zda může být vznícena. 

Tento postup hodnocení se musí vždy vztahovat k danému případu a nemůže být 
zevšeobecněn. Zvláštní důležitost podle článku 4 Směrnice 1999/92/EC má stanovení 
pravděpodobnosti a délky přítomnosti výbušné atmosféry, pravděpodobnost, že budou 
přítomny iniciační zdroje a stanou se aktivními a účinnými, instalace, použité látky, procesy a 
jejich možné reakce a rozsahu předpokládaných účinků výbuchu. 

Poznámka: Hodnocení nebezpečí výbuchu je proto prvotně zaměřeno na 

− pravděpodobnost, že může vzniknout výbušná atmosféra 
a následně 

− pravděpodobnost, že může být přítomen zdroj iniciace a může se stát 
účinným. 
Úvahy u účincích mají druhořadý význam v procesu hodnocení, protože při 
výbuchu se vždy očekává způsobení velkých škod, od velkých materiálových 
ztrát až po poranění a usmrcení. Kvantitativní přístup v ochraně proti nebezpečí 
výbuchu je druhotný, k zamezení vzniku nebezpečné výbušné atmosféry. 

Postup hodnocení musí být opakován pro každou práci nebo výrobní proces a pro každý 
provozní stav a změnu stavu v technologii. Hodnocení nových nebo stávajících provozů má 
být založeno na následujících provozních stavech: 

normální provozní podmínky, včetně údržby; 
uvádění do provozu a vyřazování z provozu; 
selhání, předpokládané poruchové podmínky; 
špatné použití, které může být rozumně předpokládáno. 

Hodnocení nebezpečí výbuchu musí být úplné. Důležitými faktory jsou: 

použité pracovní zařízení; 
stavební konstrukce a uspořádání; 
použité látky; 
pracovní a technologické podmínky; a 
jejich možné vzájemné působení a reakce s pracovním prostředím. 

Místa, která jsou nebo mohou být spojena přes otvory s místy, ve kterých může vznikat 
výbušná atmosféra (dále jen nebezpečné prostory) musí být rovněž zahrnuty do hodnocení 
nebezpečí výbuchu. 

Pokud výbušná atmosféra obsahuje různé hořlavé plyny, páry, mlhy nebo prachy, musí být 
tato skutečnost řádně zohledněna při hodnocení nebezpečí výbuchu. Přítomnost např. 
hybridních směsí může výrazně zvyšovat účinky výbuchu. 

Poznámka: Jako obecné pravidlo platí, že hybridní směsi mlhy nebo prachu s plyny 
a/nebo parami mohou tvořit výbušnou atmosféru, i když koncentrace 
jednotlivých složek je stále pod jejich dolní mezí výbušnosti. 

   Navíc musí být ohodnoceno nebezpečí, zda nemůže být nepříznivě ovlivněno 
detekční zařízení (např. „otravou“ katalyzátoru mlhou). 
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2.1 Metody 
Vhodné metody pro hodnocení nebezpečí výbuchu souvisejících s pracovními postupy nebo 
technologií jsou ty, které vedou k systematickému přístupu kontroly technologie a 
bezpečnosti procesů. V  této souvislosti, „systematický“ znamená, že je práce prováděna 
strukturovaným způsobem, na objektivním a logickém základě. Analýza se provádí pro 
existující zdroje možných nebezpečných výbušných směsí a účinné zdroje iniciace, které 
mohou vzniknout současně. 

V praxi, je obvykle dostačující stanovit a ohodnotit nebezpečí výbuchu systematickou práci 
pomocí sady speciálně zaměřených otázek. Jednoduchá metoda je uvedená dále v kapitole 
2.2, s použitím typických kritérií. 

Poznámka: Jiné metody hodnocení nebezpečí popsané v literatuře, pro identifikaci rizik 
(např. použití kontrolních seznamů, analýzy následků poruch a účinků, 
analýzy provozních chyb, HAZOP analýzy) nebo hodnocení nebezpečí 
(např. strom událostí nebo analýzy stromu poruch) jsou užitečné pro účely 
ochrany proti výbuchu pouze ve výjimečných případech, např. pro identifikaci 
zdrojů iniciace ve složitých provozech. 

2.2 Kritéria hodnocení 

Hodnocení nebezpečí výbuchu nezávisí pouze na tom, zda je přítomen nebo může vzniknout 
zdroj iniciace. 

Aby vznikl výbuch s nebezpečnými účinky musí být splněny dále uvedené čtyři podmínky: 

vysoký stupeň rozptýlení hořlavých látek; 
koncentrace hořlavých látek ve vzduchu v rozsahu mezí výbušnosti; 
nebezpečné množství výbušné atmosféry; 
účinný zdroj iniciace. 

Kontrola, zda jsou splněny tyto podmínky, může být v praxi pro hodnocení nebezpečí 
výbuchu prováděna pomocí sedmi otázek. Obrázek 2.1 zobrazuje postupový diagram 
hodnocení, otázky jsou podtrženy. Kritéria pro odpovědi na tyto otázky jsou vysvětleny 
v uvedené části. První čtyři otázky se používají pro stanovení principu, zda existuje 
nebezpečí výbuchu a zda jsou vůbec nutná ochranná opatření proti výbuchu. Pouze 
v případě, že jsou nutná ochranná opatření, musí být posouzeny další tři otázky, aby se 
stanovilo, zda navržená ochranná opatření omezují nebezpečí výbuchu na přijatelnou 
úroveň. Tento krok musí být proveden v souvislosti s výběrem ochranných opatření podle 
kapitoly 3 tohoto návodu a opakován, je-li to nutné, až je nalezeno celkové řešení vhodné 
pro dané podmínky. 

V procesu hodnocení je třeba mít na paměti, že parametry ochrany proti výbuchu jsou 
obecně platné pouze za atmosférických podmínek. Za podmínek mimo atmosférické 
podmínky mohou být bezpečnostní parametry významně rozdílné. 

Příklady: 1. Minimální zápalná energie může být významně nižší při zvýšené koncentraci 
kyslíku nebo zvýšených teplotách. 

 2. Zvýšení počátečního tlaku způsobí vyšší maximální výbuchový tlak a 
rychlost nárůstu tlaku. 

 3. Rozsah mezi mezemi výbušnosti se rozšiřuje se zvyšující se teplotou. To 
znamená, že dolní mez výbušnosti může být nižší a horní mez výbušnosti 
vyšší. 
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Žádná ochranná opatření 
proti výbuchu nejsou nutná 

Žádná ochranná opatření 
proti výbuchu nejsou nutná 

Žádná ochranná opatření 
proti výbuchu nejsou nutná 

Žádná ochranná opatření 
proti výbuchu nejsou nutná 

Ochranná opatření 
proti výbuchu jsou 

nutná 

Ochranná opatření 
proti výbuchu jsou 

nutná 

Vylučte účinné zdroje iniciace v místech s nebezpečnou 
výbušnou atmosférou podle typu zóny 

Žádná ochranná opatření 
proti výbuchu nejsou nutná 

Omezte škodlivé účinky výbuchu tak, aby byla 
zajištěna ochrana zdraví a bezpečnost pracovníků 

 Je vznícení nebezpečné výbušné 
N

Ano
e féry vysoce nepravděpodobné? [2.2.6]atmos

Ochranná opatření 
proti výbuchu jsou 

nutná 

 Do jaké zóny mohou být prostory s  
Pokr. nebezpečnou atmosférou zařazeny? [3.2.1] 

 Je vzniku nebezpečné výbušné 
N

Ano
e féry spolehlivě zabráněno? [2.2.5]atmos  

Omezte tvorbu nebezpečné výbušné atmosféry jak 
dalece je to možné 

 Je možný vznik Ne 
Ano výbušné atmosféry? [2.2.4] 

 Kde může výbušná atmosféra vznikat?  
Pokr. [2.2.3] 

 Může účinné rozptýlení ve vzduchu Ne 
Ano způsobit vznik výbušné směsi? [2.2.2] 

 Jsou přítomny hořlavé látky? Ne 
Ano [2.2.1]

 

Obrázek 2.1 – Postupový diagram hodnocení pro zjištění a prevenci nebezpečí 
výbuchu 

Obrázek 2.1 obsahuje otázky o „spolehlivém“ zabránění vzniku nebezpečné výbušné 
atmosféry. Odpověď „Ano“ může být dána pouze tehdy, jsou-li již přijatá technická a 
organizační opatření taková, že není nutno počítat se vznikem výbuchu, s ohledem na 
všechny provozní podmínky a jakékoliv rozumně předpokládané případy poruch. 
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2.2.1 Jsou přítomny hořlavé látky? 

Výbuch nastane pouze tehdy, jsou-li v pracovním nebo výrobním procesu přítomny hořlavé 
látky. To znamená, že je použita alespoň jedna hořlavá látka jako surovina nebo pomocný 
materiál, vzniká jako odpad nebo konečný produkt nebo může vznikat v případě běžných 
provozních selhání. 

Příklad: Hořlavé látky mohou také vznikat náhodně, např. když jsou slabé kyseliny nebo 
louhy skladovány v kovových kontejnerech. V těchto případech může 
elektrolýzou vznikat vodík a akumulovat se v plynné fázi. 

Všechny látky schopné exotermické reakce s atmosférickým kyslíkem se považují za 
hořlavé. Mezi tyto látky patří především látky, které jsou podle směrnice o nebezpečných 
látkách č. 67/548/EEC klasifikovány a označeny jako hořlavé (R10), vysoce hořlavé (F a 
R11/R15/R17) nebo extrémně hořlavé (F+ a R12). Mezi hořlavé látky však patří všechny 
ostatní látky a přípravky, které nejsou klasifikovány (zatím), ale splňují odpovídající kritéria 
zápalnosti nebo jsou obecně považovány za zápalné. 

Příklady: 1. Hořlavé plyny a plynné látky, např. zkapalněný plyn (butan, buten, propan, 
propylen), zemní plyn, plyny ze spalování (např.. oxid uhelnatý nebo methan) 
nebo plynné hořlavé chemikálie (např. acetylen, ethylénoxid nebo 
vinylchlorid). 

 2. Hořlavé kapaliny, např. rozpouštědla, paliva, nafta, topné, mazací nebo 
odpadní oleje, barvy, ve vodě nerozpustné a rozpustné chemikálie. 

 3. Prachy pevných látek, např. uhlí, dřeva, potravin a krmiv   
(např. cukr, mouka nebo obiloviny), plasty, kovy nebo chemikálie. 

 

Poznámka: Je mnoho látek, které nejsou snadno zápalné za normálních podmínek, ale 
které jsou výbušné, jsou-li smíchány se vzduchem, pokud je velikost částic 
dostatečně malá nebo pokud je iniciační energie dostatečně velká (např. 
kovové prachy, aerosoly). 

Nebezpečí výbuchu musí být dále uvažováno pouze tehdy, pokud jsou přítomny hořlavé 
látky. 

2.2.2 Může účinné rozptýlení ve vzduchu způsobit vznik výbušné směsi? 

Zda výbušná atmosféra může vzniknout jsou-li přítomny hořlavé látky závisí na schopnosti 
vznícení vytvořené směsi se vzduchem. Pokud je dosaženo potřebného stupně rozptýlení a 
jestliže koncentrace hořlavých látek ve vzduchu leží v mezích výbušnosti, je přítomna 
výbušná atmosféra. V důsledku své přirozené povahy mají plyny a páry dostatečný stupeň 
rozptýlení. 

Pro zodpovězení výše uvedené otázky je nutno zohlednit dále uvedené vlastnosti látek a 
jejich možných procesních stavů. 

1. Hořlavé plyny a plynné směsi: 

Dolní a horní mez výbušnosti; 
Maximální (někdy rovněž minimální) koncentraci hořlavých látek vznikající nebo 
nastávající při práci s nimi; 

2. Hořlavé kapaliny 

Dolní a horní mez výbušnosti par; 
Dolní a horní mez výbušnosti mlhy; 
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Bod vzplanutí 

Poznámka: S výskytem výbušné směsi se nepočítá uvnitř zásobníků, pokud je teplota 
uvnitř zásobníku udržována vždy dostatečně nízko pod bodem vzplanutí (o 
5 K až 15 K – viz příklad v kapitole 3.1.2). 

Pracovní nebo okolní teploty 

Poznámka: Pokud např. maximální pracovní teplota není dostatečně nízko pod teplotou 
vzplanutí kapaliny, mohou být přítomny směsi hořlavých par a vzduchu 

Způsob práce s kapalinou (např. stříkání, rozstřikování a rozptylování kapalin tryskou, 
odpařování a kondenzace) 

Poznámka: Pokud jsou kapaliny rozprášeny do kapiček, např. stříkáním, může vznikat 
výbušná atmosféra dokonce i při teplotách pod teplotou vzplanutí 

Použití kapalin při vysokém tlaku (např. v hydraulických systémech) 

Poznámka: Pokud jsou u zařízení s kapalinou pod vysokým tlakem úniky, může 
kapalina, v závislosti na velikosti úniku, přetlaku a stabilitě materiálu 
vystříknout a vytvořit výbušnou mlhu, která se může přeměnit na výbušné 
páry. 

Maximální (někdy rovněž minimální) koncentraci hořlavých látek vznikající nebo 
nastávající při práci s nimi (pouze uvnitř zařízení/instalace) 
3. Prachy hořlavých pevných látek 

Přítomnost nebo tvorba prachovzdušných směsí nebo usazenin prachu 

Příklady: 1. mletí nebo prosévání;  

 2. doprava, plnění, vyprazdňování; 

 3. sušení. 

Maximální (někdy také minimální) koncentrace hořlavých látek vznikají nebo nastávají 
během práce s těmito látkami 

 
Obrázek  2.2: Příklad vzniku prachovzdušné směsi při plnění nebo dopravě4

                                                           
4 Převzato z prospektu ISSA „Gas Explosion“, mezinárodní sekce pro prevenci pracovních rizik v chemickém 
průmyslu, Mezinárodního sdružení sociálního pojištění (ISSA), Heildelberg, SRN 
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Dolní a horní mez výbušnosti; 
Poznámka: Meze výbušnosti pro prachy nemají v praxi stejný význam jak je tomu u 

plynů a par. Koncentrace prachů se může významně měnit při rozprášení 
usazeného prachu nebo usazování rozvířeného prachu. Výbušná 
atmosféra může vznikat, pokud je prach rozvířen. 

Velikost částic (jsou důležité jemné částice < 500 µm), vlhkost a teplota doutnání 
(samovznícení); 

2.2.3 Kde může výbušná atmosféra vznikat? 

Pokud může vznikat výbušná atmosféra, musí se stanovit, kde vzniká na pracovním místě 
nebo v technologii, aby bylo možno ohodnotit potenciální nebezpečí. Pro toto stanovení je 
nutno brát v úvahu vlastnosti látek a technologie, řízení procesu a okolní vlivy: 

1. Plyny a páry: 

Poměr hustoty ke vzduchu – čím jsou plyny a páry těžší, tím rychleji klesají, 
míchají se rychle s přítomným vzduchem a akumulují se v prohlubních, žlabech a 
šachticích. 

− Plyny jsou obvykle hustší než vzduch, např. propan. Takovéto nahromadění má 
tendenci klesání a dalšího rozšiřování, a často také „zatékání“ na velké 
vzdálenosti a kde mohou být vzníceny. 

− Některé plyny mají přibližně stejnou hustotu jako vzduch, např. acetylén, 
kyanovodík, ethylen, oxid uhelnatý. Tyto plyny mají malou přirozenou tendenci se 
rozptylovat nebo klesat. 

− Málo plynů je o hodně lehčí než vzduch, např. vodík, methan. Tyto plyny mají 
přirozenou tendenci se rozptylovat do atmosféry, pokud nejsou v uzavřeném 
prostoru. 

I lehký pohyb vzduchu (přirozené proudění, pohyb lidí v okolí, proudění tepla) může 
výrazně urychlovat míchání se vzduchem. 

 
Obrázek 2.3: Šíření zkapalněných plynů (příklad)4

 

                                                           
4 Převzato z prospektu ISSA „Gas Explosion“, mezinárodní sekce pro prevenci pracovních rizik v chemickém 
průmyslu, Mezinárodního sdružení sociálního pojištění (ISSA), Heildelberg, SRN 
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2. Kapaliny a mlhy 

Rychlost odpařování, charakterizující množství výbušné atmosféry, které vzniká při 
dané teplotě 
Velikost odpařovací plochy a pracovní teploty, např. pokud jsou kapaliny 
rozstřikovány nebo rozprašovány  
Přetlak, pod kterým jsou rozstřikované kapaliny uvolňovány a tvoří výbušné mlhy 

3. Prachy 

Vznik rozvířeného prachu, např. ve filtrech, při dopravě v kontejnerech, v místě 
přesypů nebo uvnitř sušiček 
Tvorba usazeného prachu, zvláště na vodorovných a lehce nakloněných površích, 
a možnost rozvíření prachu 
Zrnitost 

Musí být vzaty v úvahu i jiné místní a provozní podmínky: 

Způsob práce s látkami: v plynotěsných, kapalinotěsných nebo prachotěsných 
závěrech nebo v otevřených zařízeních, např. plnění a vyprazdňování; 
Možné úniky na ventilech, potrubních spojích, atd. 
Podmínky větrání a jiné prostorové faktory; 
Místa, která nejsou větrána, např. nevětrané prostory pod úrovni země jako jsou 
žlaby, kanály nebo šachtice jsou zvlášť náchylné na přítomnost hořlavých látek 
nebo směsí. 

2.2.4 Je možný vznik nebezpečné výbušné atmosféry? 

Pokud může místně vznikat výbušná atmosféra v takovém množství, že jsou nutná speciální 
ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti a zdraví pracovníků, popisuje se jako 
nebezpečná výbušná atmosféra a místa jsou klasifikována jako nebezpečné prostory. 

 
Obrázek 2.4: Odpaření i malého množství hořlavé kapaliny (jako je zkapalněný propan) může 

způsobit vznik velkého množství hořlavých par.  
Poznámka: 1 litr kapalného propanu po přeměně na plyn a rozředění ve vzduchu na 
dolní mez výbušnosti vytvoří 13 000 litrů výbušné atmosféry4

                                                           
4 Převzato z prospektu ISSA „Gas Explosion“, mezinárodní sekce pro prevenci pracovních rizik v chemickém 
průmyslu, Mezinárodního sdružení sociálního pojištění (ISSA), Heildelberg, SRN 
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Pokud byla stanovena možnost vzniku prostředí s nebezpečím výbuchu, závisí rozhodnutí o 
tom, zda se jedná o nebezpečnou výbušnou atmosféru na jejím objemu a nebezpečných 
následcích jakéhokoliv výbuchu. Obecně se však předpokládá, že výbuch způsobí podstatné 
škody a proto i že nebezpečná výbušná atmosféra je přítomna. 

Výjimky z tohoto pravidla mohou platit pro práci s velmi malými množstvími, např. 
v laboratořích. V takovýchto případech, musí být rozhodnuto na základě místních a 
provozních podmínek, zda je předpokládané množství výbušné atmosféry nebezpečné. 

