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1 Úvod 

 Skladování sypkých hmot lze rozdělit do několika základních skupin dle charakteru 

skladované látky. Některé látky nelze skladovat ve větším množství a to z důvodu 

bezpečnosti, proto se v takových případech upřednostňuje skladování v jednotlivých obalech. 

Na druhou stranu skladování látek ve větším množství se preferuje v případech, kdy pohyb 

materiálu je značně menší. Tato situace právě nastává například v zemědělském průmyslu, na 

který bych se chtěl zaměřit. Zde je skladování důležitou součástí hospodaření s obilným 

materiálem. Obiloviny jsou sezónním produktem, který bývá zpracován průběžně a ne ihned 

po sklizni. Z čehož vyplývá, že musí být skladovány po delší dobu, od sklizně až po jejich 

zpracování na finální produkt, případně ke spotřebě. Neméně důležitým faktorem je i to, 

v dnešní době, kdy peníze hrají velkou roli, že je zde možnost prodat skladovaný materiál 

v pozdějším čase, a ne tehdy (po sklizni), když je tržní cena nejnižší, o to se jedná především 

v rostlinné výrobě.  

 Ovšem při živočišné výrobě sklady, sila, bunkry a jiná skladovací zařízení slouží 

hlavně k uchování krmiva pro dobytek a ne všechny zásobníky jsou k tomu ideální. Kvůli 

tomu rostou požadavky uživatelů na výrobce skladovacích zařízení, protože některá krmiva, 

ač jsou to sypké hmoty, mají větší vlhkost a nemohou být skladována po delší dobu, protože 

často dochází k ulpívání na stěnách zařízení nebo k tváření kleneb. Výrobci dnes vyrábějí 

kvalitní skladovací zařízení pro úschovu krmiv a obilovin, ale měli by se také zaměřit na 

rekonstrukce již stávajících zařízení, které jsou stále často k vidění. Jsou to zásobníky, které 

nejsou konstrukčně dokonalé a jsou náchylné na tvorbu kleneb. Tyto zásobníky pak nejsou 

patřičně vybaveny technologiemi pro odstraňování kleneb automaticky a k odstranění musí 

dojit mechanickým způsobem za pomoci obsluhy zásobníku. Právě v těchto situacích jsou 

zaměstnanci nejvíce ohroženi. 
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2 Výklad některých pojmů a zkratek 

 Dopravník – je zařízení určené pro nepřetržitý pohyb sypkého materiálu. 

 Skladovací zařízení sypkých hmot – jsou stabilní zařízení nebo prostorové 

konstrukce umožňující skladování sypké hmoty, jejichž objem přesahuje 3 m
3
 a v nichž lze 

skladovat sypké hmoty o výšce přesahující 1,5 m.[2] 

 Zásobník (silo) – zařízení, které svojí konstrukcí umožňuje skladovat větší množství 

sypkého materiálu na poměrně malé půdorysné ploše. 

 Distributor – ten kdo v dodavatelském řetězci dodává výrobky na trh.[5] 

 Označení CE – označení na výrobku, vyjadřující, že výrobek splňuje technické 

požadavky stanovené nařízením vlády, a že byl při posouzení jeho shody dodržen stanovený 

postup.[5] 

 Jádrový tok – tok materiálu pouze středem zásobníku, ze zásobníku vytéká poslední 

nasypaná vrstva materiálu jako první.[1] 

 BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 OOPP – osobní ochranné pracovní prostředky 

 Zaměstnavatel – je právnická nebo fyzická osoba, která zaměstnává fyzickou osobu v 

pracovněprávním vztahu.[8] 

 Zaměstnanec – je fyzická osoba starší 15 let, zaměstnaná u zaměstnavatele v 

pracovněprávním vztahu.[8] 

 Bezpečnostní opatření – způsob odstranění nebo snížení rizika 
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3 Analýza nežádoucích událostí 

 Podle poslední veřejně publikované analýzy v roce 2009, zaměřené na nežádoucí 

události spojené s obsluhou a užíváním zásobníků bylo zjištěno že: 

 

 

Graf 1 – výsledky nejzávažnějších případů NU 

 Celkově lze z grafu vyčíst, že v 96,6 % sledovaných případů nežádoucích událostí 

došlo ke zranění osob – z toho se jednalo v 94,8 % případu o úraz smrtelný. V 10,3 % případu 

došlo k havárii zásobníku. Z dalších podrobnějších dat víme, že tyto havárie byly v 6,9 % 

případů způsobeny výbuchem skladované hmoty a v 3,4 % došlo k destrukci zásobníku.[1] 
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Graf 2 - příčiny vzniku NU 

 Závadný technický stav zásobníku znamená, že zásobník neodpovídá bezpečnostním 

technickým předpisům. Nejčastější nedostatky zásobníku – nevybavenost zásobníků vhodným 

zařízením k rozrušování kleneb a materiálu ulpělého na stěnách, nezajištění nebo 

nedostatečné zajištění vstupních a plnících otvorů proti vstupu či pádu osob do vnitřního 

prostoru zásobníku.[1] 

 Špatné jednání zaměstnance a nebezpečný způsob práce jsou velmi podobné příčiny, 

mezi které patří nedostatky jako: 

1) nedostatečné zajištění vstupujícího zaměstnance do zásobníku 

2) nezastavení odběru materiálu ze zásobníku při vstupu osoby do vnitřních prostor sila 

3) pohyb osob po skladovaném materiálu hrozícím proboření 

4) zanedbání rozboru atmosféry uvnitř zásobníku 

5) nepoužívání OOPP 

6) neproškolení obsluhy 

7) vliv alkoholu.[1] 
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3.1 Rozbor smrtelné úrazovosti 

 Zde se uvádí pouze případy, které skončili smrtí postiženého. 

 

Graf 3 - smrtelná úrazovost podle nehodové události konané v kritickém okamžiku 

 

Graf 4 - smrtelná úrazovost podle prováděného úkonu v kritickém 
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 Data k těmto statistikám pocházejí z předešlých let roku 2009. Ačkoliv se mi povedlo 

kontaktovat Výzkumný ústav bezpečnosti práce, který tuto analýzu publikoval, přesný počet 

nehodových událostí mi nebyl poskytnut. Přesto si myslím, že tyto zpracované údaje dosti 

vypovídají o závažnosti nehodových událostí spojených s provozem a údržbou zásobníků 

sypkých hmot. 
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4 Zemědělské družstvo 

 Podnik se nachází v Olomouckém kraji, hospodaří již od roku 1951, jak je uvedeno 

v obchodním rejstříku. Zabývá se rostlinou i živočišnou výrobou, především chov skotu 

s produkcí mléka, chov skotu a prasat k produkci masných výrobků. V rostlinné výrobě se 

zaměřují převážně na pěstování obilnin, jako je pšenice potravinářská i krmná, žito a ječmen. 

Řepka a slunečnice jsou komodity z oblasti pěstování olejnin. Z okopanin je to nejčastěji 

kukuřice a z luskovin hrách. 

  Od roku 1992 do současnosti rozšiřuje své hospodaření o střediska bývalých 

zemědělských družstev z okolních obcí, zhruba v okruhu 20km. Zemědělské družstvo 

poskytuje práci přibližně 160 lidem. 

