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Anotace 

Tuček, Z. Stanovení odhadů výbuchových parametrů vnějších výbuchů a výpočet jejich 

účinků.  Bakalářská práce, Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 

2013 

Tato práce se zaměřuje na problematiku výbuchu, vznik tlakové vlny a její parametry. 

Cílem práce bylo vytvoření programu pro výpočet parametrů tlakových vln a odhad jejich 

účinků. Práce nejprve popisuje výbuch jako takový a jeho rozdělení. Další část je věnována 

kondenzovaným výbušninám a tlakové vlně. V další části je popsán výbuch plynů a 

informace s tím spojené. V poslední teoretické části je popsáno chování tlakové vlny při střetu 

s překážkou a její vliv na objekt. Praktická část se věnuje popisu programu. Program je 

popsán krok po kroku a znázorněn na obrázcích. V popisu také najdeme použité vzorce 

s krátkým popisem a nakonec si ukážeme vzorový příklad vypočtený pomocí tohoto 

programu. 

Klíčová slova:  

výbuch, výpočet, tlaková vlna, výbuchové parametry 

Annotation 

Tuček Z., Determination of explosion parameters estimated externalexplosions 

and calculate their effects.  Bachelor thesis, Ostrava: VŠB – TU Ostrava, Faculty of Safety 

Engineering, 2013 

This work focus on the problem of explosiv, pressure wave formation and  its 

parameters. The objective of this work was to creation a software for calculate parameters of 

pressure wave and estimate their effects. At first, the thesis describes the explosion itself and 

its distribution. The next part focus on condensed explosives and pressure wave. The next 

section describes the explosion of gases and  related information. The last theoretical section 

describes the behavior of shock waves in a collision with an obstacle and its effect on the 

object. The practical part describes the software. In the description we can find used formulas 

with a brief description, and finally we show a model example. 
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1 Úvod 

V dnešní době se stále častěji můžeme setkat s výbuchem, ať už je to výbuch plynu 

nebo výbuch nějaké trhaviny. K výbuchům dochází z mnoha příčin. Dnes je již plynové 

zařízení téměř v každé domácnosti a s tímto rozšířením  roste také možnost nehod. Každý již 

určitě někdy slyšel minimálně jeden případ, kdy vybouchnul byt či dům vlivem úniku plynu 

nebo aspoň případ kdy došlo k úniku plynu, ať již to bylo vlivem špatného zařízení nebo 

chybou člověka. Dnes je také stále se zvětšující nebezpečí terorismu a často vídáme nebo 

slýcháme případy, kdy terorista použil trhavinu ať už ke zranění nevinných lidí nebo 

k destrukci nějaké stavby. Ve většině případů jsou škody na majetku v řádech statisíců až 

milionů a škody na životech jsou nevyčíslitelné. Proto je nutné navrhovat některé konstrukce 

na mimořádná zatížení jako například zatížení výbuchem. Při každém výbuchu ať už je to 

exploze nebo explozivní hoření se vytváří tlaková vlna, která má destruktivní účinky. Velikost 

přetlaku na čele tlakové vlny závisí na mnoha faktorech jako například vzdálenost od 

výbuchu, fyzikální stav výbušniny a reakce s okolním prostředím. 

Podstatou této práce nastínit problematiku výbuchu, jeho parametry a následky, které 

může způsobit a vytvořit samostatný funkční program,  který vypočte parametry tlakové vlny, 

ze kterých se dá odhadnout jejich účinek na okolí a podle toho navrhnout příslušná opatření.  
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2 Rešerše 

Při své práci jsem čerpal nejvíce informací z těchto publikací. 

JANOVSKÝ, B., MAKOVIČKA, D. a kol., Příručka protivýbuchové ochrany staveb, 1. 

Vydání Praha 6, Nakladatelství ČVÚT, 2008, 

 ISBN 978-80-01-04090-4 

Tato kniha vychází z projektu protivýbuchové ochrany staveb konané v roce 2008. 

Hlavním cílem projektu bylo vytvoření podkladů, pomůcek a metodických zásad pro 

hodnocení protivýbuchové bezpečnosti a spolehlivosti stavebních konstrukcí budov, hal 

historických staveb, tunelů dopravních staveb a dalších konstrukcí. Tento projekt byl založen 

na partnerství vědeckopedagogických pracovišť ČVÚT, Kloknerova ústavu a Univerzity 

Pardubice a navazuje na dlouhodobou spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou 

univerzitou v Ostravě.Ůčastnilo se ho 14 přednášejících 

 

JANOVSKÝ, B. a kol., Parametry tlakových vln, zatížení konstrukcí a jejich ochrana, 1. 