Příklady: 1. Jakýkoliv spojitý objem větší než 10 litrů výbušné atmosféry v uzavřeném 
prostoru musí být považován za nebezpečnou výbušnou atmosféru, bez 
ohledu na velikost prostoru.  

 2. Hrubý odhad může být proveden podle pravidla, že v takovýchto prostorech 
musí být výbušná atmosféra považována za potenciálně nebezpečnou, 
pokud zaplňuje více než 1/10 000 objemu prostoru, např. 8 litrů v prostoru 
80 m3. To však neznamená, že se musí celý prostor považovat za 
nebezpečný, ale pouze část, ve které může vznikat nebezpečná výbušná 
atmosféra. 

 3. Pro většinu hořlavých prachů, je méně než 1 mm usazené vrstvy prachu 
rovnoměrně rozložené po celé podlaze prostoru dostatečná, aby po jejím 
rozvíření úplně zaplnila prostor o normální výšce výbušnou prachovzdušnou 
směsí. 

 4. Je-li výbušná atmosféra obsažená v nádobě, která není schopna vydržet 
předpokládaný výbuchový tlak, mnohem menší objemy, než jsou uvedené 
výše, musí být považovány za nebezpečné v důsledku možného vzniku 
nebezpečí, např. od odlétajících zlomků při roztržení. Pro toto nebezpečí 
nemůže být uvedena žádná spodní mez. 

Při hodnocení, zda může vzniknout nebezpečná výbušná atmosféra v dané situaci, musí být 
bráno v úvahu další hledisko – důsledky vyplývající ze zničení sousedních částí technologie. 

POZNÁMKA: Výbuch může rovněž způsobit poškození okolního prostoru, při kterém 
může dojít k uvolnění a možná i vznícení hořlavých nebo jinak 
nebezpečných látek. 

2.2.5 Je vzniku nebezpečné výbušné atmosféry spolehlivě zabráněno? 

Pokud může nebezpečná výbušná atmosféra vnikat, jsou nezbytná ochranná opatření proti 
výbuchu. Nejprve má být proveden pokus vyloučit vznik výbušné atmosféry. Možná 
technická opatření proti výbuchu, která mohou být společně s organizačními opatřeními 
podle části 4 použita pro tento účel, jsou uvedena v kapitole 3.1. 

Účinnost přijatých ochranných opatření proti výbuchu musí být ohodnocena. Pro tento účel 
musí být zohledněny všechny provozní stavy a všechny poruchy (včetně výjimečných 
poruch). Pouze tehdy, je-li vzniku nebezpečné výbušné atmosféry spolehlivě zabráněno, je 
možné ustoupit od dalších opatření. 

2.2.6 Je vznícení nebezpečné výbušné atmosféry spolehlivě zabráněno? 

Pokud není možné zcela vyloučit vznik nebezpečné výbušné atmosféry, musí být provedena 
opatření pro vyloučení přítomnosti účinných zdrojů iniciace. Čím pravděpodobnější je, že 
nebezpečná výbušná atmosféra vznikne, tím spolehlivější musí být vyloučení takovýchto 
zdrojů. Možná technická opatření, která mohou být společně s organizačními opatřeními 
podle části 4 použita pro tento účel, jsou popsána v kapitole 3.2. 

Pokud není velmi nepravděpodobné, že nebezpečná výbušná atmosféra a účinné zdroje 
iniciace vzniknou současně, musí být společně s organizačními opatřeními podle části 4 
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přijata také opatření pro omezení účinku výbuchu podle popisu v kapitole 3.3. Jinak musí být 
přijata přiměřená opatření pro omezení účinku výbuchu. 

3 Technická opatření pro ochranu proti výbuchu 

„Ochranná opatření proti výbuchu“ jsou všechna opatření, která  

zabrání vzniku nebezpečné výbušné atmosféry,  
vyloučí vznícení nebezpečné výbušné atmosféry nebo  
zmírní účinky výbuchu tak, aby byla zajištěna ochrana zdraví a bezpečnost 
pracovníků. 

3.1 Vyloučení nebezpečné výbušné atmosféry 

Podle kapitoly 3 „Prevence a ochrana proti výbuchu“ směrnice 1999/92/EC, musí být 
prevenci vzniku nebezpečné výbušné atmosféry vždy dána priorita. 

3.1.1 Použití náhrady místo hořlavých látek 

Vytvoření nebezpečné výbušné atmosféry může být zabráněno vyloučením nebo omezením 
používání hořlavých látek. Příkladem je nahrazení hořlavých rozpouštědel a čistících látek za 
vodní roztoky. Co se týče prachu, je někdy možné zvýšit velikost částic použité látky tak, aby 
nemohla vzniknout výbušná směs. Musí být věnována pozornost tomu, aby další zpracování 
nesnížilo velikost částic, např. obrušováním. Další možností je zvlhčování prachu nebo 
použití pastovitých produktů tak, aby již nemohlo dojít k jejich rozvíření. 

3.1.2 Omezení koncentrací 

Plyny a prachy jsou výbušné pouze v určitých mezích koncentrací ve vzduchu. Za určitých 
provozních a okolních podmínek, je možné zůstat mimo tyto meze výbušnosti. Jsou-li tyto 
podmínky spolehlivě zajištěny, není žádné nebezpečí výbuchu. 

V uzavřených nádobách a technologiích je obvykle docela snadné udržet koncentrace plynů 
a par hořlavých kapalin mimo meze výbušnosti. 

Příklad:  Koncentrace v dómech nad hořlavou kapalinou může být zaručena, že zůstane 
pod dolní mezí výbušnosti, pokud je teplota povrchu kapaliny po celou dobu 
udržována dostatečně nízko pod bodem vzplanutí (obvykle je dostatečný 
bezpečnostní odstup 5 °C pro čistá rozpouštědla a 15 °C pro směsi 
rozpouštědel). Horní mez výbušnosti je obvykle překročena u hořlavých kapalin 
s nízkým bodem vzplanutí (např. v benzínové nádrži auta). 

Jde-li o prachy, je mnohem obtížnější vyloučit výbušnou směs omezením koncentrace. Je-li 
prach ve vznosu pod dolní mezí výbušnosti, usazující se prach vytváří vrstvy, pokud není 
dostatečný pohyb vzduchu. Rozvíření těchto vrstev může vytvořit výbušnou směs. 

Poznámka: Prachové částice jsou odlučovány ve filtrech, kde tvoří vrstvy prachu, které 
mohou mít významný potenciál pro vznik požáru a výbuchu. 

3.1.3 Inertizace 

Nebezpečná výbušná atmosféra může být rovněž vyloučena rozřeďováním paliva nebo 
atmosférického kyslíku uvnitř technologie pomocí chemicky inertních materiálů. Tato metoda 
je známa jako „inertizace“. 
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Pro navrhování tohoto opatření je nezbytné znát nejvyšší koncentraci kyslíku, při které ještě 
nemůže dojít k výbuchu: mezní koncentrace kyslíku. Tato hodnota se stanoví zkouškami. 
Maximální dovolená koncentrace kyslíku se získá odečtením bezpečnostního koeficientu od 
mezní koncentrace kyslíku. Je-li palivo rozřeďováno inertní látkou, musí být stejným 
způsobem stanovena maximální dovolená koncentrace paliva. Pokud se koncentrace kyslíku 
může měnit rychle, nebo může být velmi rozdílná v různých částech technologie, bude nutno 
vyžadovat vysoký koeficient bezpečnosti. Mají být uvažovány i provozní chyby a poruchy 
zařízení. Dalším aspektem, který musí být zohledněn je doba, za kterou jakékoli ochranné 
opatření nebo havarijní funkce začne být po spuštění účinná. 

Příklad:  Hlavním plyny, používanými pro inertizaci, jsou dusík, oxid uhličitý, vzácné 
plyny, kouřové plyny a vodní páry. Mezi inertní prachy patří síran vápenatý, 
fosforečnan amonný, kyselý uhličitan sodný, kamenný prach, atd. Při výběru 
inertní látky, je důležité, aby tato látka nereagovala s palivem (hliník, například, 
může reagovat s oxidem uhličitým) 

 

Poznámka: Vrstvy prachu mohou způsobit žhnutí nebo doutnání dokonce i při nízké 
koncentraci kyslíku nebo paliva, dostatečně nízko pod koncentrací, která je 
odpovídající pro zajištění spolehlivého vyloučení výbuchu. Směs 95 % 
(hmotnostních) vápence a 5 % (hmotnostních) uhlí, např. stále bude 
vykazovat silnou exotermickou reakci. 

Inertizace plyny může být obecně použita pouze v uzavřených technologiích, kde je možné 
zajistiti dostatečně nízkou rychlost výměny plynu. Pokud inertní plyn uniká přes otvory 
v technologii, které jsou přítomny za normálního provozu nebo v důsledku poruchy, mohou 
být pracovníci ohroženi vytěsněním kyslíku (nebezpečí udušení). Pracovníci mohou být i 
otráveni, pokud z technologie unikají výfukové plyny, které byly použity pro inertizaci. Otvory, 
přítomnými za normálního provozu mohou být například místa pro ruční plnění. Jsou-li tyto 
otvory otevřeny, je třeba mít na paměti, že z technologie mohou unikat inertní plyny a dovnitř 
může vnikat atmosférický kyslík. 

3.1.4 Zabránění nebo omezení tvorby výbušné atmosféry v okolí technologie 

Vznik nebezpečné výbušné atmosféry v okolí technologie má být pokud možno vyloučen. 
Toho lze dosáhnout pomocí uzavřených technologií. Položky technologie musí proto být 
proto těsné (bez úniku). Návrh technologie musí být takový, aby nemohly vznikat žádné 
významnější úniky za předvídatelných provozních podmínek. Jednou z cest jak toho lze 
dosáhnout je pomocí pravidelné údržby. 

Pokud nemůže být úniku hořlavých látek zabráněno, může být vytváření nebezpečné 
výbušné atmosféry často vyloučeno vhodným větráním. Při posuzování, jak účinné je 
větrání, musí být zohledněny dále uvedené body: 

Plyny, páry a mlhy: pro navržení systému větrání musí být odhadnuto maximální 
množství plynů, par nebo mlhy, které mohou uniknout (sílu zdroje) a musí být 
známo místo zdroje a rozptylové podmínky. 
Prachy: větrání obecně zajišťuje odpovídající ochranu pouze tehdy, je-li prach 
odsáván ze zdroje a je-li spolehlivě zabráněno nebezpečnému usazování prachu. 
V nejlepším případě, může mechanické větrání zabránit vzniku nebezpečných 
prostorů. Avšak z důvodu výše uvedených omezení, vše čeho může být dosaženo 
je, že může být snížena pravděpodobnost nebezpečné výbušné atmosféry (zóna 0 
se může stát zónou 1 nebo zónou 2, zóna 1 se může stát zónou 2) nebo snížen 
rozsah nebezpečných prostorů (zón). 

Doporučuje se, aby byly prováděny místní kontroly koncentrací vznikající v různých místech 
a čase za nejnepříznivějších provozních podmínek. 
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Obrázek 3.1: Příklad správného uspořádání otvorů pro větrání pro plyny a páry těžší než vzduch4

3.1.4.1 Odstraňování vrstev usazeného prachu 

Nebezpečné usazování prachu může být vyloučeno pravidelným čištěním pracovních a 
technických prostorů. Osvědčeným způsobem je použití harmonogramu čištění, 
předepisujícím povahu, rozsah a četnost čištění a odpovědnost zúčastněných osob. Tyto 
instrukce mohou být připraveny pro daný případ. Zvláštní pozornost má být věnována  
prostorům, které jsou těžko přístupné pro inspekce nebo kontroly (např. zvýšeným), kde se 
může časem nahromadit významné množství prachu. Pokud dojde k úniku významnějšího 
množství prachu v důsledku provozního selhání (např. poškození nebo protržení kontejneru, 
úniky) mají být provedeny dodatečné kroky pro odstranění usazeného prachu s co 
nejkratším zpožděním. 

Mokré čištění a odsávání usazeného prachu (s použitím centrálního odsávacího systému 
nebo mobilních průmyslových vysavačů, které nemají žádné zdroje iniciace) jsou ověřeny 
jako výhodné pro zvýšení bezpečnosti. Čistící procesy, při kterých dochází k rozviřování 
prachu, mají být vyloučeny (viz obrázek 3.2). Je třeba si uvědomit, že mokré čištění může 
vytvořit zvláštní problémy s likvidací. Jsou-li lehké kovy zachycována v mokrém vysavači, 
může docházet ke vzniku vodíku. Je třeba se vyhnout pouhému vyhazování usazeného 
prachu. 

 

 

                                                           
4 Převzato z prospektu ISSA „Gas Explosion“, mezinárodní sekce pro prevenci pracovních rizik v chemickém 
průmyslu, Mezinárodního sdružení sociálního pojištění (ISSA), Heildelberg, SRN 
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Obrázek 3.2: Odstraňování usazeného prachu4

Ustanovení o čištění má být uvedeno jako součást provozních instrukcí pro práci s hořlavými 
látkami. 

Poznámka: Pro odsávání hořlavých prachů mohou být použity pouze vysavače, které 
nemají žádné zdroje iniciace. 

3.1.5 Výstražná signalizace plynů 

Koncentrace v okolí technologie může být monitorována např. pomocí plynové výstražné 
signalizace. Hlavními předpoklady pro jejich použití jsou: 

Musí být dostatečně známy látky, které mohou být přítomny, umístění zdrojů 
emisí, maximální síla zdroje a podmínky rozptylování. 
Funkce přístrojů musí být odpovídající podmínkám použití, především z ohledem 
na dobu odezvy, úroveň výstražné signalizace a citlivost na jiné plyny. 
Při poruše jedné funkce plynového výstražného systému nesmí vzniknout žádné 
nebezpečné podmínky (spolehlivost). 
Počet a místa měřících bodů musí být zvoleny tak, aby předpokládané směsi 
mohly být detekovány rychle a spolehlivě. 
Musí být známo, který prostor bude ohrožen v době, než se ochranná opatření 
aktivována přístroji, stanou účinnými. V bezprostředním prostoru – který závisí na 
výše uvedených bodech – musí být vyloučeny zdroje iniciace. 
Aktivovaná ochranná opatření musí zabránit vzniku nebezpečné výbušné 
atmosféry mimo bezprostřední prostoru s dostatečnou úrovni jistoty a falešné 
spuštění nesmí způsobit vznik dalších nebezpečí. 

Plynová výstražná signalizace, použitá v nebezpečných prostorech musí být schválená a 
vhodně označena jako bezpečné elektrické zařízení podle evropské směrnice 94/9/EC. 

Poznámka:  Plynová výstražná signalizace použitá jako bezpečnostní, hlídací nebo 
regulační zařízení pro vyloučení zdrojů iniciace (např..vypnutí zařízení, 
které nejsou nevýbušné při vzniku nebezpečné výbušné atmosféry) mají 
projít individuálními nebo typovými kontrolami/kalibracemi, aby byla 
zajištěna jejich vhodnost pro určené použití. Musí být splněny požadavky 
evropské Směrnice 94/9/EC (viz také 3.4 Technika řízení procesu). 

                                                           
4 Převzato z prospektu ISSA „Gas Explosion“, mezinárodní sekce pro prevenci pracovních rizik 
v chemickém průmyslu, Mezinárodního sdružení sociálního pojištění (ISSA), Heildelberg, SRN 
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3.2 Vyloučení zdrojů iniciace 

Pokud není možné zabránit vzniku nebezpečné výbušné atmosféry, musí být vyloučeno její 
vznícení. Toho může být dosaženo pomocí preventivních opatření, která vyloučí nebo sníží 
pravděpodobnost zdrojů iniciace. Pro stanovení účinných opatření je nutno znát různé typy 
zdrojů vznícení a způsob jak fungují. Pravděpodobnost, že nebezpečná výbušná atmosféra a 
zdroj iniciace vzniknou ve stejnou dobu a stejném místě, se musí ohodnotit a podle toho se 
stanoví požadovaný rozsah opatření. Tento požadavek se plní na základě systému 
zařazování do zón popsaného níže, ze kterého se odvozují požadovaná opatření. 

 
Obrázek 3.3: Příklady nejběžnějších potenciálních zdrojů iniciace4

3.2.1 Zařazování nebezpečných prostorů do zón 

Nebezpečné prostory jsou místa, ve kterých může vznikat výbušná atmosféry v takovém 
množství, že jsou nezbytná speciální opatření pro ochranu pracovníků proti nebezpečí 
výbuchu. Takovéto množství se nazývá nebezpečnou výbušnou atmosférou. Jako základ pro 
stanovení rozsahu preventivních opatření je, že všechny zbývající nebezpečné prostory musí 
být zařazeny do zón podle pravděpodobnosti vzniku nebezpečné výbušné atmosféry. 

Zóna 0 – prostor, ve kterém je výbušná atmosféra tvořená směsi hořlavých látek se 
vzduchem ve formě plynu, par nebo mlhy přítomna trvale nebo po dlouhá časová období 
nebo často. 

Příklad: Podmínky pro zónu 0 obvykle vznikají pouze uvnitř zásobníků nebo technologie 
(odpařovačů, reakčních nádob, apod.), avšak často také vznikají v blízkosti 
větracích nebo jiných otvorů. 

Zóna 1 – prostor, ve kterém je výskyt výbušné atmosféry tvořené směsi hořlavé látky se 
vzduchem ve formě plynu, par nebo mlhy za normálních provozních podmínek příležitostně 
možný 

Poznámka: Tato zóna může zahrnovat, např. 

• těsné okolí zóny 0, 
• těsné okolí plnících otvorů, 
• prostor v okolí křehkých nádob nebo potrubí, vyrobených ze skla, keramiky a 

                                                           
4 Převzato z prospektu ISSA „Gas Explosion“, mezinárodní sekce pro prevenci pracovních rizik v chemickém 
průmyslu, Mezinárodního sdružení sociálního pojištění (ISSA), Heildelberg, SRN 
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podobných materiálů, s výjimkou případu, kdy je obsah příliš malý, aby mohl 
vytvořit nebezpečnou výbušnou atmosféru, 

• prostory v okolí neodpovídajícím způsobem utěsněných přírub, např. u čerpadel 
a ventilů, 

• uvnitř technologie jako jsou odpařovače nebo reakční nádoby. 

Zóna 2 – prostor, ve kterém není výskyt výbušné atmosféry tvořené směsi hořlavých látek se 
vzduchem ve formě plynu, par nebo mlhy za normálních provozních podmínek 
pravděpodobný, a pokud vznikne, je přítomna pouze po krátké časové období 

Příklad: Zóna 2 může zahrnovat např. 

• prostory okolo zón 0 nebo 1 

 

Poznámka: Prostory, ve kterých jsou dopravovány hořlavé látky pouze v potrubích, které 
jsou odolné a technicky těsné nejsou nebezpečnými prostory. 