 V objektu zemědělského družstva a jeho přilehlých střediscích se nachází přes sto 

zásobníků na sypké hmoty o různých kapacitách, z různých materiálů. Nejvíce zastoupenou 

skupinou jsou nadzemní zásobníky ze sklolaminátu o kapacitě od 8t do 12t, ale jsou zde 

například používána i ocelová velkokapacitní sila, která jsou schopna pojmout naskladněný 

materiál o hmotnosti až 3000t. 
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4.1 Seznam zkoumaných zásobníků 

Tabulka 1 – seznam zkoumaných zásobníků a sil 

Farma č.  Druh zásobníku  počet/ks kapacita/t 

1 sklolaminátový zásobník 3 12 

2 velkokapacitní ocelové silo 4 3000 

3 sklolaminátový zásobník 3 10 

4 sklolaminátový zásobník 6 8 

4 sklolaminátový zásobník 6 12 

4 vnitřní ocelový zásobník 2 80 

4 sklolaminátový zásobník 2 10 

5 ocelový zásobník 1 12 

 

4.2 Sklolaminátové zásobníky 

 Sila se vyrábí v Itálii ve firmě SIRP SILOS. V manuálu od výrobce se uvádí, 

že výrobek splňuje všechny technické požadavky a je právoplatným nositelem značky “ CE ”. 

Samotný zásobník je tvořen ze sklolaminátového materiálu, nosnou oporu mu tvoří ocelová 

konstrukce. Zásobníky jsou standardně vyráběna pro materiály o měrné hmotnosti 600kg/m
3
. 

Nosnost je od 2,1t do 19,0t.  

 Výhodou sklolaminátových zásobníků je dlouhá životnost, nedochází k přilnutí 

materiálu na vnitřní stěny, s tím se snižuje potřeba častých čištění zásobníků. Oproti 

plechovým zásobníkům má sklolaminátové silo lepší tepelně izolační vlastnosti, proto 

nedochází ke kondenzaci vodních par na stěnách zásobníku a k následnému ulpívání 

skladované hmoty.[3] 

 Silo je možno používat pro krátkodobé skladování sypkých nebo granulovaných 

materiálů, krmiv i obilovin. 
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4.3 Pozinkovaná ocelová velkokapacitní sila 

 Tyto sila jsou na trhu už pár let, ale přesto patří k novinkám v oboru skladování obilí 

či zrnin. Skladovací sila vyrábí americká firma BROCK, společnost Pawlica s.r.o. je hlavním 

distributorem této značky pro Českou republiku. 

 Silo je vyráběno z žárově pozinkované oceli. Stěny sila jsou z vlnitého plechu 

s amplitudou vlnění 68mm, díky tomu silo snáší lépe nápor horizontálních sil. Nakonec je silo 

zpevněno kombinací výztuh s možným provedením z vnitřní nebo z vnější strany.[11] 
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5 Bezpečnostní požadavky 

5.1 Požadavky na bezpečnost dopravníku 

 Do provozu nesmí být uvedeno zařízení, které neodpovídá svým provedením podmínkám 

uvedeným v pokynech pro montáž a údržbu výrobce. 

 Ovládat dopravníky nebo zajišťovat jeho provoz smí pouze oprávněné osoby. Všechny 

spouštěcí operace musí být prováděny pouze kvalifikovanou a určenou osobou. 

 Vyskytují-li se na dráze unášecího nebo tažného prostředku místa možnosti vtažení nebo 

sevření, musí být tato nebezpečná místa zakryta.  

 Otvory uzavřených částí dopravníků, umožňující přístup k pohyblivým částem musí být 

chráněny kryty vyžadujícími ruční nástroj k jejich uvolnění nebo musí být uzamykatelné 

nebo blokované pohybem zařízení. 

 Za chodu dopravního zařízení je zakázáno otevírat kontrolní otvory, aby byl vyloučen 

dotyk s pohybujícími se částmi zařízení. 

 Pokud nelze vidět celý dopravník z ovládacího stanoviště, musí být opatřen nouzovým 

vypínačem, který umožní jeho zastavení z kteréhokoliv místa po celé jeho délce. 

 Obsluha musí být seznámena s umístěním nouzových vypínačů. Vypínače musí být 

snadno přístupné a jejich funkce musí být pravidelně kontrolována. 

 Opravy dopravníků a odstraňování ochranných krytů a panelů může být prováděno pouze 

oprávněnou osobou po zastavení dopravníku a po jeho zabezpečení určenou osobou proti 

spuštění. 

 Před opětným spuštěním dopravníku, který byl mimo provoz z důvodu nouzového nebo 

náhodného zastavení, musí být ověřeno: 

- zda byla určena příčina nouzového nebo náhodného zastavení, 

- zda bylo provedeno odstranění závady.  

 

 Dopravník může být uveden znovu do provozu pouze po opětném umístění ochranných 

krytů a na základě příkazu určené osoby. 
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 Mazáni dopravníku za chodu je zakázáno, mimo případy, kdy mazací místa jsou umístěna 

tak, že umožňují mazání bez nebezpečí zranění. 

 Je-li pro účely mazání nutno odstranit nebo otevřít kryty, musí být mazáni provedeno 

pouze po zastavení dopravníku.[4] 

 

5.2 Požadavky na bezpečnost zásobníků sypkých hmot 

 Vstupy a otvory do uzavřených zásobníků musí být zabezpečeny proti nežádoucímu 

vstupu a pádu fyzických osob. 

 Mříže a rošty, po kterých je třeba z provozních důvodů přecházet, nesmí mít otvory větší 

než 35 mm. 

 Uzávěry zásobníků musí být provedeny tak, aby nemohlo dojít k jejich náhodnému 

otevření. 

 V případech, kde je možnost stálého přístupu k hornímu vstupnímu otvoru do otevřených 

zásobníků, musí být tento otvor opatřen ochranou zabraňující pádu do vnitřku zařízení, a 

to 

a) kontrolní dvířka, odnímatelné části, mříže, přerušení v ochranném zábradlí nebo 

žebříkové výstupy musí být opatřeny zařízením umožňujícím uzamknutí klíčem 

nebo speciálním nástrojem; 

b) je-li jako ochrana použita vodorovná tyčová drátěná nebo tuhá mříž, nesmí být 

mezery mezi tyčemi nebo rozměry ok tuhé drátěné sítě větší jak 200 mm, musí 

zakrývat horní otvor v celém rozsahu a musí být provedena tak, aby vydržela pád 

předmětu nebo osoby z výšky 1 m; 

c) zábrany tvořené pevným zábradlím musí být nejméně 1,1 m vysoké, se střední 

příčkou a s ochrannou lištou vysokou 0,15 m.  

 Podzemní zásobník musí být zabezpečen mříží, vyžadující ruční nástroj pro její uvolnění, 

nebo musí být mříž uzamčena.[4]  
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Opatření při výskytu nebezpečných látek 

 Při skladování organických hmot může dojít k výskytu oxidu uhličitého (CO2), nebo 

oxidu uhelnatého (CO) a to zejména při delším skladování nebo při delším přerušení 

provozu. Proto je nutné provádět kontroly pomocí detektoru plynů. 

 Pokud obsluha zjistí detekci nebezpečného plynu nebo že stoupá jeho teplota, 

je nutno zahájit urychlené vyskladnění zásobníku za stálého větrání všech 

provozních místností. 

 Obsluha musí být seznámena se zásadami poskytování první pomoci při nadýchání 

CO
2
 a otravě CO. 

 Zásady první pomoci při otravě CO musí být trvale vyvěšeny na dobře viditelném 

místě, trvale přístupném všem zaměstnancům na pracovišti. 

Při manipulaci s organickými hmotami může dojít k výskytu a usazování organického prachu. 