Vydání, Frýdek Místek, Tiskárna Kleinwachter, 2008, ISBN 978-80-01-03685-3 

Tato kniha je doplňující ke knize Příručka protivýbuchové ochrany staveb. Je to 

sborník 8 přednášek od různých autorů. Tyto přednášky jsou obsáhlejší a danou problematiku 

probírají více dopodrobna než předešlá kniha. Kniha popisuje především šíření tlakové vlny, 

výbuchy plynů a zatížení konstrukcí výbuchem. 

 

MAKOVIČKA, D. a kol. , Hodnocení bezpečnosti a spolehlivosti konstrukcí, 1. Vydání, 

Frýdek Místek, Tiskárna Kleinwachter, 2008, ISBN 978-80-01-04089-8 

 Tato kniha je další z doplňujících knih ke knize Příručka protivýbuchové ochrany 

staveb. Je to sborník 7 přednášek, z nichž jsem nejvíce využil přednášky o hodnocení 

bezpečnosti a spolehlivosti konstrukcí, hodnocení stop po výbuchu a přednášku popisující 

vzorce použité v našem programu. 
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3 Výbuch a jeho rozdělení 

Za výbuch je považován děj, spojený s velkým nárůstem energie, tlaku, tepla,  zvuku, 

případně světla s následnými účinky (práce, destrukce atd.). Výbuchy se dělí na jaderné, 

fyzikální a chemické. U jaderných výbuchů se energie uvolňuje přestavbou atomových jader. 

U výbuchů fyzikálních se nemění podstata látky, ale uvolněná energie se obvykle získává ze 

změny skupenství. U chemických je energie získána chemickou reakcí, teda odpovídající 

změnou vazeb mezi atomy. Kromě dělení podle druhu a původu energie se dále dělí podle 

geometrie šíření ve, které k výbuchu dochází. Pokud vynecháme výbuch jaderný, pak se jedná 

o uvolnění chemické energie při reakci výbušné látky nebo o expanzi stlačeného plynu nebo 

kapaliny. [6,7] 

3.1 Rozdělení výbuchů podle prostředí  

1. výbuch kondenzované výbušiny: 

1.1 volné prostranství - 3D geometrie; 

1.2 uzavřené objekty; 

1.3 potrubí a tunely - 1D geometrie; 

2. výbuch plynu: 

2.1 volné prostranství - 3D geometrie; 

2.2 uzavřené objekty; 

2.3 potrubí a tunely - 1D geometrie; 

3. výbuchy prachových disperzí: 

3.1 uzavřené objekty; 

3.2 potrubí a tunely - 1D geometrie; 

4. fyzikální výbuch: 

4.1 volné prostranství - 3D geometrie; 

4.2 uzavřené objekty; 
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4.3 potrubí a tunely - 1D geometrie 

[7] 

3.2 Rozdělení výbuchů podle rychlosti  

Charakteristickou vlastností výbušniny je její vysoká rychlost. Měřítkem rychlosti 

výbušné přeměny je její lineární rychlost. Výbušná přeměna se šíří výbušninou tak, že za 

určitou dobu zreaguje určitá část výbušniny. Lineární rychlost výbuchu se pohybuje 

v širokých mezích od zlomku mm až do tisíce metrů za sekundu. Podle lineární rychlosti 

výbuchu a hlavně podle toho, jak vypadá rozložení tlaku při výbušné přeměně se rozeznávají 

3 základní druhy.[4] 

Deflagrace (explozivní hoření) 

Probíhá-li výbušná přeměna tak pomalu, že plyny vzniklé při výbuchu stačí z místa 

výbuchu odtékat tak, že nenastává podstatné zvýšení tlaku, mluvíme o deflagraci.Vyznačuje 

se rychlostmi hoření od mm.s-
1
 až do desítek m.s

-1
 a nízkými tlaky (od nepatrného přetlaku až 

do několika MPa). Vzhledem k hodnotám rychlosti hoření dochází k tomu, že tlaková vlna 

předbíhá reakční pásmo. [4] 

Přechod od deflagrace do detonace 

Tento projev začíná jako deflagrace, během času nastává v místě výbuchu zvýšení 

tlaku, které stále roste, takže na konec obvykle přejde explozivní hoření v detonaci 

v okamžiku, kdy tlak a výbušná rychlost dosáhnou maxima. Děj probíhající rychlostí až 

několika stovek m.s
-1

 a dosahující tlaků až stovek MPa. Jedná se o proces velmi 

komplikovaný, na jehož vysvětlení zatím nebyla vytvořena ucelená teorie. [4] 