Zóna 20 - Prostor, ve kterém je výbušná atmosféra tvořena oblakem zvířeného hořlavého 
prachu ve vzduchu přítomna trvale nebo po dlouhou dobu nebo často 

Příklad: Obecně tyto podmínky vznikají pouze uvnitř místa uvnitř zásobníků, potrubí, 
nádob, apod., tj. obvykle pouze uvnitř technologie (mlýny, sušičky, mísidla, 
potrubní tratě, sila, atd.), kde výbušné směsi prachu v potenciálně nebezpečném 
množství mohou vznikat trvale, po dlouhá časová období nebo často 

Zóna 21 - Prostor, ve kterém může výbušná atmosféra tvořená oblakem zvířeného 
hořlavého prachu ve vzduchu vznikat příležitostně v normálním provozu 

Příklad: Tato zóna může např. zahrnovat těsné okolí míst pro plnění a vyprazdňovaní 
prachu a prostory, kde vznikají vrstvy prachu a za normálního provozu mohou 
způsobit vznik výbušné koncentrace hořlavého prachu ve směsi se vzduchem 

Zóna 22 - Prostor, ve kterém není pravděpodobný vznik výbušné atmosféry tvořené oblakem 
zvířeného hořlavého prachu ve vzduchu za normálního provozu a pokud vznikne, je 
přítomna pouze po krátké časové období. 

Příklad: Tato zóna může např. zahrnovat např.: 

• prostory v okolí technologie obsahující prach, pokud prach může unikat 
z netěsností a tvořit usazené vrstvy v potenciálně nebezpečném množství 

Dodatek 

Vrstvy, usazený prach a hromady hořlavého prachu se musí považovat za 
jakýkoliv jiný zdroj, který může vytvářet nebezpečnou výbušnou atmosféru. 
„Normální provoz“ znamená stav, kdy je instalace používána v rozsahu svých 
konstrukčních parametrů 

Poznámka: Usazený hořlavý prach má významný potenciál z hlediska výbuchu. 
V technickém prostoru se může hromadit usazený prachu na všech 
usazovacích plochách. Prvotní výbuch může vést k rozvíření usazeného 
prachu a způsobit řetězovou reakci, která způsobí mnoho dalších 
(následujících) výbuchů se zničujícími účinky. 
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3.2.1.1 Příklady zařazování nebezpečných prostorů s hořlavými plyny 

Obrázek 3.4 zobrazuje nádrž s hořlavou kapalinou. Nádrž je ve venkovním prostoru, je 
pravidelně plněna a vyprazdňována a je spojena s okolní atmosférou armaturou pro 
vyrovnávání tlaku. Teplota vzplanutí hořlavé kapaliny je blízko průměrné roční teploty a 
hustota vznikajících par je větší než hustota vzduchu. Proto je uvnitř nádrže trvalé nebezpečí 
vzniku nebezpečné výbušné atmosféry. Vnitřní prostor nádrže je proto zařazen do zóny 0. 

Zóna 0

Zóna 1

Zóna 2
Povrch -
kapaliny

 

Obrázek 3.4: Příklad zařazení do zón u nádrže s hořlavou kapalinou 

 

Páry mohou příležitostně unikat z armatury pro vyrovnávaní tlaku a mohou tvořit výbušnou 
směs. Prostor okolo tohoto otvoru se proto zařazuje do zóny 1. Za výjimečně nepříznivých 
podmínek počasí, se mohou páry dolů podél stěn nádrže a vytvářet nebezpečnou výbušnou 
atmosféru. Prostor v okolí nádrže je proto zařazen do zóny 2. 

Velikost zón v okolí nádrže závisí na předpokládaném množství úniku par. Toto množství 
závisí na vlastnostech kapaliny, velikosti otvorů a četnosti plnění a vyprazdňování, a zároveň 
na průměrné změně hladiny kapaliny. Velikost nebezpečných prostorů velmi závisí na 
dostupnosti přirozeného větrání. 
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3.2.1.2 Příklad zařazení nebezpečných prostorů s hořlavými prachy do zón  

Obrázek 3.5: Příklad zařazení do zón pro hořlavé prachy 

 

Obrázek 3.5 zobrazuje mlýn (ručně plněný) s plnícím zásobníkem, vysypáváním produktu a 
filtrem. Prach vytvářející, hořlavý produkt je ručně plněn ze sudů do zásobníku. 

Při plnění může příležitostně vznikat výbušná směs v prostoru, kde se vysypávají sudy do 
plnícího zásobníku. Tento prostor je zařazen do zóny 21. V okolí zásobníku se usazuje 
prach. Tento usazený prach může při rozvíření vytvářet nebezpečnou výbušnou atmosféru, 
která vzniká výjimečně a krátce. Tento prostor je zařazen do zóny 22. 

V normálním provozu je uvnitř mlýnu rozvířený prach. Oblaka prachu vznikají také 
v pravidelných intervalech při čištění filtračních vaků. Vnitřní prostor mlýnu a filtrů je proto 
zařazen do zóny 20. Rozemletý produkt je kontinuálně vyprazdňován. Tak v normálním 
provozu vznikají mraky prachu vytvářející výbušnou směs ve výstupním zásobníku, který je 
proto zařazen do zóny 20. Kolem výstupu vznikají v důsledku úniků vrstvy usazeného 
prachu. Tento prostor je zařazen do zóny 22. Velikost zón 21 a 22 závisí na vlastnostech 
prachu použitého produktu. 
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3.2.2 Rozsah ochranných opatření 

Rozsah ochranných opatření závisí na pravděpodobnosti vzniku nebezpečné výbušné 
atmosféry a má být proto stanoven v souladu s tabulkou 3.1. 
Tabulka 3.1: Rozsah ochranných opatření v různých zónách 

Zóny Zdroje iniciace*) musí být spolehlivě vyloučeny: 

0 nebo 20 
• v normálním provozu (žádné poruchy) 
• při očekávaných poruchách a 
• při výjimečných poruchách 

1 nebo 21 
• v normálním provozu (žádné poruchy) 
• při očekávaných poruchách 

2 nebo 22 • v normálním provozu (žádné poruchy) 
*) V zónách 20, 21 a 22 musí být zohledněno i možné vznícení usazeného prachu. 

Tabulka platí pro všechny typy zdrojů iniciace. 

3.2.3 Typy zdrojů iniciace 

Norma EN 1127-1 uvádí třináct typů zdrojů iniciace: 

horké povrchy 
plameny a horké plyny 
mechanicky vznikající jiskry 
elektrická zařízení 
bludné proudy, katodická ochrana proti korozi 
statická elektřina 
blesky 
elektromagnetické pole ve frekvenčním rozsahu od 9 kHz do 300 GHz 
elektromagnetické záření ve frekvenčním rozsahu od 300 GHz do 3 x 106 GHz nebo 
vlnové délky v rozsahu od 1 000 µm do 0,1 µm (optické spektrum) 
ionizační záření 
ultrazvuk 
adiabatická komprese, rázové vlny, tok plynů 
chemické reakce 

Tento výklad se zabývá pouze zdroji iniciace, které jsou zvlášť důležité v provozní praxi. 
Další podrobnosti o různých typech zdrojů iniciace a jejich hodnocení je možno najít 
v EN 1127-1. 

3.2.3.1 Horké povrchy 

Výbušná atmosféra může být vznícena stykem s horkým povrchem, pokud teplota povrchu 
dosáhne teplotu vznícení výbušné atmosféry. 

Příklad: Povrchy, které se za provozu zahřívají jsou např. topné systémy, některá 
elektrická zařízení a horká potrubí. Horké povrchy, vznikající při poruchách jsou 
např. pohyblivé části, které se mohou přehřívat v důsledku nedostatečného 
mazání. 
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Pokud horké povrchy mohou přijít do styku s výbušnou atmosférou má být mezi maximální 
povrchovou teplotou a teplotou vznícení výbušné atmosféry zajištěn bezpečnostní odstup. 
Tento bezpečnostní odstup závisí na zařazení do zóny a stanoví se v souladu s EN 1127-1. 

Poznámka: Usazený prach má izolační vlastnosti a proto brání vyzařování tepla do 
okolní atmosféry. Čím tlustší je vrstva, tím menší je rozptyl tepla. To může 
vést k hromadění tepla a tak dalšímu zvyšování teploty.Tento proces může 
vést ke vznícení vrstvy prachu. Zařízení, které podle směrnice 94/9/EC může 
bezpečně pracovat ve výbušné plynné atmosféře se vzduchem, tak nemusí 
být nezbytně vhodné pro provoz v prostorech, ve kterých je nebezpečí 
výbuchu prachu se vzduchem. 

3.2.3.2 Plameny a horké plyny 

Plameny a žhnoucí pevné částice mohou vznítit výbušnou atmosféru. Dokonce i malé 
plameny patří mezi nejúčinnější zdroje iniciace a proto musí být obecně vyloučeny 
z nebezpečných prostorů zařazených do zón 0 a 20. V zónách 1, 2, 21 a 22 smí plameny 
vznikat pouze tehdy, jsou-li bezpečně uzavřeny (viz EN 1127-1). Musí být zabráněno vzniku 
otevřených plamenů od svařování nebo kouření pomocí organizačních opatření. 

3.2.3.3 Mechanicky vznikající jiskry 

Tření, nárazy a abrazivní procesy, jako je mletí, mohou způsobit vznik jisker. Tyto jiskry 
mohou vznítit výbušnou atmosféru z plynů a par a některé směsi prachu se vzduchem 
(zvláště směsi kovových prachů se vzduchem). V usazeném prachu mohou jiskry způsobit 
žhnutí, které může být zdrojem iniciace pro výbušnou atmosféru. 

Vnikání cizích těles, např. kamenů nebo kovových kusů do zařízení nebo částí technologie 
musí být považováno za zdroj jiskření. 

Poznámka: Tření, údery nebo abrazivní procesy, kterých se účastní zrezivělé části a 
lehké kovy (např. hliník nebo hořčík) a jejich slitiny mohou vyvolat 
aluminotermickou reakci, která může způsobit zvláště zápalné jiskření. 

Zápalné jiskry při tření a úderech mohou být omezeny vhodným výběrem kombinace 
materiálů (např. ve ventilátorech). Kombinace lehkých kovů a oceli (s výjimkou nerezové 
oceli) musí být vždy vyloučena v místech, kde může docházet k úderům nebo tření 
v zařízení, které má v normálním provozu pohybující se části. 

3.2.3.4 Chemické reakce 

Chemické reakce, které vytvářejí teplo (exotermické reakce) mohou způsobit ohřev látek a 
tak vytvořit zdroj iniciace. Takovýto samoohřev je možný, pokud rychlost vytváření tepla 
překročí rychlost tepelných ztrát do okolí. Pokud je rozptylu (odvod) tepla bráněno nebo 
okolní teplota je vysoká (např. ve skladovací nádrži), rychlost reakce se může tak zvýšit, že 
budou dosaženy podmínky pro vznícení. Mezi rozhodující parametry patří poměr 
objemu/povrchu reakčního systému, okolní teplota a doba skladování. Vznik vysokých teplot 
může vést ke vzniku doutnání a/nebo hoření a také ke vznícení výbušné atmosféry. 
Jakékoliv hořlavé látky, které vznikají při reakci (např. plyny nebo páry) mohou naopak 
vytvářet s okolním vzduchem výbušnou atmosféru a tak významně zvyšovat nebezpečnost 
takovéhoto systému, jako zdroje iniciace. 

Ve všech zónách mají být proto vyloučeny látky náchylné samovznícení. Je-li to nezbytné 
pracovat s takovýmito látkami, musí být nezbytná preventivní opatření přizpůsobená pro 
každý jednotlivý případ. 

30 



 

Poznámka: Vhodnými ochrannými opatřeními jsou např. 

1. inertizování; 
2. stabilizace; 
3. zlepšení odvodu tepla, např. rozdělením látek do menších dávek nebo 

zajištěním odděleného prostoru mezi uloženými množstvími; 
4. hlídáním teploty v provozu; 
5. skladování při snížené teplotě okolí; 
6. omezením doby skladování na dobu kratší, než je nutná pro vznik zahoření 

(samovznícení). 

3.2.3.5 Elektrická zařízení 

Dokonce i malá napětí, elektrické jiskry a horké povrchy mohou v elektrických zařízeních 
vznikat jako zdroje iniciace (např. obvody pro spínání a rozpínání a v důsledku rozptylových 
elektrických proudů). 

Elektrická zařízení mohou proto být použity v nebezpečných prostorech pouze pokud splňují 
požadavky přílohy II, směrnice 1999/92/EC. V souladu s dokumentech na ochranu proti 
výbuchu musí být pracovní zařízení, včetně výstražných přístrojů, navržena, konstruována, 
instalována a udržována s odpovídajícím ohledem na bezpečnost. 

3.2.3.6 Statická elektřina 

Oddělovací proces, kterého se účastní alespoň jeden materiál s resistivitou větší než 109 Ωm 
nebo předmět s povrchovým odporem větším než 109 Ω může, za určitých podmínek, 
způsobit vznik zápalných výbojů statické elektřiny. Obrázek 3.6 zobrazuje různé způsoby, jak 
může při oddělování nábojů vznikat elektrostatický náboj. V normálních provozních 
podmínkách mohou vznikat dále uvedené formy výbojů: 

Jiskrové výboje:  
Jiskrové výboje mohou vznikat z akumulovaného náboje na neuzemněných 
vodivých částech. 
Trsové výboje:  
Trsové výboje mohou vznikat na nabitých částech, vyrobených z nevodivých 
materiálů, mezi které patří většina plastů. 
Plazivé výboje:  
Při rychlých oddělovacích procesech (např. pohyb filmu po válečcích, 
pneumatická doprava v kovových potrubích nebo kontejnery s izolačním 
povlakem nebo poháněcí řemeny) je nebezpečí vzniku "plazivých výbojů". 
Kuželové výboje:  
Kuželové výboje mohou vznikat, např. při pneumatickém plnění sil. 

Všechny výše uvedené formy výbojů se musí považovat za zápalné pro většinu plynů a par 
rozpouštědel. Prachovzdušné směsi mohou být těmito formami výbojů rovněž vzníceny, 
ačkoliv trsové výboje se považují pouze za potenciální zdroj iniciace pro výbušné prachy. 
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Obrázek 3.6: Příklady oddělování nábojů vedoucí ke vzniku elektrostatických nábojů4

Nezbytné hodnocení a možná ochranná opatření je možno najít v CENELEC zprávě 
R044-001 „Návod a doporučení pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny. 

 

Příklady: Hlavními ochrannými patřeními jsou: 

1. uzemnění všech vodivých předmětů a instalací; 
2. nošením vhodné obuvi vždy na vhodných podlahách tak, aby celkový 

svodový odpor osob proti zemi nepřekročil 108 Ω; 
3. vyloučením materiálů a předmětů s nízkou elektrickou vodivostí; 
4. omezením nevodivých povrchů 
5. vyloučením použití operací pro dopravu a plnění prachu pomocí vodivých 

kovových potrubí a zásobníků s elektricky izolačním vnitřním povlakem. 

 
 

                                                           
4 Převzato z prospektu ISSA „Gas Explosion“, mezinárodní sekce pro prevenci pracovních rizik v chemickém 
průmyslu, Mezinárodního sdružení sociálního pojištění (ISSA), Heildelberg, SRN 
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3.3 Snížením účinků výbuchu (opatření omezující důsledky) 

V mnoha případech není možné vyloučit výbušnou atmosféru a zdroje iniciace s dostatečnou 
úrovni spolehlivosti. Proto pak musí být přijata opatření pro omezení účinků výbuchu na 
přijatelnou úroveň. Těmito opatřeními jsou: 

konstrukce odolné výbuchovému tlaku 
odlehčení výbuchu 
potlačení výbuchu 
zabránění přenosu plamene a výbuchu. 

Tato opatření se obecně vztahují k omezení nebezpečných účinků výbuchu, vznikajících 
uvnitř instalací. Zařízení a ochranné systémy, které splňují směrnici 94/9/EC jsou obvykle 
používány jako konstrukční opatření pro omezení účinků. Mohou být rovněž přijata stavební 
opatření, např. stěny, tvořící výfukové plochy. 

3.3.1 Konstrukce odolné výbuchovému tlaku 

Části technologie, jako jsou kontejnery, nádrže a potrubí, jsou tak konstruovány, aby byly 
schopny vydržet výbuch uvnitř zařízení bez roztržení. Počáteční tlak v částech technologie 
musí být brán do úvahy, pokud se liší od normálního atmosférického tlaku. 

Obecně se rozlišuje mezi konstrukcemi odolnými proti výbuchovému tlaku 

pro maximální výbuchový tlak, 
pro redukovaný výbuchový tlak ve spojení s odlehčením výbuchu nebo 
potlačením výbuchu. 

Konstrukce technologie může být buď odolná proti výbuchovému tlaku nebo odolná proti 
tlakovému rázu při výbuchu. 

Poznámka: Je-li vnitřní prostor technologie rozdělen na samostatné objemy nebo jsou 
dvě nádrže propojeny potrubím, může být při výbuchu v jednom objemu 
zvýšen tlak ve druhém objemu, do kterého se pak může přenést výbuch při 
zvýšeném počátečním tlaku.Takto vznikající tlakové špičky mohou být větší 
než maximální výbuchový tlak, zjištěný při atmosférických podmínkách. 
Pokud nelze takovéto uspořádání vyloučit, mají být provedena odpovídající 
opatření, např. konstrukce odolná výbuchovému tlaku vyhovující pro zvýšený 
výbuchový tlak nebo použita technika oddělení výbuchu 

3.3.1.1 Konstrukce odolné výbuchovému tlaku 

Kontejnery a nádoby odolné výbuchovému tlaku vydrží očekávaný výbuchový přetlak bez 
vzniku trvalých deformací. Konstrukce je založena na předpokládaném výbuchovém tlaku. 

Poznámka: Pro většinu směsí plynu se vzduchem a prachu se vzduchem, je maximální 
výbuchový tlak 8 – 10 bar, může však být pro prachy lehkých kovů vyšší. 

3.3.1.2 Konstrukce odolné tlakovému rázu při výbuchu 

Kontejnery a nádoby odolné tlakovému rázu při výbuchu jsou konstruovány tak, že v případě 
vnitřního výbuchu vydrží očekávaný rázový tlak výbuchového tlaku, mohou však vzniknout 
trvalé deformace. 

Po každém výbuchu musí být zasažené části technologie zkontrolovány na deformace. 
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3.3.2 Odlehčení výbuchu 

V nejširším smyslu, "odlehčení výbuchu" pokrývá vše, co přispívá k tomu, že se při vzniku 
nebo rozšíření výbuchu do nějaké úrovně, původně uzavřená technologie, ve která došlo 
k této události (výbuchu) se otevře v bezpečném směru buď na krátkou chvíli nebo delší 
období, pokud je dosaženo otevíracího tlaku zařízení pro odlehčení tlaku. 

Zařízení pro odlehčení výbuchu má za cíl zajistiti, aby technologie/instalace nebyla 
vystavena namáhání výbuchovým tlakem překračujícím její pevnost. Vzniká tak pouze 
redukovaný výbuchový tlak. 

Poznámka: Redukovaný výbuchový tlak je větší než otevírací (pojistný) tlak 
odlehčovacího zařízení. 