Proto je nutné volit takové pracovní postupy, aby výskyt prachu byl co nejvíce omezen, a 

zařízení bylo od prachu pravidelně čištěno. V extrémních případech by mohlo dojít k zvíření 

prachu se vzduchem a k následnému vytvoření výbušné směsi. Při zvýšené prašnosti je 

obsluha povinna se chránit OOPP.[4] 
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6 Povinnosti osob účastněných na provozu zásobníku 

6.1 Povinnosti zaměstnavatele v rámci BOZP u skladovacích zařízení 

sypkých hmot 

 zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci 

 informovat zaměstnance o možných rizicích nacházejících se na jeho pracovišti 

 vytvářit bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky 

potřebnou organizací BOZP a navrhovat opatření, která budou předcházet těmto 

rizikům 

 zajistit zaměstnancům školení 

 odstraňovat rizika ohrožující zaměstnance při prácí, primárně pomocí kolektivní 

ochrany 

 nelze-li rizika odstranit nebo omezit pomocí kolektivní ochrany, musí zaměstnancům 

poskytnout osobní ochranné pracovní prostředky 

 organizovat nejméně jednou v roce prověrky BOZP na všech pracovištích a zařízeních 

zemědělského družstva[8] 

 

6.2 Povinnosti pověřené osoby 

 Za bezpečný provoz a technický stav zásobníku odpovídá pověřená osoba. Tato osoba 

je jmenována předsedou představenstva ZD formou písemnou. (viz. Příloha 1) 

Pověřená osoba je povinna: 

 vést evidenční knihu o údržbě 

 kontrolovat značení zdrojů nebezpečí bezpečnostními barvami, tabulkami zákazu 

vstupu 

 kontrolovat značení expedičních zásobníků, z nichž je materiál odvážen vozidly, 

maximálními možnými rozměry vozidla, kterým je vjezd povolen 

 provést nebo zajistit provedení školení zaměstnanců zabývajících se obsluhou 

zásobníku, školení provádět nejméně 1x za dva roky, záznam o školení uchovávat po 

dobu 3 let 
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 určit vedoucího pracovní skupiny, který obdrží klíč od odnímatelných částí zásobníku, 

které jsou uzamčeny a seznámí ho s místem, kde se nachází náhradní klíč 

 v případě mimořádné události poskytnout zaměstnancům k rychlému zásahu 

pohotovostní ochranné pracovní prostředky, zachycovací postroj a lano 

 určit způsob zabezpečení zaměstnanců a pracoviště při údržbě a opravách zásobníku 

 při zjištění závady, která ohrožuje bezpečnost osob, musí navrhnout opaření 

k zabránění úrazu nebo vyřadit zásobník z provozu 

 najde-li se poškození na uzamykatelných přístupech do zásobníku, učiní náhradní 

opatření až do odstranění závad 

 zajistit čištění zásobníku v potřebných intervalech 

 v situaci, při zvýšeném nebezpečí seznámit zaměstnance s postupem prací za 

takovýchto podmínek[4] 

 

6.3 Povinnosti zaměstnance 

Zaměstnanec je povinen: 

 vedoucí pracovník před plněním zásobníků překontroluje uzamčení výstupů a vstupů 

do zásobníku 

 před plněním vykáže z okolí zásobníků nepovolané osoby 

 upozorní zaměstnance, kteří v rámci plnění pracovních povinností se zdržují 

v blízkosti zásobníku, (např. řidič) na rizika, která mohou ohrozit jejich bezpečnost a 

zdraví 

 navádět určenými signály vozidlo zajíždějící do zúžených vjezdů k zásobníkům 

 při najíždění a couvání se navádějící osoba nesmí zdržovat v místech, v kterých by 

mohl být vozidlem přimáčknut na pevnou překážku 

 neopustit pracoviště bez vědomí vedoucího pracovní skupiny 

 vedoucí pracovník než opustí pracoviště, musí zajistit všechna zařízení před uvedením 

do chodu nepovolanou osobou 

 používat při čištění zásobníku OOPP[4] 
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7 Zakázané manipulace 

Je zakázáno: 

 obsluhovat zařízení pro skladování sypkých hmot pod vlivem drog, alkoholu a léčiv 

zpomalujících reakce osob 

 uvádět do chodu dopravníky jsou-li uvnitř zásobníku osoby 

 uvádět do chodu dopravníky jsou-li nefunkční nebo nesprávně upevněné bezpečnostní 

zařízení, kryty, víka a další ochranné prvky 

 uvádět do chodu dopravníky je-li zjištěna nějaká závada ohrožující bezpečnost a 

zdraví osob nebo zařízení 

 po spuštění vstupovat do zásobníků 

 uvolňovat rukou ucpaný násypný nebo výsypný otvor nekovového dopravníku 

 plnit zásobník jiným způsoben než stanoví výrobce 

 poškozovat nebo odstraňovat bezpečnostní značení a tabulky 

 za chodu čistit, opravovat nebo mazat pohyblivé části dopravníku, není-li k tomu 

dopravník svojí konstrukcí uzpůsoben 

 přelézat zábradlí ohrazených prostorů, které nejsou pracovními místy 

 vstupovat bez patřičného oprávnění do zásobníku a zdržovat v jeho nebezpečných 

místech 

 ovládat uzávěr zásobníku z ložné plochy dopravního prostředku, kam má být obsah 

zásobníku vyprázdněn[4] 
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8 Technický stav dopravníků a zásobníků 

8.1  Zjištěné nedostatky u dopravníků 

 

Obrázek 1 – bezpečnostní značení u šnekového dopravníku 

 

Zjištění: 

 Na šnekovém dopravníku je část bezpečnostního značení nečitelná. Tím je porušeno 

stanovení výrobce, který udává v návodu k používání a obsluze, že bezpečnostní značky 

a symboly je nutno po celou dobu životnosti dopravníku udržovat čitelné. Při poškození nebo 

nečitelnosti je uživatel povinen toto bezpečnostní značení uvést do původního stavu. 

Návrh organizačního a technického opatření:  

 V tomto případě navrhuji pravidelné roční kontroly bezpečnostního značení a použití 

tabulek, které jsou odolnější proti otěru. 
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Obrázek 2 – demontované ochranné kryty rotačních částí 

 

Zjištění: 

 Zaměstnavatel zajistil dle zákona č. 309/2009 Sb. §4, aby technická zařízení byla 

z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví vybaveny ochranným zařízením, ale nedohlédl, 

zda jsou tyto ochranné kryty používány také v souladu s Nařízením vlády č. 378/2001 §3. Což 

znamená vybavit zařízení ochranným prvkem tak, aby předešel zachycení zaměstnance 

pohybujícími se částmi pracovního zařízení nebo zranění zaměstnance způsobená možnou 

destrukcí pohybujícího se zařízení.  

 Zde pravděpodobně po údržbě (mazání řetězu) nedošlo ke správnému původnímu 

usazení ochranných krytů. 

 V návodu na obsluhu, ani v organizační směrnici není vytyčeno, co znamená uvedení 

ochranných krytů do původního stavu, v jaké poloze mají kryty být, aby nedošlo ke zranění 

zaměstnance. 
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Návrh technického opatření:  

 Kryty připevnit speciálním klíčem nebo jiným nástrojem.  

Organizační opatření: 

 Doplnit organizační směrnici o pojem uvedení ochranných krytů po opravě a údržbě 

do původního stavu. 
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Obrázek 3 – elektromotor šnekového dopravníku 

 

Zjištění: 

 Dle organizační směrnice vydané zemědělským družstvem se musí provádět čištění 

elektromotorů v intervalech takových, aby na povrchu nevznikla větší vrstva nečistot než 

1mm. V tomto případě je to mnohonásobně překonáno (2 cm prachu) a okolo elektromotoru 

je navíc skladovaný materiál, který se může díky tření vznítit nebo může dojít ke vzniku 

statické elektřiny. 

