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Rizika v dřevařském průmyslu a jejich řízení

Zpracování dřeva je obecně považováno za rizikovou činnost. 
V závislosti na tom, kterou fází zpracování dřeva se zabýváme, 
se rozsah i míra rizik významně mění. Zatímco u těžby dřeva se 
významně projevují především rizika přírodního charakteru, rizika 
poškození těžební techniky či pracovního úrazu, v dalších fázích 
klesá míra přírodních rizik a naopak stoupá riziko požáru a rizika 
technického charakteru, například strojní škody.

Pokud bychom se měli zabývat všemi 
typy rizik, vydalo by to možná na ma-
lou knihu, zaměřme se proto na riziko, 
které je pro dřevařský a nábytkářský 
průmysl nejtypičtější, a tím je riziko po-
žáru. Právě toto riziko významně roste 
s úrovní zpracování dřeva. 
U hrubého zpracování dřeva na pilách je 
zpracováváno dřevo čerstvé s vysokým 
poměrem vlhkosti. Vlhkost ale může pa-
radoxně u starých nánosů vést k fermen-
taci pilin, která je doprovázená produkcí 
tepla, což může vést až k jejich zapále-
ní. Dřevo je pro další zpracování sušeno 
a zbavuje se značné části své vlhkosti. 
V dalších fázích zpracování je dřevo stále 
jemnější, a je proto doprovázeno stále 
sušším a jemnějším prachem. Jinými 
slovy zpracování dřeva a ochrana před 
požárem by se dala popsat jako neustálý 
souboj s prachem. 
Nánosy prachu na elektroinstalaci jsou 
významným pomocníkem při šíření 
požáru a je-li prach zvířen, vytváří se 
vzduchem výbušnou směs. Ve většině 

dřevařských provozů se proto setkává-
me s odsáváním prachu buďto lokálním, 
nebo centrálním. Jedná se o účinnou 
zbraň při souboji s prachem, ovšem 
pouze v případě, že je zde dostatečná 
prevence proti iniciaci výbuchu static-
kou elektřinou, která vzniká prouděním 
vzdušné směsi potrubím a ochraně filtrů 
a zásobníků prachu proti výbuchu.
Co znamená řízení rizik v dřevařském 
a nábytkářském průmyslu? V ideálním 
případě je provoz postaven z nehořla-
vých, požárně odolných konstrukcí, je 
rozdělen do požárních úseků, vybaven 
potřebnými detekcemi a automatickými 
systémy hašení. Dosáhnout rozumné 
úrovně řízení rizik však často nemusí zna-
menat významné investice. Významné 
snížení rizika znamená již to, že:

 V provozu je vyhodnoceno riziko vý-
buchu a tomu odpovídá kvalita elek-
troinstalace a intervaly jejich revizí.

 Prach je pravidelně uklízen, a to i na 
málo přístupných místech. Ovšem 
pozor úklid formou sfoukávání pra-

chu z konstrukcí není nejvhodnějším 
způsobem, neboť tímto způsobem 
vytváříme výbušnou směs.

 Centrální odsávání prachu je vybave-
no funkčním uzemněním.

 Pravidelně jsou odklízeny vlhké piliny.
 Všechna požárně bezpečnostní zaří-
zení jsou přístupná a funkční.

RENOMIA má tým vlastních, zkušených 
rizikových inženýrů, jejichž úkolem je 
nejen riziko popsat a vyhodnotit, ale 
také poradit klientům a partnerům jak 
lze riziko daného provozu efektivně sní-
žit. RENOMIA je pojišťovacím maklé-
řem, chápeme však, že pojištění je sice 
velmi významným, ale pouze jedním 
z mnoha nástrojů řízení rizika v dřevo-
zpracujícím provozu. Proto naši rizikoví 
inženýři průběžně navštěvují provozy 
klientů a snižují jejich rizika.
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