Jako odlehčovací zařízení mohou být použity např. odlehčovací membrány nebo 
odlehčovací panely. 

Poznámka: Smí být použito pouze odzkoušené odlehčovací zařízení, které splňuje 
Směrnici 94/9/EC. Odlehčovací zařízení vyrobená “vlastnoručně” jsou 
často neúčinná a v minulosti vedla k vážným haváriím. Nezajištěná víka 
kontejnerů a kryty, panely apod., které se umisťují na odlehčovací otvory 
jsou obvykle nevhodné. Jsou-li přesto používány vlastní konstrukce, které 
byly úspěšně vyzkoušeny v provozu, musí být jejich vhodnost pro ochranu 
proti výbuchu prokázána v hodnocení nebezpečí, a výsledky musí být 
zaznamenány v dokumentu pro ochranu proti výbuchu. Musí být rovněž 
splněny požadavky směrnice 94/9/EC, kde tato směrnice platí. 

Musí být známy parametry směsi, týkající se bezpečnosti, aby bylo možné vypočítat to 
potřebnou odlehčovací plochu pro technologii. 

Odlehčení výbuchu není dovoleno, pokud uvolněný produkt může ohrozit osoby nebo 
způsobit škody na životním prostředí (např. uvolnění toxických látek). 

Poznámka: Dojde-li k zapůsobení odlehčovacího zařízení, mohou ve směru odlehčení 
vzniknout velké plameny a tlak. Odlehčovací zařízení musí být proto tak 
instalováno, aby byl tlak odlehčován v bezpečném směru. Odlehčení do 
pracovního prostoru má být proto vždy vyloučeno. Zkušenosti ukázaly, že 
může být velmi obtížné splnit požadované bezpečnostní odstupové 
vzdálenosti při dodatečném umisťování odlehčovacích zařízení do 
existujících provozů.   
Výjimka: Je-li použito "Q-potrubních" systémů, odlehčení do místnosti je 
přijatelné, protože účinky plamene a tlaku jsou omezeny na takovou 
úroveň, že již nejsou nebezpečné. Musí však být bráno do úvahy možné 
uvolnění toxických plynných spalin. 

 

Poznámka: Je-li jako prostředku ochrany použito "odlehčení výbuchu", musí být 
v předcházejících a navazujících částech technologie zajištěno oddělení 
výbuchu. 

3.3.3 Potlačení výbuchu 

Systémy pro potlačení výbuchu brání dosažení maximálního výbuchového tlaku rychlým 
vstříknutím hasicí látky do kontejneru a technologie v případě výbuchu. Část takto chráněná 
musí být navržena pouze tak, aby vydržela redukovaný výbuchový tlak. 
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Na rozdíl od odlehčení výbuchu, tato technika zajišťuje, že účinky výbuchu jsou udrženy 
uvnitř technologie. V závislosti na konstrukci, může být výbuchový tlak snížen na přibližně 
0.2 bar. 

Poznámka: Systém pro potlačení výbuchu má být zkoušen a označen jako ochranný 
systém podle směrnice 94/9/EC. 

 

Poznámka: Potlačení výbuchu může také vyžadovat oddělení výbuchu 
od předcházejících a navazujících částí technologie. 

3.3.4 Zabránění šíření výbuchu (oddělení výbuchu) 

Při vzniku výbuchu v jedné části technologie se výbuch může šířit do předcházejících a 
navazujících částí technologie, kde může způsobit další výbuchy. Zrychlení způsobené 
přírubami v technologii nebo šířením v porubí může zesilovat účinky výbuchu. Takto 
vznikající výbuchový tlak může být mnohem vyšší než maximální výbuchový tlak za 
normálních podmínek a může zničit části technologie i když jde o konstrukce odolné 
výbuchovému tlaku nebo odolné tlakovému rázu při výbuchu. Je proto důležité omezit možný 
výbuch na jednotlivé části technologie. Toho lze dosáhnout oddělením výbuchu. 

Oddělení výbuchu může být provedeno např. pomocí 

rychle fungujícího mechanického oddělení; 
uhašením plamene v úzké spáře nebo vstřiknutím hasící látky; 
zachycením plamene rychlým protiproudem; 
vodním uzávěrem; 
rotačními podávači. 

Pro praxi jsou důležité dále uvedené hlediska: 

Poznámka: Protože jsou rychlosti šíření výbuchu ve směsi plynů, par nebo mlhy se 
vzduchem mohou být někdy velmi vysoké (detonace), aktivní oddělení 
nebo hasicí systémy jsou často příliš pomalé, a proto se přednost dává 
pasivním zařízením jako jsou protiexplozivní pojistky (např. ze zvlněných 
pásků nebo vodní uzávěry). 

3.3.4.1 Protiexplozivní pojistky pro plyny, páry a mlhy 

Protiexplozivní pojistky mohou být použity pro zabránění přenosu plamene za přítomnosti 
výbušné atmosféry, např. potrubím větracím a plnícím a vypouštěcím potrubím, které nejsou 
vždy zcela zaplněny kapalinou. Pokud nemůže být vyloučen vznik nebezpečné výbušné 
atmosféry, např. v zásobníku pro hořlavé kapaliny, který není nevýbušný, musí být 
provedeno rozmístění protiexplozivních pojistek v trvale otevřených otvorech propojených 
s místy, kde může být očekáván vznik zdrojů iniciace a které umožňují přenos výbuchu do 
kontejneru. 

Poznámka: To platí např. pro odvětrávací zařízení a ukazatel hladiny v nádrží a plnící a 
vypouštěcí potrubí, pokud nejsou vždy zcela zaplněny kapalinou. 

Obráceně musí být provedena odpovídající opatření pro zabránění vynesení plamene 
z nádoby do nebezpečného prostoru. 

Činnost protiexplozivní pojistky v zásadě závisí na jednom nebo více dále uvedených 
mechanismů: 
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hašení plamene v úzkých spárách a kanálech (např. zvlněné pásky a pojistky ze 
sintrovaných kovů); 
zastavení čela plamene vypouštěním nespálené směsi při odpovídající rychlosti 
(vysoko rychlostní ventily); 
zastavení čela plamene kapalinovým uzávěrem. 

Poznámka: Protiexplozivní pojistná zařízení jsou klasifikována jako deflagrační, odolné 
proti dlouhodobému hoření nebo detonační. Zařízení, která nejsou odolná 
proti dlouhodobému hoření vydrží hoření pouze po omezenou dobu (dobu 
odolnosti proti hoření) a pak ztrácejí svou schopnost zabránění přenosu 
plamene. 

3.3.4.2 Zařízení pro oddělení výbuchu prachu 

Protiexplozivní pojistky pro plyny, páry a mlhy nemohou být použity pro prachy z důvodu 
nebezpečí jejich ucpání. Dále jsou uvedeny prakticky ověřené prostředky pro zabránění 
šíření výbuchu prachu přes propojovací potrubí, dopravní zařízení, atd. a přenosu plamene 
ven z technologie: 

Protiplamenné bariéry:  
Výbuch je detekován snímači. Hasící látka je vstřikována z trysek (injektorů) do potrubí a 
hasí plamen. Tato činnost neovlivňuje výbuchový tlak, vznikající před protiplamennou 
bariérou. Potrubí a nádrže za bariérou musí být rovněž navrženy tak, aby vydržely 
očekávaný tlak. Hasící látka musí být vhodná pro daný typ prachu. 

Rychle-působící ventily nebo klapky:  
Výbuch, který se šíří potrubím je detekován snímači. Akční mechanismus uzavírá ventil nebo 
klapku během milisekund. 

Rychle-působící uzavírací ventily (ventily pro oddělení výbuchu):  
Je-li překročena určitá rychlost proudění, ventil uzavře potrubí. Rychlost potřebná pro 
aktivaci je vytvářená buď rázovou vlnou nebo snímačem ovládaným průtokem z trysky (např. 
proud dusíku směrovaný na kužel ventilu). Rychle působící uzavírací ventily dosud známé 
mohou být umístěny pouze v horizontálních potrubích a jsou vhodné pouze pro potrubí 
s docela nízkou zátěží prachu (např. na výfukové straně filtrační jednotky). 

Rotační podávač:  
Rotační podávače mohou být použity jako "lapač plamene" pouze tehdy, pokud byla jejich 
schopnost nepřenést vnitřní výbuch a jejich tlaková odolnost ověřena za skutečných 
provozních podmínek. V případě výbuchu musí snímač automaticky zastavit rotor tak, aby 
nedošlo k uvolnění žádného hořícího produktu. 

Protiexplozní komíny:  
Protiexplozní komíny se skládají z potrubních segmentů, spojených zvláštní přírubou. 
Oddělení od atmosféry tvoří odlehčovací zařízení (krycí deska nebo pojistná membrána; 
otevírací tlak obvykle p ≤ 0.1 bar). Cílem je zabránění přenosu výbuchu tím, že se obrátí 
směr proudění o 180 stupňů a zároveň se zajistí odlehčení výbuchu otevřením 
odlehčovacího zařízení v místě obracení toku. 

Musí být zabráněno odlétávaní kousků odlehčovacího zařízení, např. pomocí zachycovacího 
lana. Odlehčení musí být provedeno vždy v bezpečném směru, nikdy do pracovního prostoru 
nebo dopravních cest. 

Tento způsob ochrany nemůže být použit, pokud mohou být odlehčením ohroženy osoby 
nebo poškozeno životní prostředí. 
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Protiexplozní komíny ne vždy spolehlivě zabrání přenosu výbuchu. Vývoj čela plamene je 
však rozrušen tak, že v potrubí za komínem, může být v nejhorším případě předpokládán 
pouze pomalu se pohybující výbuch. Pokud se v potrubí neočekávají směsi ve výbušné 
koncentraci, např. v mnoha odprašovacích jednotkách, může se předpokládat, že oddělovací 
účinek je dostatečný. 

Uzavření bariérou produktu:  
V kombinaci s odlehčením výbuchu, uzávěry vytvořené z odpovídající hloubkou produktu, 
který se zpracovává (např. na výstupu ze sila) jsou vhodné pro oddělení části technologie. 
Množství materiálu musí být monitorováno hlídačem hladiny a musí být dostatečné pro 
zajištění, aby výbuchový tlak nemohl způsobit přenos plamene přes produkt. 

Dvojité ventily:  
Produkt, uvolňovaný z nádoby chráněné proti výbuchu může být chráněn proti přenosu 
plamene systémem dvojitého ventilu. Ventily musí být alespoň tak pevné jako nádoby. Musí 
být řízeny tak, aby zajišťovaly střídavé uzavírání tak, aby byl vždy alespoň jeden ventil 
uzavřený. 

Poznámka: Všechny systém pro oddělení výbuchu, které podléhají směrnici 94/9/EC 
mají být zkoušeny a označeny jako ochranné systémy podle požadavků 
této Směrnice. 

3.4 Zařízení pro řízení procesů 

Dosud popsaná ochranná opatření proti výbuchu mohou být udržována v provozu, 
monitorována nebo spouštěna bezpečnostním, řídicím a ovládacím zařízením (dále jen 
zařízení pro řízení procesu – PCE). Obecně, PCE zařízení může být použito pro vyloučení 
vzniku nebezpečné výbušné atmosféry, vyloučení zdrojů iniciace nebo potlačení 
nebezpečných účinků výbuchu. 

Potenciální zdroje iniciace, jako jsou horké povrchy, mohou být monitorovány PCE zařízením 
a monitorovány tak, aby zajišťovaly, že nebude překročena bezpečná hodnota. Potenciální 
zdroje iniciace mohou být také vypínány při vzniku nebezpečné výbušné atmosféry. 
Například elektrická zařízení, která nejsou nevýbušná, mohou být odstavena, je-li spuštěna 
plynová výstražná signalizace, pokud to umožní, aby potenciální zdroje iniciace v zařízení 
byla odpojena od energie. Vzniku nebezpečné výbušné atmosféry může být zabráněno, 
např. spuštěním ventilátoru, pokud je dosaženo maximální dovolené koncentrace plynu. 
Použití takového PCE zařízení může omezit velikost nebezpečných prostorů (zón), vytvořit 
méně pravděpodobný vznik nebezpečné výbušné atmosféry nebo zabránit jejich 
současnému vzniku. PCE zařízení ve spojení se zařízením pro zabránění škodlivých účinků 
výbuchu jsou ochrannými systémy (např. systémy pro potlačení výbuchu) a jsou popsány 
jako prostředky pro omezení účinků v kapitole 3.3. Konstrukce a rozsah takovýchto PCE 
zařízení a prostředků, které spouštějí, závisí na pravděpodobnosti vzniku nebezpečné 
výbušné atmosféry a účinných zdrojů iniciace. Spolehlivost PCE zařízení ve spojení 
s přijatými technickými a organizačními opatřeními musí být taková, aby zajistila, že 
nebezpečí výbuchu je omezeno na přijatelnou úroveň za všech provozních podmínek. 
V některých případech může být užitečné kombinovat PCE zařízení pro zabránění vzniku 
zdrojů iniciace s PCE zařízením pro zabránění vzniku nebezpečné výbušné atmosféry. 

Stupeň požadované spolehlivosti PCE zařízení závisí na ohodnocení nebezpečí výbuchu. 
Spolehlivost bezpečnostních funkcí PCE zařízení a jejich součástí je dosaženo vyloučením 
poruch a hlídáním poruchových stavů (se zohledněním všech provozních stavů a 
plánovaného servisu a/nebo systémem údržby). 
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Příklad: Pokud hodnocení nebezpečí výbuchu a strategie ochrany proti výbuchu vede 
k závěru, že bez PCE zařízení je zde vysoké riziko, např. že nebezpečná 
výbušná atmosféra je přítomna trvale, po dlouhá časová období nebo často 
(zóna 0, zóna 20) a že je pravděpodobné, že provozní poruchy způsobí vznik 
účinných zdrojů iniciace, PCE zařízení musí být navrženo tak, aby jedna 
porucha PCE nemohla způsobit vyřazení ochranných opatření. Toho lze 
dosáhnout např. zálohovaným použitím takovýchto zařízení. Podobného 
výsledku může být dosaženo, je-li jedno PCE zařízení pro vyloučení vzniku 
nebezpečné výbušné atmosféry kombinováno s jedním nezávislým PCE 
zařízením pro vyloučení účinných zdrojů iniciace. 

Tabulka 3.2 zobrazuje přístup k používání těchto zařízení, namísto nebo navíc k technickým 
procesním prostředkům tak, aby byly za normálních provozních podmínek, očekávaných a 
výjimečných poruch, vyloučeny účinné zdroje vznícení. 

Příklad: Převodovka s několika ložisky je provozována v zóně 1. V normálním provozu 
je teplota ložisek spolehlivě pod teplotou vznícení směsi plynu se vzduchem. 
V případě poruchy (např. v důsledku ztráty mazání), teplota ložiska může 
dosáhnout teplotou vznícení, pokud není provedeno žádné ochranné opatření. 
Odpovídající úrovně bezpečnosti může být dosaženo monitorováním teploty 
ložiska, a vypínáním jednotky, pokud je dosaženo maximální dovolené 
povrchové teploty. 

Požadavky uvedené v tabulce 3.2 pro PCE zařízení mohou být použity také pro vyloučení 
vzniku nebezpečné výbušné atmosféry pokud je dána pravděpodobnost vzniku potenciálních 
zdrojů iniciace a je nezbytné zajistit, aby daný prostor splňoval kritéria pro danou zónu. 

Příklad: Obrobek s naneseným rozpouštědlem se suší v sušičce. V případě poruchy 
může povrchová teplota topné jednotky dosáhnout teploty vznícení. Musí být 
použito PCE zařízení, napojeného na ventilátor, aby bylo zajištěno, že 
koncentrace rozpouštědla nepřekročí mezní hodnotu (LEL mínus bezpečnostní 
odstup pro danou technologii). Toto zařízení spojené s ventilátorem musí zůstat 
účinné i v případě poruchy (např. vypnutí napájení).  

 
Poznámky: 1. Popsané PCE prostředky mohou být použity pouze pokud fyzikální, 

chemické a procesní parametry, důležité pro ochranu proti výbuchu, mohou 
být ve skutečnosti regulovány nebo řízeny, ekonomicky přijatelným 
způsobem a v dostatečně krátké době. Vlastnosti materiálu, například, 
obvykle těmito zařízeními nemohou být ovlivňovány. 

 2. Nové PCE zařízení, použité pro vyloučení zdrojů iniciace, nebo 
vyloučení vzniku výbušné atmosféry (bez spolehlivého vyloučení) 
v nebezpečném prostoru musí splňovat evropskou Směrnici 94/9/EC. Toto 
PCE zařízení musí být vždy zkoušeny pro stejnou kategorii, jakou má 
zařízení, které chrání. 
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Tabulka 3.2: Použití PCE zařízení pro snížení pravděpodobnosti vzniku účinných zdrojů iniciace 

Nebezpečný 
prostor Vznik zdrojů iniciace Požadavky na  

PCE zařízení 

žádný Neoddělitelných od provozu žádné 

Neoddělitelných od provozu Jedno vhodné zařízení pro 
vyloučení zdrojů iniciace Zóna 2 nebo 

Zóna 22 
Nepravděpodobných v normálním provozu žádné 

Neoddělitelné od provozu Dva vhodné zařízení pro vyloučení 
zdrojů iniciace * 

Nepravděpodobných v normálním provozu Jedno vhodné zařízení pro 
vyloučení zdrojů iniciace 

Zóna 1 nebo 
Zóna 21 

Nepravděpodobných v normálním provozu nebo 
při výjimečných poruchách 

žádné 

Nepravděpodobných v normálním provozu Dva vhodné zařízení pro vyloučení 
zdrojů iniciace 

Nepravděpodobných v normálním provozu nebo 
při poruchách 

Jedno vhodné zařízení pro 
vyloučení zdrojů iniciace * 

Zóna 0 nebo 
Zóna 20 

Nepravděpodobných v normálním provozu nebo 
při poruchách nebo při výjimečných poruchách 

žádné 

* nebo ekvivalentní zařízení typově zkoušené podle 94/9/EC 

3.5 Požadavky na výrobní zařízení 

Zaměstnavatel musí zajistit, aby výrobní zařízení a všechny instalované materiály byly 
vhodné pro použití v nebezpečných prostorech. Při tom musí brát v úvahu možné podmínky 
okolí na posuzovaném pracovišti. Výrobní zařízení musí být tak sestaveno, instalováno a 
provozováno, aby nemohlo způsobit výbuch. 

3.5.1 Výběr výrobního zařízení 

Zařízení a ochranné systémy v místech kde se může vyskytovat nebezpečná výbušná 
atmosféra musí být vybírány v souladu s kategoriemi uvedenými ve Směrnici 94/9/EC, pokud 
není jinak uveden v dokumentu pro ochranu proti výbuchu na základě analýzy rizik. Pro 
zajištění bezpečného provozu zařízení v nebezpečných prostorech musí být brány v úvahu 
další kritéria, jako je teplotní třída, typ ochrany a skupina výbušnosti. Tato kritéria závisí na 
výbuchových a požárních vlastnostech použitých látek. 