Návrh na zlepšení: 

 Z důvodu časté prašnosti, což vede postupem času k nánosu vrstvy větší než 1mm, 

navrhuji stanovit pravidelné čištění elektromotoru podle potřeby, ale min. 2x za čtvrt roku. 

Odstranit materiál z blízkosti motoru i spojky, místo opatřit bezpečnostními kryty. 
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Zjištění: 

 Nebezpečné místo točivé spojky a šnekového dopravníku není opatřeno krytem, zde 

může dojít k namotání oděvu a následnému zranění.  

Návrh opatření: 

 Nebezpečná místa uvedeného zařízení opatřit kryty.[16]  

Obrázek 4 – odkryté části šnekového dopravníku 
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8.2  Zjištěné nedostatky u zásobníků sypkých hmot 

8.2.1 Dokumentace 

Zjištění: 

 Ke sklolaminátovým zásobníkům byl poskytnut návod k použití a obsluze od 

distributora, kde je uvedeno v odstavci o údržbě. Při vyskladnění sila se každého čtvrt roku 

kontroluje jeho vnitřek, dle potřeby se provede jeho vyčištění s následnou desinfekcí. Dále 

výrobce uvádí, při mechanickém poškození sila, se silo opravuje běžným postupem laminací, 

z vnitřní strany. 

 V odstavci Bezpečnostní pokyny výrobce uvádí, že vrchní otvor sila nelze k jeho 

rozměrům používat jako vstup do sila. 

 Po přečtení návodu k použití a obsluze a fyzickém prozkoumání zásobníku bylo 

zjištěno, že sklolaminátové zásobníky jsou opatřeny pouze jedním otvorem, a to tím, který 

výrobce uvádí, že nelze použít ke vstupu do sila. Tímto výrobce dezinformuje zákazníka. 

Případně byla dodána k zásobníku jiná dokumentace – návod pro obsluhu pro jiný typ 

zásobníků. 

Návrh na zlepšení:  

 Zemědělské družstvo má zpracovanou organizační směrnici, ale ta se zabývá pouze 

obecnými pravidly bezpečnosti při údržbě pro všechny zásobníky a nespecifikuje se na 

konkrétní druhy zásobníků, zásobníky se liší svojí konstrukcí a vlastnostmi materiálu stěn, 

takže při stejném postupu prací může dojít k rozdílným reakcím. Proto, navrhuji kontaktovat 

výrobce nebo distributora zásobníku a požádat ho o upřesnění návodu k použití a obsluze, a to 

aby specifikoval, jakým způsobem se vstupuje do sklolaminátového zásobníku, jakým 

způsobem se čistí a dezinfikuje. Popřípadě navrhuji zpracování vlastního technologického 

postupu čištění a dezinfikování sklolaminátového zásobníku od firmy SIRP SILOS. 

 

Zjištění: 

 U zásobníků staršího data je častým problémem absence evidenční knihy, vedení 

údajů o údržbě a často postrádaná průvodní dokumentace. 
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Návrh na zlepšení: 

 Zažádat výrobce, pokud stalé existuje, o zaslání průvodní dokumentaci, popřípadě 

vytvořit vlastní dokumentaci. Řádně vést provozní dokumentaci. 

 

8.2.2 Bezpečnostní prvky 

Dalším zvláštností je, že paradoxně starší zásobníky – 20 let a více, jsou opatřeny 

lepšími bezpečnostními prvky než některé zásobníky novějšího data. Tím je myšlen například 

žebřík z vnitřní strany staršího zásobníku nebo zábradlí v dostatečné výšce u vstupu do 

zásobníku. 

 

 

 

  

   

Obrázek 5 – zásobník bez 

plošiny s detailem 

Obrázek 6 – zásobník s plošinou a 

zábradlím 
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 Doporučil bych dovybavit sklolaminátová sila dodatečnou plošinou se zábradlím 

(viz. Obrázek 7), kterou distributor sil značky SIRP SILOS nenabízí v základním souboru 

příslušenství, ale jako doplňkové zvláštní příslušenství. 

 

 Plošina umožní pověřeným zaměstnancům bezpečnější výstup z žebříku pro kontrolu 

vnitřní části sila. 

  

Obrázek 7 – plošina pro sklolaminátové zásobníky[3] 
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8.2.3 Zásobníky 

 

 

 

 

 

Zjištění: 

 Tyto dvířka nejsou žádným způsobem uzamčena, ačkoliv podle ČSN ISO 8456 a 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. se musí zabezpečit všechny vstupy do nebezpečných prostor, 

proto kontrolní dvířka a odnímatelné části zásobníků musí být utvořeny tak, aby bylo možné 

je uzavírat klíčem nebo speciálním nástrojem.[6] 

Návrh technického opatření: 

 Navrhuji dvířka zajistit visacím zámkem a klíč svěřit na starost pověřené osobě. 

Obrázek 8 – zásobník umístěný v budově Obrázek 9 – vstupní otvor do zásobníku 
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Zjištění: 

 Dle ČSN ISO 8456 musí být na zařízení čitelné a na jasně viditelné údaje o výrobci 

nebo dovozci a to adresa a jméno, a také rok výroby a výrobní číslo zařízení. V případě, který 

je vidět na obrázku 10, už nelze jasně rozeznat potřebné údaje, které by splňovali požadavky 

normy. V takovémto stavu se nacházela většina sklolaminátových zásobníků vyrobená před 

rokem 2001. U starších kovových sil nebylo vůbec viditelné, že by zde někdy bylo značení 

podle normy. 

 Náhradním řešením může být podle návodu k použití u sklolaminátových zásobníků 

povinnost uživatele označit zásobník plastikovou tabulkou, kterou obdržel při montáží 

zásobníku, s údaji o dovozci, objemu sila v metrech krychlových, nosnosti sila v tunách, roku 

výroby a čísla výrobku. Tabulku je uživatel povinen nalepit na pohledovou stranu obsluhy na 

korpus sila. V případě nalepení požadovaného štítku na zásobník, lze předpokládat, že 

zařízení splňuje podmínky stanovené v  normě ČSN ISO 8456. 

 Na obrázku 11 jsou správně uvedeny požadované údaje, ovšem tabulka není umístěna 

na pohledové straně obsluhy, nýbrž přesně na opačné straně. 

Obrázek 10 – nečitelné označení zařízení Obrázek 11 – označení dovozce 
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Návrh technického opatření:  

 Navrhuji zkontrolovat všechna skladovací zařízení sypkých hmot, jsou-li opatřena 

požadovanými údaji, a zda jsou tyto údaje čitelné a na viditelném místě. Pokud tomu tak 

nebude, vše uvést na správnou míru. 
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Zjištění: 

 Přerušený hromosvod ocelové konstrukce. Zde je porušen § 36 Vyhlášky 

č. 268/2009 Sb., kde je uvedeno, že ochrana před bleskem se musí zřizovat na stavbách 

a zařízeních tam, kde by blesk mohl způsobit ohrožení života nebo zdraví osob[7]. 

 Nesplňují se také požadavky na bezpečný provoz stabilních skladovacích zařízení 

sypkých hmot tím, že neplní ochranu před nebezpečnými účinky statické elektřiny.[2] 

 Lze to brát i jako porušení zákona č. 262/2006 Sb. - Zákoníku práce, tak že 

zaměstnavatel tedy zemědělské družstvo je povinno podle §101 zajistit bezpečnost a ochranu 

zdraví zaměstnanců při práci a podle §102 je povinno vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující 

prostředí, pracovní podmínky vhodnou organizací BOZP a přijímáním opatření k předcházení 

rizikům[8]. 