Výrobní zařízení pro použití v prostorech s nebezpečím výbuchu, která se již používají nebo 
byla k dispozici k podnikání nebo ve firmě poprvé před 30. červnem 2003, musí od tohoto 
data splňovat minimální požadavky uvedené v příloze II, části A, pokud na ně neplatí jiná 
směrnice Společenství nebo platí pouze částečně. 

Výrobní zařízení pro použití v prostorech s nebezpečím výbuchu, která se jsou k dispozici 
k podnikání nebo ve firmě poprvé po 30. červnu 2003, musí splňovat minimální požadavky 
uvedené v příloze II, částech A a B. 

I když výrobní zařízení, které nespadá pod definici „zařízení“, uvedenou ve směrnici 94/9/EC 
nemůže být vyhovující podle této směrnice, musí přesto splňovat směrnici 1999/92/EC. 

Pokud hodnocení nebezpečí výbuchu (vlastnosti materiálů, procesy) ukazují , že potenciální 
nebezpečí pro pracovníky a jiné osoby je abnormálně vysoké, musí být zvoleno zařízení a 
výrobní zařízení vybráno tak, aby mělo vyšší stupeň ochrany. Pokud způsob, jakým je 
používáno mobilní výrobní zařízení může vést k jeho provozu v prostorech s různými 
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potenciálními nebezpečími (různým zónám), musí být vybíráno pro nejhorší případ. Pokud je 
výrobní zařízení používáno jak v zóně 1 tak i zóně 2, musí splňovat požadavky pro provoz v 
zóně 1. 

Výjimky jsou přijatelné, pokud jsou přijata vhodná organizační opatření, která zajistí 
bezpečný provoz po celou dobu po kterou je mobilní zařízení používáno v nebezpečném 
prostoru. Tato opatření mají být popsána v Povolení k práci, a/nebo dokumentu pro ochranu 
proti výbuchu. Takovéto výrobní zařízení smí být používané pouze vhodně vyškolenými 
pracovníky (89/655/EEC). 
Tabulka 3.3: Zařízení pro použití v různých zónách 

Zóny Použitelné kategorie Jsou-li konstruovány pro 

0 II 1 G  

• směs plyn/vzduch 

• směs páry/vzduch 

• mlhy  

1 II 1 G nebo 2 G 

• směs plyn/vzduch 

• směs páry/vzduch 

• mlhy  

2 II 1 G nebo 2 G nebo 3 G 

• směs plyn/vzduch 

• směs páry/vzduch 

• mlhy  
20 II 1 D • směs prach/vzduch 

21 II 1 D nebo 2 D • směs prach/vzduch 

22 II 1 D nebo 2 D nebo 3 D • směs prach/vzduch 
 

Poznámka: Pokud má být zařízení použito v hybridních směsích, musí být vhodné pro 
toto použití a pokud je to nutné i vyzkoušeno. Položky zařízení označené 
II 2 G/D jako takové nemusí být nutně vhodné a povoleny pro použití 
v hybridních směsích. 

3.5.2 Linka výrobních zařízení 

Výrobní zařízení a jeho propojovací zařízení (např. potrubí, elektrické spojení) musí být tak 
sestaveny, aby nemohly způsobit nebo iniciovat výbuch. Mohou být uvedeny do provozu 
pouze, pokud hodnocení nebezpečí výbuchu vede k závěru, že jejich provoz nezpůsobí 
vznícení výbušné atmosféry. To platí také pro výrobní zařízení a jejich propojovací zařízení, 
které není zařízením nebo ochranným systémem ve smyslu Směrnice 94/9/EC. 

V souladu s evropskou Směrnicí 89/655/EEC (požadavky na bezpečnost a zdraví při použití 
výrobního zařízení pracovníky při práci) musí zaměstnavatel zajistit, aby zařízení byly 
vhodné pro skutečné provozní a servisní podmínky. Při výběru instalačního materiálu, 
pracovního oblečení a osobních ochranných prostředků, musí zaměstnavatel podobně 
zajistit jejich vhodnost. 
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4. Organizační opatření pro ochranu proti výbuchu 

Je-li na pracovním místě potenciální nebezpečí výbuchu, znamená to, že organizace práce 
musí také splňovat určité požadavky. Organizační opatření musí být přijata tam, kde 
samotná technická opatření nemohou zajistit a udržet ochranu proti výbuchu na pracovním 
místě. V praxi, může být zajištěno bezpečné pracovní prostředí také pomocí kombinace 
technických a organizačních opatření. 

Příklad: Je-li inertní plyn emitován otvory v technologii, které jsou otevřeny v normálním 
provozu, mohou být pracovníci ohrožení vytěsněním kyslíku (udušení). Je-li 
zařízení inertizováno, např., nemá být dovolen přístup dovnitř, dokud nedošlo 
k zastavení inertního plynu a nebylo dodáno dostatek atmosférického kyslíku 
nebo nejsou použita odpovídající opatření a dýchací zařízení. 

Organizační opatření tak uspořádávají pracovní postupy, aby pracovníci nemohli být 
poraněni výbuchem. Musí být rovněž stanoveny postupy pro kontroly, údržbu a opravy tak, 
aby bylo zajištěno, že technická zařízení zůstanou v provozu. Organizační opatření musí 
také zohledňovat možnou vazbu mezi ochranou proti výbuchu a pracovními postupy. Tato 
kombinovaná ochranná opatření proti výbuchu musí zajišťovat, aby pracovníci mohli 
provádět jim přidělenou práci bez ohrožení jejich bezpečnosti a zdraví nebo bezpečnosti a 
ochrany zdraví ostatních. 

 

Obrázek 4.1: Příklady organizačních ochranných opatření proti výbuchu4

                                                           
4 Převzato z prospektu ISSA „Gas Explosion“, mezinárodní sekce pro prevenci pracovních rizik v chemickém 
průmyslu, Mezinárodního sdružení sociálního pojištění (ISSA), Heildelberg, SRN 
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Musí být provedena dále uvedená organizační opatření: 

vytvořit písemné pracovní instrukce, kde to vyžaduje dokument pro ochranu proti 
výbuchu; 
vyškolit pracovníky v ochraně proti výbuchu; 
zajistit, aby pracovníci měli odpovídající kompetence; 
používat systém povolování nebezpečných prací, kde to vyžaduje dokument pro 
ochranu proti výbuchu; 
provádět údržbu; 
provádět inspekce a dozor; 
označit nebezpečné prostory, kde je to nutné. 

Přijatá organizační opatření musí být zaznamenána v dokumentu o ochraně proti výbuchu 
(viz kapitola 6). Několik příkladů je zobrazeno na obrázku 4.1. 

4.1 Pracovní instrukce 

Pracovní instrukce jsou závazné předpisy týkající se činností a prováděcích pravidel 
písemně vydané zaměstnavatelem pro zaměstnance. Popisují nebezpečí pro lidi vztahující 
se k pracovnímu místu a okolnímu prostředí a uvádějí přijatá ochranná opatření nebo 
opatření, která mají být dodržována. 

Pracovní instrukce připravuje zaměstnavatel nebo kvalifikovaná osoba, kterou pověří pro tuto 
činnost a musí být pracovníky dodržovány. Vztahují se k určitému pracovnímu místu nebo 
části provozu. Mezi záležitosti, které mají být pokryty pracovními instrukcemi pro pracovní 
místo, na kterém je nebezpečí od výbušné atmosféry, je jaká nebezpečí výbuchu existují a 
kde a jaká ochranná opatření byla přijata, kde a jak smí být používána mobilní výrobní 
zařízení a zda musí být používány speciální osobní ochranné prostředky. 

Příklad: Pracovní instrukce mohou obsahovat seznam všech mobilních výrobních 
zařízení dovolených pro použití v zkoumaných nebezpečných prostorech. Měly 
by uvádět, jaké osobní ochranné prostředky musí být nošeny osobami 
vstupujícími do prostoru. 

Musí být tak napsány, aby jim všichni pracovníci mohli porozumět a používat je. Pokud 
vedení zaměstnává pracovníky, kteří dostatečně neovládají místní jazyk, musí být pracovní 
instrukce napsány v jazyce, kterému zaměstnanci rozumí. 

Může být vhodné pro související činnosti vypracovat pracovní instrukce, které popisují různé 
nebezpečí nebo jsou vytvořeny na základě různých povinných ustanovení tak, že jsou 
kombinovány do jedné sady pracovních instrukcí tak, že poskytují komplexní pohled na 
nebezpečí. 

Doporučuje se, aby pracovní instrukce v organizaci měly stejnou formu, aby využívaly 
výhody podobnosti. 

4.2 Způsobilost pracovníků 

Pro každé pracovní místo musí být dostatečný počet pracovníků s dostatečnými zkušenostmi 
a výcvikem pro provádění úkolů souvisejících s ochranou proti výbuchu, které jim byly 
svěřeny. 
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4.3 Výcvik pracovníků 

Zaměstnavatel musí zajistit výcvik pracovníků, který je poučí o nebezpečí výbuchu na 
pracovním místě a přijatých ochranných opatřeních. Tento výcvik musí vysvětlit, jak 
nebezpečí výbuchu vzniká a v kterých částech pracovního místa je očekáváno. Přijatá 
opatření musí být zaznamenána a jejich funkce musí být vysvětleny. Musí být vysvětlen 
správný způsob práce s poskytnutými zařízeními. Pracovníci musí být vyškoleni v bezpečné 
práci v nebezpečných prostorech nebo jejich blízkosti. Tento výcvik musí rovněž zahrnovat 
vysvětlení významu jakéhokoliv označení nebezpečných prostorů a uvést, jaká mobilní 
výrobní zařízení smí být používána v tomto prostoru (viz 3.5.1). Pracovníkům musí být 
rovněž vysvětleno, jaké osobní ochranné pracovní prostředky musí používat při práci. 
Součástí výcviku musí být vysvětlení dostupných pracovních instrukcí. 

Poznámka: Dobře vyškolení pracovníci významně zvyšují bezpečnost práce. Jakákoliv 
odchylka od požadovaného procesu tak může být zjištěna a pak mnohem 
rychleji napravena. 

Pracovníci musí být vyškoleni (89/391/EEC): 

při nástupu (před zahájením práce); 
při jejich převodu nebo změně práce; 
je-li poprvé zavedeno výrobní zařízení nebo dojde-li k jeho změně; 
je-li zavedena nová technologie. 

Výcvik pracovníků musí být opakován ve vhodných intervalech, například jednou ročně. Po 
dokončení výcviku je užitečné zkontrolovat, co se pracovníci naučili. 

Povinnost zajišťovat výcvik zaměstnancům platí rovněž pro zaměstnance cizích firem 
(kontraktorů). Výcvik musí být prováděn osobou s vhodnou kvalifikací. Záznamy mají být 
uchovávány v písemné formě s datem a obsahem výcvikových činností a seznamem 
účastníků. 

4.4 Dozor nad pracovníky 

V pracovním prostředí, ve kterém může vznikat výbušná atmosféra v takovém množství, že 
může ohrožovat bezpečnost a zdraví pracovníků, musí být pomocí vhodných technických 
prostředků zajištěn během doby přítomnosti pracovníků odpovídající dozor, který odpovídá 
provedenému hodnocení nebezpečí. 

4.5 Systém povolování práce 

Pokud má být v blízkosti nebo v nebezpečném prostoru prováděna práce, která může 
způsobit výbuch, musí být povolena osobou odpovědnou za tuto činnost v organizaci. To 
platí také pro činnosti, které mohou souviset s jinými prácemi způsobujícími nebezpečí. 
Systém povolování prací byl v mnoha případech ověřen jako užitečný. Tento systém může 
být zaveden pomocí formuláře pro povolování práce, který musí obdržet a podepsat všichni 
zúčastnění.  

Příklad: Formulář pro povolení práce má uvádět alespoň dále uvedené údaje: 

 1. kde má být práce přesně prováděna; 

 2. jasný popis práce, která má být provedena; 

 3. popis nebezpečí; 

 4. nezbytná opatření – osoba, která opatření provedla se má podepsat na 
formulář, jako důkaz, že opatření byla provedena; 
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 5. potřebné osobní ochranné pomůcky; 

 6. kdy bude práce zahájena a kdy se předpokládá její ukončení; 

 7. přijetí formuláře, potvrzující pochopení; 

 8. prodloužení/směny Hanoverský postup; 

 9. návrat, provoz připraven pro zkoušení a uvedení do provozu; 

 10. ukončení, provozu přezkoušen a uveden do chodu; 

 11. zpráva o jakýchkoliv anomáliích, zjištěných při práci. 

Když již byla práce ukončena, musí být provedena kontrola pro ověření, zda je provoz stále 
bezpečný nebo byl zase uveden do bezpečného stavu. O ukončení práce musí být 
informování všichni zúčastněni. 

4.6 Údržba 

Údržba zahrnuje opravy, kontroly, servis a zkoušení. Před zahájením údržbářské práce musí 
být informováni všichni zúčastnění a práce musí být schválena, např. pomocí systému 
povolování práce (viz výše). Může být prováděna pouze kompetentními osobami. 

Zkušenosti ukázaly, že z údržbářskými prácemi je spojeno vysoké riziko havárií. Před, 
během a po dokončení práce musí být věnována pozornost zajištění provedení všech 
nezbytných ochranných opatření. 

Poznámka: Během údržby mají být části zařízení nebo technologie, které mohou 
způsobit výbuch při neúmyslném spuštění během práce, pokud možno 
mechanicky a/nebo elektricky odpojeny. Například, je-li v nádobě 
prováděna práce s otevřeným plamenem, všechna potrubí, ze kterých 
může vycházet nebezpečná výbušná atmosféra nebo které jsou připojeny 
k dalším nádobám, kde může být taková atmosféra přítomna, musí být 
odpojeny od nádoby a zaslepeny nebo uzavřeny odpovídajícími prostředky. 

Pokud je údržba zahrnující nebezpečí výbuchu prováděna v nebezpečných místech, má být 
spolehlivě zajištěno, že během práce a pokud je to nutné i po nějakou dobu po skončení 
(např. pro ochlazení), bude prostor bez nebezpečné výbušné atmosféry. 

Kromě výjimečných podmínek, kdy byly provedeny jiné vhodné a adekvátní opatření, musí 
být zařízení technologie, na kterém je prováděna práce, pokud je to nutné vyprázdněny, 
snížen jejich tlak, vyčištěny, provětrány a musí být bez hořlavých látek. Při postupující práci 
nesmí tyto látky dosáhnout místa, kde je práce prováděna. 

Pokud práce může způsobit vznik odlétajících jisker (např. svařování, řezání plamenem, 
broušení), má být provedeno vhodné odstínění (viz obrázek 4.2) a postavená požární hlídka, 
je-li to nutné. 

Po dokončení údržby, musí být provedeny kroky pro zajištění, aby ochranná opatření proti 
výbuchu požadovaná pro normální provoz byla opět účinná, dříve než je zařízení znovu 
spuštěno. Systém povolování práce (viz výše) je zvlášť užitečný při údržbě a opravářských 
pracích. Může být užitečné používat kontrolní listy pro obnovení ochranných opatření proti 
výbuchu. 
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Obrázek 4.2: Příklad odstínění pro práce, při kterých vznikají odlétávající jiskry4

4.7 Inspekce a kontroly 

Před tím, než je pracovní místo, na kterém může vznikat nebezpečná výbušná atmosféra, 
poprvé použito, a po každém poškození nebo úpravě související s bezpečností, musí být 
ověřena celková bezpečnost. 

Účinnost ochranných opatření proti výbuchu přijatých v provozu musí být kontrolována 
v pravidelných intervalech. Četnost těchto kontrol závisí na typu opatření. Všechny kontroly 
smí být prováděny pouze kvalifikovanými osobami. 

Kvalifikované osoby jsou osoby s komplexními zkušenostmi v ochraně proti výbuchu 
získaných jejich profesionálním školením, zkušenostmi a běžnou odbornou činností. 

Příklad: Funkčnost plynového výstražného systému musí být ověřována kvalifikovanou 
osobou po jeho instalaci a ve vhodných intervalech, se zohledněním jakýchkoliv 
odpovídajících národních předpisů a návodu výrobce. Může-li vznikat hybridní 
směs, musí být detektory vhodné pro obě fáze a kalibrovány pro možné směsi. 

 

Příklad: Větrací systém, který má zabránit vzniku nebezpečné výbušné atmosféry a 
související monitorovací systém musí být ověřována kompetentní osobou na 
jeho očekávanou funkci po jeho instalaci a v pravidelných intervalech. Větrací 
systém s nastavitelnými prvky (např. regulátory, klapkami, ventilátory 
s proměnnou rychlostí) má být kontrolován po každé změně nastavení. Je 
vhodné, aby tyto položky byly blokovány proti neoprávněným zásahům. Je-li 
větrací systém nastavován automaticky, má přezkoumání pokrývat celý rozsah 
nastavování. 

4.8 Označování nebezpečných prostorů 

Směrnice 1999/92/EC stanoví, že místa vstupů do prostorů, kde může vznikat nebezpečná 
výbušná atmosféra v takovém množství, že ohrožuje zdraví a bezpečnost pracovníků musí 
být označeny zaměstnavatelem dále uvedenou výstražnou značkou: 

                                                           
4 Převzato z prospektu ISSA „Gas Explosion“, mezinárodní sekce pro prevenci pracovních rizik v chemickém 
průmyslu, Mezinárodního sdružení sociálního pojištění (ISSA), Heildelberg, SRN 
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Obrázek 4.3: Výstražná značka pro místa, kde může vznikat výbušná atmosféra 

Rozlišovací znaky: 

trojúhelníkový tvar, 
černá písmena na žlutém podkladu s černým orámováním (žlutá část zabírá 
alespoň 50 % plochy značky). 

Toto označení se vyžaduje např. pro místnosti nebo prostory, ve kterých může vznikat 
nebezpečná výbušná atmosféra (jako jsou místnosti nebo ohrazené prostory, ve kterých se 
skladují hořlavé kapaliny). Na druhé straně, nemá žádný význam označovat části zařízení, 
které jsou chráněny opatřeními pro snížení účinků výbuchu. Pokud nebezpečný prostor 
nezabírá celý konkrétní prostor, ale pouze jeho část, může být tato část označena 
žluto/černými příčnými pruhy např. na podlaze. 

K výstražné značce mohou být připojeny další podrobnosti, uvádějící např. povahu a četnost 
vzniku nebezpečné výbušné atmosféry (látky a zóny). Může být žádoucí umístit další 
výstražné značky podle 92/58/EEC, např. zakazující kouření, atd. 

Pracovníci mají být seznámeni se značkami a jejich významem v průběhu jejich výcviku. 

5. Koordinační povinnosti 

Pokud nezávislé osoby nebo týmu pracují současně a vzájemně v blízkosti, mohou se 
neúmyslně vystavovat vzájemně riziku, zvláště pokud se soustředí především na své vlastní 
úkoly, zatímco není nic nebo málo známo o postupech, povaze nebo rozsahu prací, které 
jsou prováděny v blízkosti. 

Příklady: Typickým příkladem špatné koordinace mezi domácími zaměstnanci a cizími 
zaměstnanci, které způsobuje nebezpečí výbuchu jsou: 

 1. Dodavatel se nestará o nebezpečí vlivem okolního prostředí ve společnosti, 
pro kterou pracuje a důsledků na jeho vlastní práci. 

 2 Místní oddělení často neví, že cizí zaměstnanci pracují ve firmě a/nebo že 
potenciální nebezpečí bylo zavlečeno v důsledku prováděných prací. 

 3. Místní vedení nebylo seznámeno jak se oni a jejich zaměstnanci mají chovat 
ve vztahu k dodavatelům. 

I bezpečné pracovní postupy v týmu nevylučují možnost, že ostatní v okolí nemohou být 
ohroženi. Jedinou garancí proti nebezpečných vzájemným vlivům je časová koordinace 
všech zúčastněných. 

Je-li práce prováděna dodavatelsky, je nutné, aby vedoucí a dodavatelé koordinovali své 
činnosti tak, aby vyloučili vzájemné ohrožování. Tato povinnost také zahrnuje požadavky 
podle článku 7 (4) Směrnice pro pracovní  ochranu bezpečnosti a zdraví 89/391/EEC, kdy 
pracovníci několika zaměstnanců pracují na stejném pracovišti. Pro pracovní místa musí být 
rovněž splněny příslušné národní předpisy. 
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5.1 Koordinační dohody 

Pokud jsou na stejném pracovišti přítomni pracovníci z několika podniků, má každý 
zaměstnavatel odpovědnost za všechny záležitosti, které jsou pod jeho kontrolou. 

Bez ovlivnění individuální odpovědnosti každého zaměstnavatele podle Směrnice 
89/391/EEC, odpovědnost za koordinaci v zájmu bezpečné práce leží na zaměstnavateli, 
odpovědném za pracovní místo v souladu s národními zákony a/nebo praxí, který musí 
koordinovat realizaci všech opatření, týkajících se bezpečnosti a zdraví pracovníků. Má 
povinnost zajistit, že činnosti jsou prováděny bezpečně tak, aby byly chráněny životy a zdraví 
pracovníků. Z tohoto důvodu musí sám být seznámen s nebezpečím výbuchu, projednávat 
ochranná opatření s osobami, kterých se týká, vydávat instrukce a kontrolovat, jak jsou 
dodržovány. Musí uvést v dokumentu pro ochranu proti výbuchu cíl koordinace a opatření a 
postupy pro jejich realizaci. 

Zaměstnavatel, odpovědný za pracovní místo podle národních zákonů a/nebo praxe, je 
rovněž odpovědný za koordinaci realizace všech opatření, týkajících se bezpečnosti a 
ochrany zdraví pracovníků, se všemi ostatními zaměstnavateli na staveništi (účastnících se 
prací). 

Z důvodů velikosti firmy nebo jiných důvodů zaměstnavatel sám není vždy schopen splnit 
tyto povinnosti. Může proto ustanovit vhodné osoby jako manažéry. Tito pak přebírají 
povinnosti zaměstnavatele na svou vlastní odpovědnost, koordinační povinnosti přebírá 
koordinátor. 

Poznámka: Zvláště, je-li požadována práce v nebezpečných prostorech nebo v jejich 
blízkosti nebo při práci s hořlavými látkami, které mohou způsobit vznik 
nebezpečné výbušné atmosféry, musí být nebezpečné vzájemné ovlivnění 
předpokládáno, i když není okamžitě zřetelné. V případě pochybností se 
doporučuje, aby zaměstnavatel jmenoval koordinátora. 

S pohledu speciálního plánování, bezpečnostních a organizačních odpovědností, má 
zaměstnavatel nebo koordinátor splňovat dále uvedené požadavky důležití pro ochranu proti 
výbuchu: 

odborné znalosti z ochrany proti výbuchu; 
znalost národních předpisů, kterými se zavádí Směrnice 89/391/EEC a 1999/92/EC; 
znalost organizační struktury firem; 
vůdčí schopnosti tak, aby zajistil, že potřebné instrukce jsou uplatňovány. 

V principu je úkolem zaměstnavatele nebo jeho koordinátora organizovat práci různých 
skupin, bez ohledu na to, ke které společnosti patří tak, aby rozeznal situace, ve kterých se 
mohou vzájemně ohrožovat a byl schopen přijat nezbytná opatření. Musí být proto v pravý 
čas informován, jaké práce budou prováděny. 

Poznámka: Místní zaměstnanci a zaměstnanci dodavatele a všichni ostatní pracující na 
místě mají poskytovat předem zaměstnavateli nebo jeho koordinátorovi 
dále uvedené informace: 

 • plánované práce; 

 • plánovaný začátek práce; 

 • předpokládané ukončení práce; 

 • místo práce; 

 • pověření pracovníci; 
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 • plánovaný způsob práce a opatření a postupy pro realizaci 
 dokumentu pro ochranu proti výbuchu; 

 • jméno odpovědného pracovníka. 

Úhrnem, povinnost zaměstnavatele nebo jeho koordinátora je kontrola na místě a organizace 
koordinačních schůzek, a také plánování, dozor a je-li to nutné i přeplánování prací, pokud 
vzniknou potíže. Viz kontrolní list A.3.5. 

5.2 Ochranná opatření pro zajištění bezpečné kooperace 

V organizaci, kde vzniká nebezpečná výbušná atmosféra, mohou různé skupiny společně 
pracovat na různých úrovních a ve všech odděleních. Při stanovování a provádění opatření 
pro vyloučení nebezpečných vzájemných ovlivnění, je proto nezbytné zvážit všechny situace, 
za kterých prováděné úkoly a způsob jakými mohou být prováděny povede k tomu, že 
pracovníci budou pracovat společně nebo v těsné blízkosti nebo se budou ovlivňovat na 
dálku (např. při práci na stejné potrubní trase nebo elektrickém vedení v různých místech. 

V praxi jsou koordinační opatření týkající se ochrany proti výbuchu obvykle součástí 
obecných koordinačních funkcí: 

1. ve fázi plánování; 

2. ve fázi provádění; 

3. po dokončení práce. 

V různých fázích musí zaměstnavatel nebo jeho koordinátor zajistit také to, aby byla 
provedena nezbytná organizační opatření pro vyloučení vzájemného působení mezi 
nebezpečnu výbušnou atmosférou, zdroji iniciace a provozními poruchami. 

Příklady: 1. Zabránění vzniku nebezpečné výbušné atmosféry v okolí technických 
provozů, kde se očekává vznik zdrojů iniciace [viz 3.1], např. použitím 
náhrady za rozpouštědla obsahující čistící látky, barvy atd. nebo zajištěním 
odpovídajícího větrání. 

 2. Vyloučení používání a vytváření zdrojů iniciace v místech možného vzniku 
nebezpečné výbušné atmosféry, např. svařování, řezání, pájení nebo dělení 
materiálů [viz kapitolu 4.4/4.5 a vzor povolení A.3.3]. 

 3. Zabránění selhání vznikajícího např. přerušením dodávky plynu, vzniku 
kolísání tlaku nebo vypnutí napájení nebo ochranného systému v důsledku 
práce na sousedním zařízení. 

Může být použit kontrolní seznam jako pomůcka pro ověření, zda byly provedeny schválená 
ochranná opatření během práce a zda zainteresované osoby obdržely odpovídající instrukce 
a plně využily těchto opatření [viz Příloha 3.4]. 

Poznámka: Bez ohledu na jednotlivé povinnosti, mají všichni zainteresováni: 

 • vyhledávat kontakty; 

 • konzultovat; 

 • být ohleduplní; 

 • respektovat, co bylo dohodnuto. 
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6 Dokument pro ochranu proti výbuchu 

6.1 Požadavky podle Směrnice 1999/92/EC 

Jako jednu z povinností podle článku 4 Směrnice 1999/92/EC, musí zaměstnavatel zajistit, 
aby byl sepsán dokument pro ochranu proti výbuchu a udržován v aktuálním stavu. 

Tento dokument musí alespoň prokazovat: 

že byly stanovena a posouzena nebezpečí výbuchu; 
že byla přijata odpovídající opatření, aby byly splněny cíle Směrnice; 
ta místa, která byla zařazena do zón; 
ta místa, pro které platí minimální požadavky uvedené v Příloze II Směrnice; 
že pracovní místa a výrobní zařízení, včetně výstražných zařízení, jsou navržena, 
provozována a udržována s ohledem na zajištění bezpečnosti; 
že v souladu se Směrnicí Rady 89/655/EEC, byla provedena opatření pro bezpečné 
používání výrobního zařízení. 

Dokument pro ochranu proti výbuchu musí být vydán před zahájením práce a revidován 
vždy, když je pracovní místo, výrobní zařízení nebo organizace práce významněji 
pozměněna, rozšířena nebo upravena. 

Zaměstnavatel může kombinovat existující hodnocení nebezpečí, dokumenty nebo jiné 
odpovídající zprávy a zahrnout je do dokumentu pro ochranu proti výbuchu. 

6.2 Uvedení do praxe 

Dokument pro ochranu proti výbuchu má poskytovat přehled výsledků hodnocení nebezpečí 
a následných technických a organizačních ochranných opatření pro technologii a její 
pracovní prostředí. 

Vzor uspořádání dokumentu pro ochranu proti výbuchu je uveden dále. Obsahuje body, 
které mohou být užitečné při zahrnutí výše uvedených požadavků a může být použit jako 
pomůcka při vytváření takovýchto dokumentů. 

To však neznamená, že všechny tyto body musí být zahrnuty. Dokument pro ochranu proti 
výbuchu má být přizpůsoben podmínkám v dané firmě. Má být co možná nejlépe uspořádán 
a snadno čitelný a úroveň detailů má být taková, aby bylo možné všeobecné pochopení jeho 
obsahu. Množství dokumentace nemá být proto příliš rozsáhlé. Je-li to nutné, má být 
dokument vytvořen tak, aby mohl být doplňován, např. vazba samostatných listů. To se 
zvlášť doporučuje pro velké závody nebo tam, kde se často mění strojní vybavení. 

Článek 8 směrnice 1999/92/EC výslovně dovoluje kombinaci stávajícího hodnocení 
nebezpečí výbuchu, dokumentů nebo zpráv (např. z bezpečnostní zprávou podle Směrnice 
96/82/EC5). Dokument pro ochranu proti výbuchu může tak obsahovat odkazy na jiné 
dokumenty bez jejich úplného převzetí. 

Pokud má organizace několik provozů s nebezpečnými prostory, může být užitečné rozdělit 
dokument pro ochranu proti výbuchu na obecnou společnou část a na část týkající se 
daných provozů. Obecná část by měla vysvětlovat strukturu dokumentace a opatření 
platných pro všechny provozy, jako je školení. Části popisující daný provoz by měly 
popisovat nebezpečí a ochranná opatření v jednotlivých provozech. 

                                                           
5 Směrnice Rady 96/82/EC z 9. prosince 1996 o řízení hlavních rizik velkých havárií s účasti nebezpečných 
látek, OJ L 10 z 14/01/1997, strana 13 
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Pokud se provozní podmínky v provozu mění často, např. v důsledku dávkového 
zpracovávání různých produktů, mají být brány jako základ pro hodnocení a dokumentaci 
nejnebezpečnější podmínky. 

6.3 Vzor uspořádání dokument pro ochranu proti výbuchu 

6.3.1 Popis pracovních míst a pracovních prostorů 

Pracovní místa se rozdělují na pracovní prostory. Dokument pro ochranu proti výbuchu 
popisuje pracovní prostory, které jsou nebezpečné z hlediska výbušné atmosféry. 

Popis může obsahovat např. název organizace, typ provozu, popis budovy/místnosti a 
odpovědných osob, počet zaměstnaných pracovníků. 

Dokumentace budovy a uspořádání může být v grafické podobě, např. plány místa a 
uspořádání, včetně únikových cest a záchranných cest. 

6.3.2 Popis technologických postupů a/nebo činností 

Proces má být popsán krátkým textem, možná doplněným postupovým diagramem. Tento 
popis má obsahovat všechny informace, které jsou důležité pro ochranu proti výbuchu. Má 
pokrývat pracovní postupy včetně spouštění a odstavování, a uvádět konstrukční a provozní 
data (např. teploty, tlaky, objem, výkon, rychlost otáčení, výrobní zařízení), povahu a rozsah 
čištění, pokud je to nutné a eventuálně údaje o větrání prostoru. 

6.3.3 Popis použitých látek/ bezpečnostních parametrů 

Má být především uvedeno, které látky vytvářejí výbušnou atmosféru a za jakých 
technologických podmínek k tomu dochází. V tomto bodě je užitečné uvést seznam 
bezpečnostních parametrů týkajících se ochrany proti výbuchu. 

6.3.4 Výsledky analýzy rizik 

Tato část má uvádět, kde může vznikat nebezpečná výbušná atmosféra, možné rozdíly mezi 
vnitřkem částí technologie a jejím okolím. Musí být zohledněno spouštění a odstavování, 
čištění a poruchy a také normální provoz. Kde je to vhodné, mají být uvedeny i postupy pro 
provádění změn v technologii nebo změně látek. Nebezpečná místa (zóny) mají být popsány 
pomocí textu a také odpovídajícími grafickými prostředky jako jsou výkresy zón (viz 3.2.1). 

V této části může být rovněž popsáno nebezpečí výbuchu (viz kapitolu 2). Je užitečné uvést 
postup použitý pro identifikaci nebezpečí výbuchu. 

6.3.5 Přijatá opatření proti výbuchu 

Tato kapitola je založena na hodnocení nebezpečí a popisuje vyplývající ochranná opatření 
proti výbuchu. Má být uveden princip účelu ochranných opatření, např. "Vyloučení účinných 
zdrojů iniciace". Je užitečné rozlišovat mezi technickými a organizačními opatřeními. 

Technická opatření 

• Prevence 
Pokud strategie ochrany proti výbuchu pro provoz je založena zcela nebo částečně na 
preventivních opatřeních – vyloučení výbušné atmosféry nebo vyloučení zdrojů iniciace – 
musí být detailně popsán způsob, jakým jsou opatření realizována. (viz 3.1 a 3.2) 
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• Omezení účinků  
Je-li provoz chráněn opatřením pro omezení účinků, musí být popsána jejich povaha, 
způsob funkce a jejich umístění. (viz 3.3) 

• Opatření pro řízení (kontrolu) technologie (PCE)  
Jsou-li PCE opatření části strategie ochrany proti výbuchu, musí být popsána jejich 
povaha, způsob funkce a jejich umístění. (viz 3.4) 

Organizační opatření 
V dokumentu pro ochranu proti výbuchu musí být rovněž popsána organizační opatření. (viz 
kapitolu 4) 

Dokument pro ochranu proti výbuchu musí uvádět: 

které pracovní instrukce byly vytvořeny pro pracovní místa nebo činnosti; 
jaké kroky byly provedeny pro zajištění odpovídající kvalifikace zaměstnaných 
osob; 
obsah a četnost výcviku (a účastníků); 
jakákoliv pravidla pro použití mobilních výrobních zařízení v nebezpečných 
prostorech; 
jakékoliv přijaté kroky pro zajištění, aby pracovníci nosili pouze vhodné ochranné 
oděvy; 
je-li používán systém povolování prací a pokud ano, jak je organizován; 
jak je organizována údržba, inspekce a kontroly; 
jak jsou označeny nebezpečné prostory. 

Pokud jsou připraveny formuláře týkající se těchto bodů, mohou být vzory přiloženy 
k dokumentu pro ochranu proti výbuchu. Má být rovněž přiložen seznam mobilních výrobních 
prostředků schválených pro použití v nebezpečných prostorech. Úroveň podrobností záleží 
na typu a velikosti provozu a stupni vyskytujícího se nebezpečí. 

6.3.6 Zavedení ochranných opatření proti výbuchu do praxe 

Dokument pro ochranu proti výbuchu může uvádět, kdo je odpovědný za provádění určitých 
opatření nebo kdo byl nebo bude určen (např. pro vytvoření nebo udržování samotného 
dokumentu pro ochranu proti výbuchu). Má být také uvedeno, kdy mají být opatření 
prováděna a jak má být kontrolována jejich účinnost. 

6.3.7 Koordinace ochranných opatření proti výbuchu 

Pokud je na stejném pracovním místě zaměstnáno více pracovníků z několika firem, je každý 
zaměstnavatel odpovědný za všechny záležitosti, které patří do jeho pravomoci. 
Zaměstnavatel odpovědný za pracovní místo musí koordinovat realizaci všech ochranných 
opatření proti výbuchu a uvést v dokumentu pro ochranu proti výbuchu cíl těchto 
koordinačních činností a opatření nebo postupy pro jejich realizaci v praxi. 

6.3.8 Přílohy k dokumentu pro ochranu proti výbuchu 

Přílohy mohou obsahovat např. ES certifikát o přezkoušení typu, ES certifikát shody, 
bezpečnostní údajové listy, pracovní instrukce pro technologii nebo zařízení. Může být 
rovněž zahrnut plán údržby, týkající se ochrany proti výbuchu. 
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PŘÍLOHY 

A.1 Názvosloví 

Jako pomůcka pro pochopení tohoto výkladu, definuje tato část některé termíny důležité pro 
ochranu proti výbuchu. Použité zdroje jsou závazné definice v směrnicích EU a 
harmonizovaných normách. Ostatní důležité definice jsou převzaty z technické literatury. 

Atmosférické podmínky:  

Za atmosférické podmínky se obecně považují podmínky okolní teploty mezi –20 °C a 60 °C 
a tlaku v rozsahu 0,8 – 1,1 bar (ATEX návod, směrnice 94/9/EC) 

Kategorie:  
Klasifikace zařízení podle požadované úrovně ochrany. [Směrnice 94/9/EC] 

Součásti:  
„Součásti“ jsou jakékoliv prvky, které jsou důležité pro bezpečnou funkci zařízení a 
ochranných systémů, ale nemají autonomní funkci. (směrnice 94/9/EC) 

Stupeň rozptýlení:  
Míra (nejjemnější) rozptýlení pevných látek nebo kapalin (disperzní fáze) v jiných plynech 
nebo kapalinách (disperzní médium) bez jakéhokoliv molekulárního spojení, jako aerosol, 
emulze, koloid nebo suspense. 

Účinný zdroj iniciace:  
Zdroje iniciace jsou často podceněny nebo přeceněny. Jejich účinnost, tj. schopnost vznítiti 
výbušnou atmosféru závisí např. na energii zdroje a vlastnostech atmosféry. Za podmínek 
mimo atmosférické podmínky, se mění parametry výbušných směsí, které ovlivňují zda dojde 
k vznícení: například, minimální energie vznícení směsí obohacených kyslíkem se snižuje o 
několik řádů. 