Návrh opatření: 

Obrázek 12 – poškozený hromosvod 
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 S největší pravděpodobností je poškození hromosvodu zapříčiněno najetím částí 

vozidla na svod a následným utržením od ocelové konstrukce. Proto navrhuji hromosvod opět 

opravit, aby byl funkční a umístit tak, aby nezasahoval do komunikace. 
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Zjištění: 

 Téměř žádný ze sklolaminátových zásobníků nebyl ukotven, aby se zabránilo 

převržení. Zaměstnavatel zde porušil §3 Nařízení vlády 378/2001 Sb. tím, že měl zařízení 

ukotvit z důvodu bezpečného provozu a používání. Dále porušuje povinnosti uvedené 

v návodu k obsluze a to tak, že neprovádí kontrolu kotev, které by měli fixovat silo 

k betonové základové desce. V případě vyprázdněného sila a nepříznivých povětrnostních 

podmínek existuje možnost převrácení zásobníku, k čemuž také přispívá umístění na 

nestabilní nerovnou plochu. 

 

Obrázek 14 – neukotvená 

konstrukce zásobníku 

Obrázek 13 – špatný 

podklad a žádné ukotvení 

noh zásobníku 
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Technické a organizační opatření: 

 Ukotvit nohy zásobníků na rovnou plochu předepsaným způsobem a řídit se pokyny 

uvedenými v návodu k obsluze. 

 

Zjištění: 

 Zjištěn nevyhovující stav betonové základové desky, na které je umístěna noha 

zásobníku. Při odlomení nebo celkové destrukci desky hrozí vychýlení z rovnováhy a k 

sesunutí zásobníku. 

Návrh opatření: 

 V tomto případě navrhuji výměnu celé základové desky, protože po ukotvení do této 

základny by patrně došlo k ještě většímu oslabení betonu. 

  

Obrázek 15 – nevyhovující stav železo-betonové desky 
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Zjištění: 

 Do zásobníků je zakázáno vstupovat a musí být označeny značkou „ZÁKAZ 

VSTUPU DO ZÁSOBNÍKU“ na viditelném místě. Toto značení bylo nalezeno pouze u 

nových velkokapacitních sil. U zbylých zásobníků je tedy porušena norma ČSN ISO 8456. 

Pro vstup do zásobníku musí být vydáno zvláštní povolení osobou pověřenou za provoz 

zásobníků[6]. 

Návrh opatření: 

 Doplnit chybějící bezpečnostní značení, požadované normou ČSN ISO 8456. 

  

Obrázek 16 – bezpečnostní značení – velkokapacitní silo 
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Zjištění: 

 Aby nedošlo k nežádoucímu vstupu nebo k nahodilému pádu osob do zásobníků je 

povinnost uživatele zabránit přístupu osob k nebezpečným prostorům, a to tím způsobem, 

který je uveden v Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zabezpečit 

odnímatelné části, čímž je myšleno víko sila, uzamčením klíčem nebo speciálním nástrojem. 

 Podobné tvrzení je zastupováno i v normě ČSN ISO 8456, která tvrdí, že odnímatelné 

části zásobníků musí být uzpůsobeny tak, aby je bylo možno uzavírat klíčem nebo speciálním 

nástrojem. 

 Výrobce, v kapitole Bezpečnostní pokyny v Návodu k použití, uvádí uživateli, 

aby splnil požadavek uzamknout vrchní víko zásobníku, pomocí provlečení visacího zámku, 

dírou vyvrtanou do šroubu, sloužícího k utěsnění víka. 

 V tomto případě jsou tedy porušeny hned 3 požadavky. 

  

Obrázek 17 – neuzamčená víka zásobníků 
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Návrh opatření: 

 Pokud uživatel splní pokyny výrobce, uvedené v Návodu k použití, bude tím také plnit 

dané požadavky Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a normy 

ČSN ISO 8456. 
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Zjištění: 

 Z obrázku je patrné, zabezpečení vstupu na žebřík k zásobníku, což splňuje pouze část 

požadavků uložených Nařízením vlády č. 378/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kdy 

musí být zabezpečeny uzamknutím všechny vstupy a otvory do nebezpečných prostor 

Obrázek 18 – alternativa zabránění vstupu do nebezpečných prostor - řetěz 

 

Obrázek 19 – alternativa zabránění vstupu do nebezpečných prostor - pevný kříž 
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zásobníku klíčem nebo speciálním nástrojem. (Také dle ČSN ISO 8456 kontrolní dvířka a 

odnímatelné části) 

Návrh opatření: 

 K zabránění přístupu k nebezpečnému prostoru lze brát ochranné opatření pevného 

kříže (viz. Obrázek 19) jako za dostačující. Ochranné opatření, vyskytující se na obrázku 18, 

nelze považovat jako dostačující. Po jednom přepažení třmene ochranného koše, zůstává stále 

dostatek místa k průlezu, navíc řetěz lze částečně vychýlit. 

 Ve všech zkoumaných případech, kdy byly ochranné koše tímto způsobem uzamčeny, 

nebylo dodrženo uzamčení vík vrchních otvorů.  
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Zjištění: 

 Neuzamčená zábrana výstupu ocelového žebříku na zásobník. Zde je porušena 

povinnost uzamykat výstupy, stanovená ZD, čímž je myšleno zamezení přístupu 

k nebezpečnému prostoru. 

Návrh opatření: 

 Uzamknout zábranu visacím zámkem, klíč svěřit pověřené osobě.  

  

Obrázek 20 – neuzamčený výstup zásobníku 
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Zjištění: 

 Chybí viditelné označení upozorňující na zákaz výstupu nebo vstupu do zásobníku a 

označení výrobce. 

Návrh opatření: 

 Označit zásobník bezpečnostní tabulkou s nápisem zákaz vstupu do zásobníku 

a doplnit identifikační údaje o výrobci nebo dovozci. 

  

Obrázek 21 – starší zásobník pro skladování zrna 
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Zjištění: 

 Nedodržení NV č 378/2001 Sb. a bezpečnostních pokynů uvedených výrobcem, tím že 

vrchní víka nejsou uzamčena. Také není zamezeno přístupu k nebezpečnému prostoru a chybí 

bezpečnostní tabulka umístěná na viditelném místě „ZÁKAZ VSTUPU DO ZÁSOBNÍKU“. 

Návrh opatření: 

 Navrhuji, aby provozovatel sil uzamkl otvory v zásobnících a stanovil taková opatření, 

která předejdou pádu osob do zásobníku a jakémukoliv možnému zranění. Měl by učinit co 

nejdříve takové kroky, které budou v souladu s požadavky NV 378/2001 Sb., normy ČSN 

ISO 8456 a návodu k použití, do stavu bezpečnému k užívání. 

  

Obrázek 22 – soubor zásobníků 
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Zjištění: 

 Zaměstnanec pověřený úkolem očistit zásobník z vnější strany, z důvodu následného 

nanesení pravidelného ochranného nátěru, který doporučuje výrobce v návodu k použití, 

očividně očistil ta místa, kam dosáhnul, ale přesto je to velmi nebezpečné, když bere v potaz 

zakončení ocelového žebříku, jak je vidět na obrázku. Navíc zanechal nářadí - smeták, kterým 

prováděl čistící práce, na vrcholu zásobníku a odešel z místa pracoviště, aniž by daný nástroj 

snesl zpět na zem proto, aby svým pádem nářadí nemohlo nikoho ohrozit. 