Zaměstnavatel: 
Jakákoliv fyzická nebo právní osoba, která má zaměstnanecký vztah s pracovníky a má 
odpovědnost za podnikání a/nebo organizaci [Směrnice 89/391/EEC] 

Zařízení:  
"Zařízení" jsou stroje, přístroje, pevné nebo mobilní zařízení, ovládací součásti a jejich 
přístrojové vybavení a detekční nebo preventivní ochranné systémy, které jsou samostatně 
nebo společně určeny pro výrobu, přenos, uskladňování, měření, regulaci a přeměnu 
energie a/nebo pro zpracovávání materiálu, a které jsou schopny způsobit výbuch v 
důsledku svých vlastních potenciálních zdrojů iniciace. (směrnice 94/9/EC) 

Kategorie zařízení:  
Zařízení a ochranné systémy mohou být navrženy pro určitou výbušnou atmosféru. V tomto 
případě musí být odpovídajícím způsobem označeny (směrnice 94/9/EC) 

Poznámka: Zařízení může být rovněž navrženo pro použití v různých výbušných 
atmosférách, např. v prachovzdušné směsi i směsi plynu se vzduchem. 

Skupina zařízení: 
Skupina zařízení I platí pro zařízení určené pro podzemní části dolů a ty části povrchových 
instalací dolů, které mohou být ohroženy metanem a/nebo hořlavým prachem. Skupina 
zařízení II je určená pro zařízení v ostatních prostorech, které mohou být ohroženy výbušnou 
atmosférou (směrnice 94/9/EC). 

Poznámka: Tento návod se nevztahuje na skupina zařízení I (viz rozsah platnosti 1.2). 
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Skupina výbušnosti: 
Plyny a páry se na základě jejich maximálních dovolených spár (schopnosti přenášet plamen 
při výbuchu přes definovanou spáru normalizovaného zařízení) a minimálních zápalných 
proudů (proudu, který vede k iniciaci v normalizovaném zařízení) rozdělují do tří skupin (IIA, 
IIB, IIC – IIC je skupina s nejmenší maximální dovolenou spárou). 

Meze výbušnosti:  
Pokud koncentrace dostatečně rozptýlené hořlavé látky ve vzduchu překročí minimální 
hodnotu (dolní mez výbušnosti), je možný vznik výbuchu. Žádný výbuch nevznikne, pokud 
koncentrace plynu nebo par překročí maximální hodnotu (horní mez výbušnosti).  
Meze výbušnosti se mění za podmínek jiných než atmosférických. Rozsah koncentrací mezi 
mezemi výbušnosti se rozšiřuje, jak se zvyšuje tlak a teplota směsi. Výbušná atmosféra 
může vznikat nad hořlavou kapalinou pouze tehdy, pokud teplota kapaliny překročí minimální 
hodnotu. 

Výbuchový tlak (maximální): 
Maximální tlak, vznikající v uzavřené nádobě během výbuchu výbušné atmosféry, stanovený 
za specifických zkušebních podmínek. [EN 1127-1] 

Konstrukce odolná výbuchovému tlaku:  
Vlastnost nádoby a zařízení navrženého tak, aby vydržela předpokládaný výbuchový tlak bez 
jejího trvalého deformování. [EN 1127-1] 

Konstrukce odolná tlakovému rázu při výbuchu:  
Vlastnost nádoby a zařízení navrženého tak, aby vydržela předpokládaný výbuchový tlak bez 
prasknutí, jsou však dovoleny trvalé deformace. [EN 1127-1] 

Plocha pro odlehčení výbuchu:  
Geometrická odlehčovací plocha zařízení pro odlehčení výbuchu. 

Zařízení pro odlehčení výbuchu:  
Zařízení, které uzavírá odlehčovací otvory během normálního provozu a otevírá je při 
výbuchu. 

Odlehčení výbuchu:  
Ochranné opatření omezující tlak při výbuchu tak, aby nebyla překročena konstrukční 
pevnost nádoby, pracovního místa nebo budovy (odolné proti výbuchu) tím, že se vyfoukne 
nespálená směs a produkty hoření otevřením stanovené plochy. 

Výbuch:  
Rychlá oxidace nebo rozklad reakčních produktů vytvářející zvýšení teploty, tlaku nebo obou 
najednou. [EN 1127-1] 

Výbušná atmosféra:  
„Výbušná atmosféra“ je směs vzduchu a hořlavých látek ve formě plynů, par, mlhy nebo 
prachů při atmosférických podmínkách, ve které se po vzniku iniciace rozšíří hoření do celé 
nespálené směsi. (směrnice 1999/92/EC) 

Je třeba si uvědomit, že výbušná atmosféra, ja je definována ve směrnici, nemusí být 
schopna dostatečně rychlého hoření, aby došlo ke vzniku výbuchu podle definice uvedené 
v EN 1127-1. 

Výbušná směs:  
Směs paliva jemně rozptýleného v plynné fázi a plynného okysličovadla, ve které se po 
vzniku iniciace může šířit výbuch. Je-li okysličovadlem vzduch za atmosférických podmínek, 
používá se výrazu výbušná atmosféra. 

Bod vzplanutí:  
Minimální teplota, při které za stanovených zkušebních podmínek, kapalina vytváří 
dostatečné množství hořlavých plynů nebo par, aby je bylo možno krátkodobě vznítit pomocí 
účinného zdroje iniciace. [EN 1127-1] 
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Nebezpečná výbušná atmosféra:  
Výbušná atmosféra, která je přítomna v nebezpečném množství. 

Nebezpečné prostory (místa, kde může vznikat výbušná atmosféra)  
Prostory, ve kterých může vznikat výbušná atmosféra v takovém množství, že jsou nutná 
zvláštní opatření pro ochranu zdraví a bezpečnosti pracovníků, se považují za nebezpečné. 
(směrnice 1999/92/EC) 

Nebezpečné množství:  
Výbušná atmosféra v takovém množství, které ohrožuje zdraví a bezpečnost pracovníků 
nebo ostatních osob. (směrnice 1999/92/EC) 

Pouze 10 litrů výbušné atmosféry ve spojitém objemu musí být obecně považováno za 
nebezpečné v uzavřeném prostoru, bez ohledu na jeho velikost a tvar. 

Hybridní směsi:  
Směs hořlavých látek se vzduchem v rozdílných fyzikálních stavech, např. směs methanu, 
uhelného prachu a vzduchu. [EN 1127-1) 

Iniciační zdroj:  
Zdroj, který uvolňuje do výbušné atmosféry dostatek energie pro způsobení iniciace, která se 
šíří v této směsi. 

Teplota vznícení:  
Nejnižší teplota ohřáté stěny, stanovená za určených zkušebních podmínek, při které dojde 
ke vznícení hořlavé látky ve formě směsi plynu, par nebo prachu se vzduchem. [EN 1127-1] 

Předpokládané použití:  
Použití zařízení, ochranných systémů a přístrojů uvedených v článku 1, odstavec 2 podle 
skupiny zařízení a kategorie a zároveň v souladu se všemi informacemi stanovenými 
výrobcem, nezbytnými pro bezpečnou funkci zařízení, ochranných systémů a přístrojů. 
(směrnice 1999/92/EC) 

Mezní koncentrace kyslíku:  
Maximální koncentrace kyslíku, při které nedojde k výbuchu směsi hořlavé látky a vzduchu a 
inertního plynu za stanovených zkušebních podmínek. [EN 1127-1] 

Dolní mez výbušnosti:  
Dolní mez rozsahu koncentrací hořlavé látky ve vzduchu, při které dojde k výbuchu. [podle 
EN 1127-1]  

Materiály, které mohou vytvářet výbušnou atmosféru:  
Hořlavé a/nebo spalitelné materiály se považují za materiály, které mohou vytvářet výbušnou 
atmosféru, pokud rozbor jejich vlastností neprokázalo, že ve směsi se vzduchem nejsou 
schopny nezávisle šířit výbuch (směrnice 1999/92/EC) 

Prostor bez nebezpečí výbuchu:  
Prostory, ve kterých nemůže vznikat výbušná atmosféra v takovém množství, aby byla nutná 
zvláštní opatření, se považují za bezpečné. (směrnice 1999/92/EC) 

Rozměry částic 
jmenovitý průměr prachových částic 

Ochranný systém:  
„Ochrannými systémy” jsou prostředky jiné než součásti zařízení, definované výše, které 
jsou určeny pro potlačení výbuchu v počátečním stadiu a/nebo pro omezení rozsahu účinků 
výbuchu, a které jsou uváděny na trh samostatně pro použití jako autonomní systémy. 
(směrnice 94/9/EC). 

Poznámka: Výraz ochranný systém také platí pro integrované ochranné systémy, 
uváděné na trh ve spojení se zařízením. 
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Q-potrubí 
Q-potrubí může být umístěno za zařízení pro odlehčení výbuchu. Speciální drátová síť 
zabraňuje přenosu plamene, tak že se nešíří za hranice Q-potrubí. 

Teplota doutnání 
Teplota doutnání je teplota, nad kterou je nutno počítat s tvorbou rozkladných plynů a vzniku 
výbušné atmosféry 

Maximálně dovolená povrchová teplota 
Maximálně dovolená teplota povrchu (např. zařízení), získaná odečtením stanovené hodnoty 
teploty od teploty vznícení a/nebo teploty žhnutí 

Technicky těsné:  
Jednotka je "technicky těsná" pokud nejsou zjistitelné úniky při zkouškách, monitorování a 
kontrolách těsnosti metodou vhodnou pro použití, např. pomocí pěnidel nebo zařízení 
zjišťujících/ indikujících úniky, avšak možnost občasných malých úniků hořlavé látky nemůže 
být vyloučena. 

Teplotní třída:  
Zařízení se zařazuje do teplotních tříd podle jeho maximální povrchové teploty. Obdobně 
jsou zařazovány plyny podle jejich teploty vznícení. 

Typ ochrany:  
Speciální opatření použité na zařízení pro zabránění vznícení okolní výbušné atmosféry. 
[podle EN 50014] 

Horní mez výbušnosti:  
Horní mez rozsahu koncentrací hořlavé látky ve vzduchu, při které již nedojde k výbuchu. 
[podle EN 1127-1] 

Výrobní zařízení: 
jakýkoliv stroj, zařízení, nástroj nebo instalace použitý při práci [směrnice 89/665/EEC]. 

Pracovník: 
Jakákoliv osoba zaměstnaná zaměstnavatelem, včetně osob v zácviku a učňů, s vyloučením 
domácího služebnictva. [Směrnice 89/391/EEC] 

Zóny:  
viz "Zařazování do zón". 

Zařazování do zón:  
Nebezpečné prostory se rozdělují do zón na základě četnosti a délky přítomnosti výbušné 
atmosféry (směrnice 1999/92/EC) 

55 



A.2 Předpisy, normy a zdroje dalších informací o ochraně proti výbuchu 

Příloha A.2 uvádí seznam EU směrnic a návodů a harmonizovaných evropských norem ve 
stejném jazyce jako národní verze tohoto Návodu. Národní právní předpisy zavádějící 
Směrnici 1999/92/EC – pokud byly známy v době přípravy tohoto návodu jsou uvedeny 
v jazyce v jakém byly publikovány. 

Tato příloha obsahuje další části, které mají být doplněny odpovědnými kompetentními 
národními autoritami s uvedením podrobností o dalších národních předpisech, literatuře a 
národních poradenských centrech. 

A.2.1 Evropské směrnice a návody1

89/391/EEC Směrnice Rady 89/391/EEC z 12 června 1989 o zavádění opatření 
pomáhajících při zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků při 
práci (OJ L 183, 29.6.1989, p. 1) 

89/655/EEC Směrnice Rady 89/665/EEC z 30 listopadu 1989 týkající se 
minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při použití 
výrobních zařízení zaměstnanci při práci (druhá individuální směrnice 
ve smyslu článku 16(1) směrnice 89/391/EEC) OJ L 393, 30.12.1989, 
p. 13) 

90/396/EEC Směrnice Rady 90/396/EEC z 29 června 1990 o sbližování zákonů 
členských zemí týkajících se spotřebičů plynných paliv (OJ L 196, 
26.7.1990, p. 15)  

92/58/EEC Směrnice Rady 92/58/EEC z 24. června 1992 o minimálních 
požadavcích na zajištění bezpečnostních a/nebo zdravotních značek 
při práci (devátá individuální směrnice ve smyslu článku 16(1) 
směrnice 89/391/EEC) (OJ L 245, 26.8.1992, p. 23) 

92/91/EEC Směrnice Rady 92/91/EEC of 3 listopadu 1992 o minimálních 
požadavcích pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků na 
povrchu a v podzemí průmyslu pro těžbu nerostů pomocí vrtů 
(jedenáctá individuální směrnice ve smyslu článku 16(1) směrnice 
89/391/EEC) (OJ L 348, 28.11.1992, p. 9) 

92/104/EEC Směrnice Rady 92/104/EEC z 3 prosince 1992 o minimálních 
požadavcích pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků na 
povrchu a v podzemí průmyslu pro těžbu nerostů (dvanáctá 
individuální směrnice ve smyslu článku 16(1) směrnice 89/391/EEC) 
(OJ L 404, 31.12.1992, p. 10) 

94/9/EC Směrnice 94/9/EC Evropského parlamentu a Rady z 23 března 1994 o 
sbližování zákonů členských zemí týkajících se zařízení a ochranných 
systémů určených pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu 
(OJ L 1000, 19.4.1994, p. 1), poslední opravenka z 5 prosince 2000 
(OJ L 304, 5.2.2000, p. 42) 

96/82/EC Směrnice Rady 96/82/EC z 9 prosince 1996 o řízení nebezpečí 
velkých havárií s účasti nebezpečných látek (OJ L 010, 14.1.1997, 
p. 13) 

1999/92/EC Směrnice 1999/92/EC Evropského parlamentu a Rady z 16 prosince 
1999 o minimálních požadavcích pro zlepšení bezpečnosti a ochrany 

                                                           
1 Plný text směrnic může být nalezen zdarma na webové stránce evropských zákonů EUR-LEX na adrese 
http://europa.eu.int/eur-lex/en/search/search_lif.htm  
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zdraví pracovníků ohrožených výbušnou atmosférou (patnáctá 
individuální směrnice ve smyslu článku 16(1) směrnice 89/391/EEC) 
(OJ L 23, 28.1.2000, p. 57), poslední opravenka z 7 června 2000 
(OJ L 134, 7.6.2000, p. 36) 

2001/45/EC Směrnice 2001/45/EC Evropského parlamentu a Rady z 27 června 
2001 o změně Směrnice Rady 89/665/EEC týkající se minimálních 
požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při použití výrobních 
zařízení zaměstnanci při práci (druhá individuální směrnice ve smyslu 
článku 16(1) směrnice 89/391/EEC) OJ L 195, 19.7.2001, p. 46) 

ATEX Guidelines Návod pro aplikaci Směrnice Rady 94/9/EC z 23 března 1994 o 
sbližování zákonů členských zemí týkajících se zařízení a ochranných 
systémů určených pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu May 
2000 (publikováno Evropskou Komisí, 2001). ISBN 92-894-0784-0 

67/548/EEC Směrnice Rady 67/548/EEC z 27 června 1967 o sbližování zákonů, 
předpisů a nařízení členských zemí týkajících se třídění, balení a 
označování nebezpečných látek (OJ L 196, 16.8.1967, p. 1), poslední 
opravenka z 6 srpna 2001 (OJ L 225, 21.8.2001, p. 1) 
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A.2.2 EU Národní předpisy členských států, kterými se zavádí Směrnice 1999/92/EC 
(text latinkou bude doplněn Komisí) 

Belgium 

Designation Full title (Short title), Date of issue, Source 

Denmark 

Designation Full title (Short title), Date of issue, Source 

Germany 

BetrSichV Verordnung zur Rechtsvereinfachung im Bereich der Sicherheit und 
des Gesundheitsschutzes bei der Bereitstellung von Arbeitsmitteln und 
deren Benutzung bei der Arbeit, der Sicherheit beim Betrieb 
überwachungsbedürftiger Anlagen und der Organisation des 
betrieblichen Arbeitsschutzes - Betriebssicherheitsverordnung 
(BetrSichV)(BGBl. 2002 Teil I S. 3777) 

United Kingdom 

Designation Full title (Short title), Date of issue, Source 

Greece 

Designation Full title (Short title), Date of issue, Source 

Sweden 

Designation Full title (Short title), Date of issue, Source 

Spain 

Designation Full title (Short title), Date of issue, Source 

France 

Designation Full title (Short title), Date of issue, Source 

Ireland 

Designation Full title (Short title), Date of issue, Source 

Italy 

Designation Full title (Short title), Date of issue, Source 

Luxembourg 

Designation Full title (Short title), Date of issue, Source 

Netherlands 
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Designation Full title (Short title), Date of issue, Source 

Austria 

Designation Full title (Short title), Date of issue, Source 

Portugal 

Designation Full title (Short title), Date of issue, Source 

Finland 

Designation Full title (Short title), Date of issue, Source 
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A.2.3 Vybrané evropské normy  
Platný seznam lze nalézt na web stránkách Evropské komise pro normalizaci CEN na 

adrese: http://www.cenorm.be/standardization/tech_bodies/cen_bp/workpro/tc305.htm  

EN 50281-3 Zařazování prostorů, ve kterých je nebo může být přítomen hořlavý 
prach 

EN 1127-1 Výbušná atmosféra – Ochrana a prevence proti výbuchu - Část 1: 
Základní koncepce a metodologie; verze EN 1127-1:1997 

EN 13463-1 Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu – Část 1: 
Základní metody a požadavky; verze EN 13463-1:2001 

EN 12874 Protiexplozní pojistné armatury – Požadavky na funkci, zkušební 
metody a omezení použití, verze EN 12874:2001 

EN 60079-10 Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru . Část 10: 
Určování nebezpečných prostorů, verze EN 60079-10:1996 

prEN 1839 Stanovení mezí výbušnosti pro plyny, páry a jejich směsi 

prEN 13237-1 Prostředí s nebezpečím výbuchu – Ochrana a prevence proti výbuchu 
– Část 1: Termíny a definice pro zařízení a ochranné systémy určené 
pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu; verze prEN 13237-
1:1998 

prEN 13463-2 Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu – Část 2: 
Ochrana pomocí omezení průtoku "fr"; verze prEN 13463-2:2000 

prEN 13463-5 Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu –Část 5: 
Ochrana pomocí bezpečné konstrukce; verze prEN 13463-5:2000 

prEN 13463-8 Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu - Část 8: 
Ochrana pomocí ponoření do kapaliny "k"; verze prEN 13463-8:2001 

prEN 13673-1 Stanovení maximálního výbuchového tlaku a maximální rychlosti 
nárůstu výbuchového tlaku plynů a par – Část 1: Stanovení 
maximálního výbuchového tlaku; verze prEN 13673-1:1999 

prEN 13673-2 Stanovení maximálního výbuchového tlaku a maximální rychlosti 
nárůstu výbuchového tlaku plynů a par – Část 2: Stanovení maximální 
rychlosti nárůstu výbuchového tlaku 

prEN 13821 Stanovení minimální iniciační energie směsi prachu se vzduchem; 
verze prEN 13821:2000  

prEN 13980 Prostředí s nebezpečím výbuchu – Aplikace systému jakosti; verze 
prEN 13980:2000 

prEN 14034-1 Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu - Část 1: 
Stanovení maximálního výbuchového tlaku; verze prEN 14034-1:2002 

prEN 14034-4 Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu – Část 4: 
Stanovení mezní koncentrace kyslíku rozvířeného prachu, verze 
prEN14034-4:2001  

prEN 14373 Systémy pro potlačení výbuchu 

prEN 14460 Zařízení odolné výbuchu 

prEN 14491 Ochranné systémy pro odlehčení výbuchu prachu 

prEN 14522 Stanovení minimální teploty vznícení plynů a par 
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A.2.4 Další národní předpisy a  literatura (bude doplněno odpovědnými národními 

autoritami) 

Národní předpisy 

Označení Úplný název (Zkrácený název), Datum vydání, Zdroj 

... 