Návrh opatření: 

 Uživatel sila, tedy zemědělské družstvo, by měl vybavit zásobník plošinou kvůli 

bezpečnosti obsluhy, což také říká NV 378/2001 Sb., které požaduje zřízení plošin pro 

obsluhu v minimální šířce 0,5 m. Dále zaměstnanec při práci ve výškách musí vyznačit 

ohrožený prostor okolo zásobníku zábranou vysokou 1,1 m nebo zajistit druhým 

zaměstnancem hlídání tohoto ohroženého prostoru po celou dobu ohrožení[9]. 

  

Obrázek 23 – čištění vnějšího pláště 
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Zjištění: 

 U těchto zásobníků jsou porušeny vzdálenosti od ochranných košů a nástupní úrovně. 

Na obrázku 24 je vzdálenost překročena o 400 mm a na obrázku 25 je vzdálenost snížena o 

250 mm. Hodnoty maximální a minimální výšky ochranného koše nám udává norma ČSN 74 

3282, v které je uveden začátek ochranného koše od nástupní úrovně v rozmezí od 2100 mm 

do 3000 mm.[15] 

Opatření: 

 Navrhuji upravit ochranné koše dodatečným přidáním třmene a prodloužením prutů. 

V opačném případě zkrácením prutů a remontováním třmene  

Obrázek 25 – menší výška ochranného koše Obrázek 24 – větší výška ochranného koše 
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9 Problémy s čištěním zásobníků 

 Silo má splnit požadavek, poskytnout skladovanému materiálu ochranu před 

povětrnostními vlivy počasí, umožnit skladování značného množství materiálu na poměrně 

malé půdorysné ploše a má umožnit pohotový a nenáročný odběr skladované hmoty. Ovšem u 

běžných konstrukcí zásobníků bývá složité dosáhnout úplné výměny materiálu a část tam 

mnohdy zůstává trvale ulpělá na stěnách a mohou se tvořit klenby. Některé materiály vlivem 

své lepivosti, hygroskopičnosti, sléhavosti a jiných vlastností znemožňují vyprázdnění 

samospádem.[10] 

 U takových sil se musí provádět odstranění kleneb a čištění stěn zásobníků. V dnešní 

době lze rozrušení kleneb provést za pomocí moderních technologií, aniž by byla potřeba 

vstupovat do vnitřních prostor zásobníku, ale v případě ulpělého materiálu na vnitřních 

stěnách se musí provést dodatečné vyčištění pověřeným obsluhujícím zaměstnancem. Nejenže 

tato práce je fyzický velmi náročná, ale je také extrémně nebezpečná. V těchto situacích, při 

vstupu do zásobníku, nastává největší ohrožení zdraví osob a je ohrožen i jejich život. Proto je 

nezbytně důležité mít precizně zpracovaný technologický postup těchto čistících prací, 

u kterých osoby vstupují do nebezpečných prostorů. Je třeba se zaměřit na každý zásobník 

zvláště, protože nemají stejnou konstrukci a nejsou vybaveny stejnými bezpečnostními prvky. 

9.1 Sklolaminátové zásobníky SILOS 

 Zásobníky tohoto typu, které jsou rovněž v ZD používány, nemají důsledně 

zpracovaný návod k použití. Pokud se jedná o čištění sila, je zde uvedeno, jen v jakém 

časovém intervalu se mají sila kontrolovat a v případě potřeby vyčistit. Výrobce ani 

distributor v návodu k použití neuvedli, jakým způsobem se mají zásobníky čistit, dokonce 

není ani popsáno jakým způsobem se mohou pracovníci dostat do vnitřního prostoru sila, 

protože jediný otvor, který je na vrcholu sila, není dostatečně velký pro vstup. 

 Směrnice zemědělského družstva se zabývá zásadami čištění a údržby zařízení, ale 

nerozlišuje rozdíly mezi zásobníky ze sklolaminátu a ocelových zásobníků. Zásobníky jsou 

z hlediska vlastností použitého materiálu natolik odlišné, že nepovažuji za rozumné používat 

stejné technologické postupy čištění zásobníku. 
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 Po konzultaci s pracovníkem zemědělského družstva, který prováděl čištění těchto 

sklolaminátových zásobníků, jsem zjistil, že jako vstupní otvor při čištění používal otvor pro 

upevnění výpusti. Po vyprázdnění sila odmontoval šrouby držící výpust a čistil vnitřní stěny 

zásobníku ze spodní strany (viz. Obrázek 26). 

 

 Tím zaměstnanec porušil požadavky stanovené dle [2], zákaz vstupu vypouštěcím 

otvorem do zásobníku, pokud není zcela vyprázdněn, tím se považují i nánosy na stěnách. 

Navíc rozrušování kleneb a přichycených nánosů se smí provádět pouze shora tak, že 

odstraňovaný materiál může být nejvýše 1 m nad chodidly. V případě, že by v zásobníku 

zůstalo větší množství usazenin, mohl by být zaměstnanec zavalen odstraněnými nánosy nebo 

jiným uvolněným materiálem. Zaměstnavatel neřeší správný způsob čištění a trpí nesprávný 

postup při čištění obsluhujícími pracovníky. 

 Navrhuji, aby zodpovědná osobě, vypracovala nový technologický postup čistění u 

sklolaminátových zásobníků.  

Zaměstnavatelem přistoupil k jiné alternativě a byla objednána specializovaná firma, která 

provádí výškové práce a zabývá se čištěním zásobníků.  

Obrázek 26 – výpust zásobníku 
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9.2 Ocelové zásobníky 

 Čištění některých ocelových zásobníků bývá rutinní záležitostí, a to je zapříčiněno 

hlavně jejich konstrukcí. Povětšinou jsou to starší zásobníky a problematika toku materiálu 

v silu se dříve neřešila tak důkladně, jako dnes. Jsou to převážně sila s jádrovým tokem. 

Výsypky zásobníku mají velký úhel sklonu, mnohdy větší než 45°, proto dochází k toku 

materiálu středem sila a při stěnách se udržuje materiál z prvního naplnění sila[10], kde po 

delší době může měnit své vlastnosti. Samozřejmě záleží na druhu uskladněného materiálu. 

Navrhuji: 

Optimálním řešením je zmenšit úhel výsypky, nebo aspoň docílit menšího tření mezi 

povrchem výsypky a skladovaným materiálem. Toho lze například docílit pomocí výstelky 

vyrobené ze speciálních polyethylenů, vyznačujících se nejen výbornými kluznými 

vlastnostmi, ale i vysokou odolností proti opotřebení[1]. 

 V zemědělském družstvu jsou k užívání i zásobníky, které se vyjímají předchozím 

tvrzením. Jsou to ocelové zásobníky s kapacitou 12 t, kde sklon stěny výsypky je 15° - 25°, 

které zajišťují hmotový tok materiálu. Navíc jsou vybaveny bezpečnostními prvky, které jsou 

velmi užitečné při čištění vnitřních prostorů zásobníku a snižují riziko úrazu osob. Jsou to 

prvky jako kotvící body pracovního a jistícího lana nebo žebřík umístěný na vnitřní stěně 

zásobníku s délkou výšky vertikální stěny. Jedná se sice o zásobník starší 20-ti let, ale 

z hlediska čištění a údržby je bezpečnější, než výše popisované zásobníky. 
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Problémem nastává u čištění zásobníků s jádrovým tokem. Dochází k častým 

potřebám vyčistit zásobník od starého materiál, který nelze pomocí běžné výměny dostat ven 

ze zásobníku. Ovšem při zkoumání těchto zásobníků bylo zjištěno, že otvor, kterým vstupuje 

obsluha do sila, nemá patřičné rozměry k tomu, aby sloužil jako vstupní otvor. Otvory pro 

vstup do zásobníku nesmí mít ani jeden rozměr menší než 70 cm. 