Literatura 

Název, Autor, Datum publikace, Zdroj 

... 

A.2.5 Národní poradenské centra (bude doplněno odpovědnými národními autoritami) 

Jméno organizace 
Kontaktní osoba 
Ulice/poštovní schránka 
Poštovní směrovací číslo, místo 

Tel.: ... 
Fax: ... 
E-Mail: ... 

... ... 
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A.3 Vzory formulářů a kontrolních listů 

Vzory formulářů a kontrolních listů jsou pomůckou pro prakticko aplikaci návodu, avšak 

nezaručují, že jsou vyčerpávající. 

A.3.1 Kontrolní list: Ochrana proti výbuchu uvnitř zařízení 

A.3.2 Kontrolní list: Ochrana proti výbuchu v okolí zařízení 

A.3.3 Vzor: Formulář pro povolování prací, při kterých vznikají zdroje iniciace v nebezpečných 
prostorech 

A.3.4 Kontrolní list:: Koordinace pro ochranu proti výbuchu v provozu 

A.3.5 Kontrolní list: Úkoly koordinátora pro ochranu proti výbuchu v provozu 

A.3.6 Kontrolní list: Kompletnost dokumentu pro ochranu proti výbuchu 
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A.3.1 Kontrolní list: Ochrana proti výbuchu uvnitř zařízení 

 

Vypracoval 

Kontrolní list: Ochrana proti výbuchu 
hodnocení I 

– Předmět: Uvnitř zařízení – 

Datum 

Účel 

Ohodnotit ochranu proti výbuchu uvnitř technologie a zařízení, aby byla zhodnocena dosavadní 
strategie ochrany proti výbuchu na základě cílených otázek a provedení jakýchkoli dalších nezbytných 
činností. 
Body o kterých jsou pochybnosti mohou být řešeny odkazem na uvedenou kapitolu Návodu, konzultací 
s místní organizací ochrany zdraví a bezpečnosti nebo studiem současné literatury. 

Zařízení/technologie 

 

 

Položka Ano Ne Přijatá opatření/ 
poznámky 

Je pokud možno vyloučena přítomnost hořlavých 
látek [viz 2.2.1]?    

Je pokud možno vyloučen vznik výbušných směsí  
z hořlavých látek [viz 2.2.2/2.2.3]?    

Je pokud možno zabráněno vzniku 
nebezpečného množství výbušné atmosféry [viz 
2.2.4]? 

  
 

Může být vznik výbušných směsí uvnitř zařízení 
vyloučen nebo omezen [viz 3.1]? 

• Můžou technologické podmínky zajistit 
bezpečné koncentrace [viz 3.1.2]? 

• Je koncentrace spolehlivě a trvale udržována 
pod spodní mezí výbušnosti nebo nad horní 
mezí výbušnosti [viz 3.1.2]? 

• Je koncentrace v mezích výbušnosti 
vyloučena při spouštění a odstavování 
technologie [vize 3.1.2]? 

• Mohou během provozu unikat ze zařízení 
směsi s koncentrací nad orní mezí 
výbušnosti, tvořit výbušnou atmosféru mimo 
zařízení a je tomu zabráněno [viz 3.1.4]? 
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Pokračování Strana 2/3

Kontrolní list: Ochrana proti výbuchu – hodnocení I 
– Předmět: Uvnitř zařízení – 

Položka Ano Ne Přijatá opatření/ 
poznámky 

• Je li technologie s vakuem provozována nad 
horní mezí výbušnosti, je zabráněno vnikání 
vzduchu a tak zabráněno vzniku výbušné 
směsi? 

• Je nebezpečí výbuchu nebo jeho prudkost 
omezena nízkým tlakem (provoz ve vakuu)? 

• Je vzniku výbušné atmosféry spolehlivě 
zabráněno za všech provozních podmínek 
doplňováním inertní látky (e.g. dusík, oxid 
uhličitý, vzácné plyny, vodní páry nebo inertní 
prachy) [viz 3.1.3]? 

- Je-li inertizace prováděna vodními párami, 
je zohledněn vliv jejich kondenzace? 

- Byl započítán bezpečnostní přídavek 
pokud se inertní směs může stát opět 
výbušnou po přidání dostatečného 
množství kyslíku nebo vzduchu (např. při 
vypouštění do okolního vzduchu)? 

• Byl stanoven bezpečnostní odstup mezi 
experimentálně stanovenými mezními 
koncentracemi kyslíku a maximální 
dovolenou koncentrací kyslíku, s uvažováním 
prostorových a časových odchylek 
vznikajících z provozních důvodů a poruch a 
zpoždění mezi spuštěním ochranného 
opatření a jeho počátku účinného působení? 

• Je vyloučeno nežádoucí hromadění nebo 
usazování prachu [viz 3.1.6]? 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Je zabránění vzniku nebo omezení výbušné 
směsi uvnitř zařízení monitorováno?    

Může uvnitř technologie nebo zařízení přes 
provedená opatření vznikat výbušná atmosféra 
[viz 2.2.5]? 
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Pokračování Strana 3/3

Kontrolní list: Ochrana proti výbuchu – hodnocení I 
– Předmět: Uvnitř zařízení – 

Položka Ano Ne Přijatá opatření/ 
poznámky 

Jsou provedena opatření zabraňující vznícení 
nebezpečné výbušné směsi [viz 3.2/3.2.2]? 

• Je známo zařazení do zón [viz 3.2.1]? 

• Je 13 známých typů účinných zdrojů iniciace 
očekáváno při zařazení do zón [viz 3.2.3]? 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Může být nebezpečná výbušná atmosféra 
vznícena uvnitř technologie nebo zařízení přes 
všechna přijatá opatření [viz 2.2.6]? 

  
 

Jsou účinky výbuchu omezeny na přijatelný 
rozsah vhodnými opatřeními pro omezení účinků 
výbuchu navrženými podle současných znalostí, 
bez ohrožení okolních prostorů (např. odlehčením 
výbuchu) [viz 3.3]? 

• Konstrukce odolná výbuchu [viz 3.3.1]? 

• Odlehčení výbuchu [viz 3.3.2]? 

• Potlačení výbuchu [viz 3.3.3]? 

• Zabránění šíření plamene a výbuchu do 
předcházejících a následujících částí 
technologie [viz 3.3.4]?  

- Protiplamenné pojistky pro plyny, páry a 
mlhy? 

- Zařízení pro oddělení pro prachy? 

- Oddělení výbuchu pro hybridní směsi? 
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A.3.2 Kontrolní list: Ochrana proti výbuchu v okolí zařízení 

Vypracoval 

Kontrolní list: Ochrana proti výbuchu 
hodnocení II 

– Předmět: V okolí zařízení – 

Datum 

Účel 

Ohodnotit ochranu proti výbuchu v okolí technologie a zařízení, aby byla zhodnocena dosavadní 
strategie ochrany proti výbuchu na základě cílených otázek a provedení jakýchkoli dalších nezbytných 
činností. 
Body o kterých jsou pochybnosti mohou být řešeny odkazem na uvedenou kapitolu Návodu, konzultací 
s místní organizací ochrany zdraví a bezpečnosti nebo studiem současné literatury. 

Zařízení/technologie 

 

 

Položka Ano Ne Přijatá opatření/ 
poznámky 

Je zabráněno vzniku výbušné atmosféry v okolí 
zařízení [viz 3.1.4]? 

• Je vzniku výbušné atmosféry zabráněno 
provozními opatřeními, konstrukcí nebo 
prostorovým uspořádáním 

• Je zařízení/technologie bez úniku? 

• Je použito větrání nebo odsávání? 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Jsou na místě prostředky pro monitorování 
koncentrací v okolí zařízení [viz 3.1.5]? 

• pomocí detektorů plynů, které spouští 
výstražnou signalizaci? 

• pomocí detektorů plynů, které spouští 
ochranná opatření? 

• pomocí detektorů plynů, které spouští 
havarijní funkce? 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Může nebezpečná výbušná atmosféra vznikat 
okolo technologie nebo zařízení přes všechna 
přijatá opatření [viz 2.2.5]? 
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Pokračování Strana 2/2

Kontrolní list: Ochrana proti výbuchu – hodnocení II 
– Předmět: V okolí zařízení – 

Položka Ano Ne Přijatá opatření/ 
poznámky 

Jsou přijata opatření pro zabránění vznícení 
nebezpečné výbušné atmosféry [viz 3.2/ 3.2.2]? 

• Je známo zařazení do zón [viz 3.2.1]? 

• Je 13 známých typů účinných zdrojů iniciace 
očekáváno při zařazení do zón [viz 3.2.3]? 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

Jaká stavební opatření jsou přijata pro omezení 
účinků výbuchu na přijatelnou úroveň, např.  

• vyzdění vysokotlakých autoklávů? 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

Jsou přijata organizační opatření, aby byla 
zajištěna účinnost technických opatření [viz 
kapitola 4]?  

• Jsou na místě pracovní instrukce? 

• Je používán kvalifikovaný personál? 

• Jsou pracovníci školeni? 

• Je používán systém povolování prací? 

• Jsou nebezpečné prostory označeny? 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

Jsou pro údržbářské práce přijata ochranná 
opatření [viz 4.5]?   
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A.3.3 Vzor: Formulář pro povolování práce se zdroji iniciace v prostorech 
s nebezpečnou výbušnou atmosférou 

 

Formulář pro povolování práce 
pro práce se zdroji iniciace v prostorech s nebezpečnou výbušnou atmosférou 

1 Pracovní místo ....................................................................................................................
............. 
....................................................................................................................
............. 
....................................................................................................................
............. 
....................................................................................................................
............. 
....................................................................................................................
............. 
 

2 Úkol 
(např. svařování 
potrubí) 

....................................................................................................................

............. 

....................................................................................................................

............. 

....................................................................................................................

............. 

....................................................................................................................

............. 

....................................................................................................................

............. 
 

3 Povaha práce  Svařování 
 Rozbrušování 
 Tavení 

 Řezání 
 Pájení 
 ........................................... 

 Odstranění všech pohyblivých hořlavých předmětů a látek, včetně 
usazeného prachu, v okruhu ...... m a – pokud je to nutné – také 
v přilehlých prostorách 

 Zakrytí nepohyblivých hořlavých předmětů, např. dřevěných trámů a 
podlahy, plastových částí, pomocí ochranných materiálů 

 Utěsnění otvorů, spojů a prasklin v budově a jiných otvorů, jak jsou 
mříže, pomocí nehořlavých látek 

 Odstranění obkladů a izolací 
 Vyloučení nebezpečí výbuchu v kontejnerech a potrubích,  
je možné inertizací 

 Uzavření otvorů v potrubí, kontejnerech a příslušenství, atd. 

4 Provedená opatření 
před zahájením práce 

 Rozmístění požárních hlídek s naplněnými kbelíky vody, hasicími 
přístroji nebo připojenými požárními hadicemi (stříkání pouze pro 
prachy) 

 Při provádění prací Jméno:..............................................
...... 

5 Požární hlídky 

 Po dokončení prací Jméno:. Trvání: hodin
6 Havarijní signalizace Umístění nejbližšího 

Požárního hlásiče.......................................................................................

Telefonu .....................................................................................................

Telefonní číslo požárního útvaru: 
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7 Hasicí zařízení/hasicí 
látka 

 Hasicí přístroj s  vodou    CO2    práškem 

 Naplněný kbelík vodou 

 Připojené požární hadice 

8 Povolení Musí být provedena uvedená bezpečnostní opatření. Povinná opatření pro 
prevenci proti havárii a požadavky pojišťovny na bezpečnost musí být 
dodržovány. 
 
 
 
 

   
 Datum  Podpis manažéra nebo jeho 

zástupce 
 Podpis osoby provádějící práci 
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A.3.4 Kontrolní list: Koordinace ochrany proti výbuchu v provozu 

 
Vypracoval 

Kontrolní list: Koordinační opatření 
– Předmět: Ochrana proti výbuchu v provozu – Datum 

Účel 

Tento kontrolní list může sloužit jako pomůcka pro kontrolu, zda byla provedena ochranná opatření,  
jak byla schválená, aby bylo umožněno vedení a dodavatelům pracovat bezpečně spolu, zda 
účastněné osoby obdržely odpovídající instrukce a zda plní schválená ochranná opatření. 

Úkol 

 

 

Položka Ano Ne 

Je provedena kontrola s povinnými a podnikovými předpisy zavádějící 
Směrnici 1999/92/EC? 

• Byla pověřena osoba (Koordinátor) pro koordinaci společně 
prováděných prací [viz 5.1]? 

• Splňuje pověřená osoba nezbytné požadavky [viz 5.1]? 

• Je koordinátor znám na místě? 

• Jsou dodavatelé oznámeni zaměstnavateli? 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

Jsou pracovní postupy kontrolovány na nebezpečí vzájemného ovlivnění 
[viz 5.2]? 

• Je nemožný vznik nebezpečné výbušné atmosféry tam, kde mohou být 
zdroje iniciace? 

• Je používání nebo vytváření zdrojů iniciace zabráněno na místech 
s nebezpečnou výbušnou atmosférou? 

• Jsou poruchy vyloučeny v blízkostí provozů s nebezpečnými místy? 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Jsou stanoveny pracovní postupy [viz kontrolní list v Příloze A.3.5]?   

Jsou schválená ochranná opatření přijata s ohledem na postup prací nebo 
jakýchkoliv zjištěných nedostatků? 

• Je všude prováděna školení? 

• Jsou všude poskytovány konzultace? 

• Jsou všude vydány instrukce? 

• Jsou všude prováděny kontroly? 
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A.3.5 Kontrolní list: Úkoly kooperátora pro ochranu proti výbuchu v provozu 

 

Vypracoval 

Kontrolní list: Úkoly kooperátora 
– Předmět: Ochrana proti výbuchu v provozu – Datum 

Účel 

Specifikovat úkoly osoby odpovědné za koordinaci (přednostně koordinátor jmenovaný 
zaměstnavatelem) , aby bylo zajištěno, že práce zúčastněných skupin/dodavatelů je tak organizována, 
že jakékoliv možné nebezpečí vzájemného ovlivnění je rozpoznáno a předem zabráněno a v případě 
havárie bylo možno okamžitě provádět činnosti. 

Úkol 

 

 

Položka Ano Ne 

Jsou prováděny kontroly na místě?   

Je stanoven pracovní harmonogram? 

• Jsou stanoveny místa a doby pro jednotlivé úkoly? 

• Byly jmenovány zúčastněné osoby, včetně odpovědných pracovníků? 

• Byl stanoven časový harmonogram? 

• Byly stanoveny speciální požadavky pro provádění prací? 

• Byla stanovena speciální ochranná opatření proti výbuchu? 

• Byly stanoveny a označeny nebezpečné zóny a zvláště místa, kde 
může vznikat výbušná atmosféra? 

• Jsou opatření pro případ havárie na místě? 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Jsou dohodnuty konsultace mezi zúčastněnými osobami?   

Jsou prováděny kontroly shody s harmonogramem prací?   

Jsou v případě havárie přeplánovány činnosti?   
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A.3.6 Kontrolní list: Úplnost dokumentu pro ochranu proti výbuchu 

Vypracoval 

Kontrolní list: Dokument pro ochranu 
proti výbuchu 

– Kontrola kompletnosti – 

Datum 

Účel 

Zkontrolovat úplnost dokumentu pro ochranu proti výbuchu s uvedením zdrojů informací. Body o 
kterých jsou pochybnosti mohou být řešeny odkazem na kapitoly tohoto Návodu, konzultací s místními 
organizacemi pro bezpečnost a ochranu zdraví nebo studiem současné literatury. 

Dokument pro ochranu proti výbuchu (název, místo) 

 

 

 

Informační zdroj Položka 

Dokument pro 
ochranu proti 

výbuchu 

Jiné dokumenty Musí být 
vytvořen

o 

Je dostupný popis pracovních míst a popis 
pracovních prostorů [viz 6.3.1]? 

• textový popis 

• plán místa 

• plán rozmístění 

• Plán únikových a záchranných cest 

  
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Popis technologických postupů/ činností [viz 
6.3.2]? 

• textový popis 

• technologický postupový diagram 

• P&I postupový diagram 

• plán větrání 

  
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Popis používaných látek [viz 6.3.3]? 

• postupový diagram 

• bezpečnostní údajový list 

• bezpečnostní parametry 
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Pokračování Strana 2/3

Kontrolní list: Dokument pro ochranu proti výbuchu 
– Kontrola kompletnosti – 

Informační zdroj Položka 

Dokument pro 
ochranu proti 

výbuchu 

Jiné dokumenty Musí být 
vytvořen

o 

Jsou popsány výsledky analýzy rizik [viz 6.3.4]?  

• nebezpečné prostory uvnitř částí technologie 
(text) 

• nebezpečné prostory okolo technologie (text) 

• zařazení do zón (text) 

• plány zón (graficky) 

• nebezpečí v normálním provozu 

• nebezpečí při spouštění a odstavování 

• nebezpečí v případě poruchy 

• nebezpečí při čištění 

• nebezpečí v případě změn postupů/ produktů 

   

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Jsou popsána technická ochranná patření proti 
výbuchu [viz 6.3.5]? 

• preventivní 

• pro omezení účinků 

• PCE opatření 

• požadavky pro výběr výrobního zařízení  
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Pokračování Strana 3/3

Kontrolní list: Dokument pro ochranu proti výbuchu 
– Kontrola kompletnosti – 

Informační zdroj Položka 

Dokument pro 
ochranu proti 

výbuchu 

Jiné dokumenty Musí být 
vytvořen

o 

Jsou popsána organizační ochranná opatření 
proti výbuchu [viz 6.3.6]? 

• písemné pracovní instrukce 

• instrukce pro používání výrobních zařízení 

• popis osobních ochranných prostředků 

• záznamy o kvalifikaci 

• Dokumentace výcviku 

• popis systému pro povolování prací 

• popis intervalů údržby, zkoušení a pro dozor 

• Dokumentace označení nebezpečných 
prostorů 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentace odpovědných a kvalifikovaných 
osob [viz 6.3.7]? 

   

Dokumentace koordinačních opatření a 
organizace [viz 6.3.8]? 

   

Obsah přílohy [viz 6.3.9]: 

• ....................................................... 

• ....................................................... 

• ....................................................... 

               . . . . . 
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A.4 Text Směrnice v odpovídajícím jazyce bude vložen Komisí 
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