 Vstup je umístěn zhruba v polovině zásobníku. Nastává opět problém se vstupem, 

pokud není zásobník zcela vyprázdněn, tím se myslí i nánosy na stěnách, je zakázáno do 

zásobníku vstupovat. V případě, že obsluha vstoupí tímto otvorem, může být zraněna 

odpadajícím kusy, které byly ulpělé nad úrovní otvoru a může dojít i k zasypání této osoby. 

  

Obrázek 27 – vstupní otvor nesplňující rozměrové požadavky 
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9.3 OOPP využívané při čištění zásobníku 

Používat OOPP smějí jen osoby, které jsou patřičně zaškoleny pro prácí s nimi. 

 

 Po důkladném prozkoumání nebylo na bezpečnostním postroji ani laně zjištěno žádné 

poškození. Vytváří to dojem, že OOPP nejsou příliš často využívány. Vzhledem k roku 

výroby 2009 a 2010 působí OOPP neopotřebovaně. Bezpečnostní postroj i lano je skladováno 

u pověřené osoby v plechové skříni, kde je zamezeno působení UV záření a dalších 

negativních faktorů na stav OOPP.  

 Bohužel není vedena evidence revizí, kterými musí tyto OOPP projít každý 12. měsíc 

od data výroby nebo od poslední revize, jak uvádí výrobce v návodu k použití. Tedy postroj 

není revidován 4 roky a lano 3 roky. Doba životnosti nebo použitelnosti OOPP je stanovena 

výrobcem 10 let od data výroby. Uváděná životnost také závisí na mnoha faktorech, které 

mohou výrazně ovlivnit maximální životnost OOPP, jako např.: způsob použití, prostředí, 

pracovní podmínky, chemické látky, prašnost, UV záření a mnoho dalších.[12][13][14]

Obrázek 28 – bezpečnostní postroj Obrázek 29 – lano 
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10 Tabulka rizik a opatření 

Tabulka 2 - seznam rizik a opatření k jejich minimalizaci[2][4][6][16] 

ZDROJ 

RIZIKA 
NEBEZPEČÍ RIZIKOVÁ SITUACE 

DŮSLEDEK 

RIZIKA 
PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ 

šnekový 

dopravník 
nezakrytá šnekovnice a 

jiné rotační části 
zachycení, vtáhnutí a rozdrcení 

končetin 
těžká až smrtelná 

zranění osob 
ochrana uvedených nebezpečných míst kryty, krycími panely znemožňující 

pracovníkům dosáhnout k nebezpečným místům 

šnekový 

dopravník 

špatně upevněné 

odnímatelné části nebo 

kryty dopravníku 

zasažení osoby uvolněnou částí 

dopravního zařízení 
těžké úrazy osob 

udržování dopravníků včetně příslušenství a výstroje v provozuschopném 

stavu, provádět včasné, pravidelné údržby, kontroly upevnění krytů a částí 

podavačů 

šnekový 

dopravník 
neupravený pracovní 

prostor 
uklouznutí, pád pracovníka na 

pracovišti 
zranění osob udržování nakládacích a pracovních míst v čistotě a stále průchodných 

zásobníky 

sypkých hmot 

nedostatečně 

bezpečnostně 

vybavené pochozí 

plošiny a lávky 

pád zaměstnance z plošiny, 

z horní části konstrukce 

zásobníku 

těžká až smrtelná 

zranění osob 

vybavení volných okrajů přístupných a pochozích ploch zábradlím, 

nevstupovat na místa, která nejsou pracovními prostorami a 

komunikacemi, nepodlézat ani nepřelézat zábradlí lávek, plošin 

zásobníky 

sypkých hmot 
nezajištěné vstupní 

otvory 
pád zaměstnance do vnitřních 

prostor zásobníku 

pád s možným 

zasypáním, až 

smrtelná zranění 
zajištění vstupního otvoru uzamčením 
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zásobníky 

sypkých hmot 

vstup pracovníka do 

vnitřních prostor 

zásobníku 

zavalení pracovníka sypkou 

hmotou při jeho vstupu na 

povrch skladovaného materiálu 

těžká až smrtelná 

zranění osob 

práci uvnitř zásobníku zajišťovat dodavatelský způsobem nebo 

proškolenými zaměstnanci, vstup do zásobníku povolit jen nelze-li 

bezpečněji odstranit závady z vnější strany zásobníku, vybavit 

zaměstnance vstupujícího do zásobníku potřebnými OOPP (pracovní a 

zajišťovací lano, bezpečnostní postroj, navíjedlo, přilba, ochranná maska 

nebo dýchací přístroj), zajistit zásobník proti uvedení do chodu, 

zabezpečovací lano udržovat stále napnuté a spolehlivě zajišťovat osobu v 

zásobníku pověřenými pracovníky, s pracovníkem uvnitř zásobníku 

udržovat stálé spojení dohodnutými znameními 

zásobníky 

sypkých hmot 

vstup pracovníka do 

vnitřních prostor 

zásobníku 

zasypání a udušení pracovníky 

sypkou hmotou v zásobníku při 

odstraňování nánosů, kleneb a 

trychtýřů 

těžká až smrtelná 

zranění osob 

zásobníky 

sypkých hmot 

vstup pracovníka do 

vnitřních prostor 

zásobníku 

udušení nedostatkem kyslíku v 

ovzduší zásobníku, případně 

otrava po vdechnutí toxických 

plynů přítomných v zásobníku 

lehká až smrtelná 

zranění osob 
ověření nezávadnosti ovzduší a výskytu nebezpečných plynů v zásobníku 

(CO2, CO apod.), odvětrat zásobník, poskytnou dýchací masku 

zásobníky 

sypkých hmot 

nedodržení pracovních 

postupů při používání 

OOPP proti pádu 

naražení pracovníka zavěšeného 

na bezpečnostním postroji uvnitř 

zásobníku o pevnou překážku, 

materiál nebo část zásobníku 

lehká až těžká 

zranění osob 
dodržovat správné pracovní postupy, odstraňování nánosů po menších 

částech shora dolů 

zásobníky 

sypkých hmot 
porucha plnícího 

mechanismu 

únik obsahu zásobníku do 

venkovního prostoru 

(technologické závady, 

přeplňování zásobníku) 

deformace 

zásobníku, 

porušení těsnosti 

zásobníku 

nepřeplňovat zásobník nebo jej plnit jinak, než 

stanoví výrobce 

zásobníky 

sypkých hmot 

nedodržení pracovních 

postupů obsluhou při 

vyskladňování 

zásobníku 

zasažení, případně zasypání 

pracovníka náhle uvolněnou 

sypkou hmotou výsypným 

otvorem 

těžká zranění až 

smrtelná zranění 

neovládat uzávěr zásobníku z ložné plochy dopravního prostředku, na níž 

je obsah zásobníku vyprazdňován, vyloučit přítomnost osob pod 

výsypným otvorem v době vysypávání sypkého materiálu, neuvolňovat 

slehlý materiál (klenbu), při přerušeném vysypávání, např. tyčemi 

vypouštěcím otvorem 
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11 Kontrolní seznam pro zásobníky 

Tabulka 3 - kontrolní seznam pro zásobníky sypkých hmot[2][4][6][16] 

  Kontrolní seznam pro zásobníky sypkých hmot ANO NE 

1 Jsou všechny vstupy a přístupové otvory do zásobníků uzamčeny?     

2 
Jsou všechny odnímatelné kryty pohyblivých části připevněny speciálním 

klíčem nebo nástrojem? 
    

3 Je ochranné zařízení zabezpečeno proti samovolnému uvolnění?     

4 
Je konstrukce zásobníku pro hořlavé sypké hmoty zhotovena z nehořlavého 

materiálu? 
    

5 
Jsou zásobníky, určené pro skladování materiálu, u kterého může nastat náhlé 

zvýšení tlaku, vybaveny zařízením umožňujícím uvolnění nadměrného tlaku? 
    

6 Je každý zásobník vybaven plošinou pro obsluhu o minimální šířce 0,5 m?     

7 
Je každý zásobník řádně označen bezpečnostními tabulkami a štítkem s údaji 

o výrobci, rokem výroby a výrobním číslem na viditelném místě? 
    

8 Jsou všechny překážky označeny bezpečnostní barvou?     

9 Lze hlavní vypínač el. zařízení zásobníku zajistit ve vypnuté poloze?     

10 

Jsou zásobníky, u nichž nejsou všechna funkční a manipulační místa viditelná 

z ovládacího stanoviště, vybaveny signalizací k upozornění obsluhy, 

že zásobník je v chodu? 

    

11 Jsou OOPP a zabezpečovací pomůcky řádně uloženy?     

12 Jsou OOPP a zabezpečovací pomůcky v řádném technickém stavu?     
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13 Je vypracován požární řád?     

14 Jsou všechna zařízení chráněna proti úrazu bleskem?     

15 
Jsou dobře utěsněny všechny vypouštěcí otvory tak, aby nemohlo dojít k 

samovolnému otevření? 
    

16 
Je v okolí plnících otvorů skladovacích zařízení umístěných pod úrovní terénu 

nebo podlahy nahrnut materiál max. do výšky 1,5 m? 
    

17 
Je zajištěno osvětlení, včetně nouzového osvětlení, v manipulačním prostoru, 

kde se zdržuje obsluha a zaměstnanci? 
    

18 Je zpracován místní provozní bezpečnostní předpis?     

19 
Je v místním provozním bezpečnostním předpisu určena odpovědná osoba za 

provoz a technický stav zásobníků? 
    

20 
Jsou v místním provozním bezpečnostním předpisu stanoveny podmínky a 

opatření pro vstup do zásobníku? 
    

21 

Jsou v místním provozním bezpečnostním předpisu stanoveny termíny a 

rozsah kontrol vlastností skladovaného materiálu z důvodu možného 

samovznícení nebo výbuchu? 

    

22 
Jsou v místním provozním bezpečnostním předpisu uvedeny zakázané úkony 

a činnosti? 
    

23 
Jsou v místním provozním bezpečnostním předpisu uvedeny opatření k 

zajištění BOZP ve škodlivém prostředí při výskytu nebezpečných látek? 
    

24 
Je v místním provozním bezpečnostním předpisu uveden technologický 

postup pro obsluhu v případě, že by došlo k zastavení vyprazdňování? 
    

25 Je na pracovišti zásobníku zařízení pro kontrolu atmosféry v zásobníku?     

26 Jsou určeni pracovníci obsluhy?     
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27 Jsou pracovníci obsluhy zaškoleni pro danou práci?     

28 Jsou pracovníci obsluhy starší 18-ti let?     

29 
Jsou všechna nebezpečná místa, u dopravníků, zajištěny bezpečnostními 

kryty? 
    

30 Je vedena provozní dokumentace?     

31 Jsou v provozní dokumentaci stanoveny termíny revizí?     

 

 Kontrolní seznam lze použít jako pomůcku pro kontrolu požadavků, které by měli 

zásobníky a obsluha zásobníků splňovat, aby nebyli v rozporu s právními a technickými 

předpisy České republiky.  
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12 Závěr 

 Užívání a obsluha skladovacích zásobníků sypkých hmot na první pohled nepůsobí 

jako nebezpečná činnost, ale jak je vidět z analýzy nežádoucích událostí je to přesně naopak. 

K hlavním příčinám vzniku nežádoucích událostí patří selhání lidského faktoru, obsluha 

nedbá předepsaným pracovním pokynům, podceňuje riziko a práci řeší podle svého uvážení a 

na vlastní bezpečnost nedbá. Další závažnou příčinou je často nevyhovující technický stav 

zásobníku, což jsem se snažil zdokumentovat fotografiemi v této bakalářské práci, a které 

tomuto tvrzení dávají jasně za pravdu.  

 Zaměřil jsem se na postupy prací obsluhujících zaměstnanců, dokumentaci a technický 

stav zásobníků. Zjistil jsem mnoho nedostatků, které mohou vést ke vzniku nežádoucích 

událostí, a myslím si, že je to jen otázkou času, než se někomu něco stane, pokud se 

neprovedou změny, které tyto nedostatky budou eliminovat. 

 Pro zlepšení úrovně bezpečnosti práce v zemědělském družstvu jsem navrhl opatření 

pro nápravu technického stavu užívaných zásobníků, vypracoval jsem tabulku rizik a jaká 

mají probíhat opatření ke snížení jejich následků. Také jsem vypracoval kontrolní seznam pro 

zásobníky sypkých hmot, který může sloužit jako dobrá pomůcka ke zjištění nedostatků 

spojených s užíváním zásobníků.  

 Některá moje navržení byla akceptována. Po konzultaci s vedoucím pracovníkem 

odpovídajícím za bezpečný provoz zásobníků bylo přistoupeno na to, že čištění zásobníků se 

provede specializovanou firmou, která vypracuje technologický postup čistících prací 

sklolaminátových zásobníků a provede odborné vyčištění. Následně pak zaškolí pracovníky 

ZD pro tento postup čištění. Také kontrolní seznam sloužil k rychlému zjištění nedostatků. 

Použití kontrolního seznamu nemusí sloužit jen pro zásobníky užívané v zemědělství a lze jej 

použít i v jiných průmyslových odvětvích. 
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Příloha č. 1 – jmenovací dekret pověřené osoby 

Zemědělské družstvo 

JMENOVACÍ DEKRET 

na základě zákona č. 262/2006. v platném znění s použitím ustanovení ČSN ISO 8456, 

ČSN ISO 1819 jmenuji pana 

 

………………………………….………………….. 

jako pověřenou osobu pro zajištění bezpečného provozu a technického stavu zásobníků 

sypkých materiálů na farmě  

 

Vaše povinnosti vyplývající z citovaných předpisů a Provozní dokumentace pro zásobníky 

sypkých materiálů ZD jsou zejména: 

a) zajišťujete bezpečný provoz Vám svěřených zásobníků sypkých materiálů zaučováním 

obsluh a dozorem nad plněním jejich povinností;  

b) pro případ vzniku mimořádné situace zajišťujete zaměstnancům k okamžitému zásahu 

pohotovostní ochranné pracovní prostředky, přístup k telefonu, a práce osobně řídíte; 

c) provádíte, kontrolujete nebo zajišťujete provádění příslušných prohlídek a údržbu 

zařízení; 

d) zajišťujete obsluze trvalý přístup k Provozní dokumentaci pro zásobníky sypkých 

materiálů ZD a návodům výrobců k obsluze, údržbě a opravám těchto zařízení.  

 

Máte právo zastavit provoz kdykoliv zjistíte, že by další provoz zásobníků mohl ohrozit 

bezpečnost.  

 

V xxxxxxx, dne xx. xx. xxxx 

 

 

 

 

  Předseda představenstva 