Detonace 

Probíhá rychlostí vyšší než 1000 m.s
-1

 a v čele tlakového pole je rázová vlna. Znamená 

to okamžitý nárůst tlaku  na hodnotu jednotek až desítek GPa (detonace má diskontinuitu). V 

tomto případě dochází k iniciaci reakce prudkým stlačením reakční směsi nebo látky rázovou 

vlnou. Reakční pásmo tak bezprostředně následuje rázovou vlnu. [4] 
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4 Výbuch kondenzované výbušiny  

Výbušinou se rozumí látka schopná nezávisle na okolí uvolnit velké množství energie 

velmi rychlou chemickou  reakcí za definovaných podmínek. Výraz "velmi rychlá chemická 

reakce" znamená velkou hodnotu  rovnovážné konstanty nevratné reakce a velmi krátké trvání 

této reakce (až pikosekundy či ještě kratší). U kondenzovaných výbušin dochází k 

vygenerování tlakové vlny v důsledku uvolnění chemické energie při chemické reakci 

výbušiny. Ve většině případů se jedná o rozklad pevné látky se složitější strukturou na látky 

nebo produkty se strukturou jednodušší (zejména plynné skupenství) za uvolnění tepelné 

energie. Tato tepelná energie pak  ohřívá okolní atmosféru, která se rozpíná a spolu 

s expandujícími zplodinami se podílí na generování tlakové vlny, šířící se od výbuchu. Kromě 

rozkladních reakcí se může jednat také o reakce oxidační, kdy spolu reagují dvě látky a jedna 

slouží jako palivo a druhá jako okysličovadlo. V obou případech však k uvolnění energie není 

potřeba okolní vzduch. To znamená, že k těmto reakcím může dojít pod vodou, pod zemí 

nebo v inertní atmosféře. [6] 

Každá výbušnina nebo výbušný systém je charakterizován množstvím chemické 

energie, která se při výbuchu uvolní. U výbušnin je tato hodnota označována jako výbuchové 

teplo látky. Tato hodnota je prvním z vlivů ovlivňující parametry tlakové vlny. Mezi další 

vlivy patří například to, jestli se jedná o výbušninu volnou nebo v obalu. Obal přímo 

ovlivňuje proces výbušné přeměny  a mění parametry generované tlakové vlny.[6] 

Posuzují-li se výbušniny z hlediska, jakým způsobem je lze přivést k výbuchu, pak se 

dělí na: 

1. Výbušniny přímé 

Výbušniny, které vybuchují jednoduchým podnětem, jako zapálením, nárazem, 

třením atd. Sem patří například černý prach, třaskavá rtuť nebo azid olovnatý.[6] 

2. Výbušniny nepřímé 

Výbušniny, které nelze k výbuchu přivést jednoduchým podnětem, jako je zapálení 

a které vybuchují teprve vlivem silného počátečního impulzu, způsobeného 

například detonační vlnou přímé výbušniny. Patří k nim většina trhavin 

používaných v průmyslu jako například TNT, semtex nebo amonledkové 

trhaviny.[6] 
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5 Výbuch plynu 

„Výbuch plynu je definován jako proces, kdy hoření promíseného oblaku plynu 

způsobuje rychlý nárůst tlaku. K výbuchu plynu  může dojít  uvnitř procesního zařízení nebo 

potrubí, v budovách nebo ropných plošinách, v otevřené procesní oblasti nebo 

v neohraničených oblastech.“ [6] 

Následky výbuchu plynu záleží na prostředí, ve kterém je oblak plynu uzavřen, nebo 

které je oblakem obklopeno. Výbuch plynu se tedy klasifikuje podle prostředí, ve kterém 

k němu dojde jako: 

1. Vnitřní (ohraničený) výbuch plynu uvnitř nádob, potrubí, kanálů nebo tunelů. 

2. Částečně ohraničené výbuchy v komorách, budovách nebo ropných plošinách. 

3. Neohraničené výbuchy plynu v provozech nebo jiných nehraničených oblastech. 

Často se výbuch  nedá začlenit přesně do jedné z těchto kategorií, protože například 

výbuch v provoze může zahrnovat také částečně ohraničený výbuch v komorách, do kterých 

se plyn dostal. [6] 

5.1 Výbuch neohraničeného oblaku plynu nebo par  

V případě plynných směsí se vzduchem musí dojít nejprve k vytvoření výbušné směsi 

(oblaku) a aby byl iniciován, teprve potom může nastat výbuch.  V případě výbuchu plynů je 

nejběžnější proces deflagrace. Vygenerované přetlaky mohou v závislosti na  rychlosti 

plamene dosáhnout řádově několika stovek kPa. Rychlost plamene a tlak je závislý na 

velikosti oblaku plynu a geometrických podmínkách uvnitř oblaku  nebo geometrii ohraňující 

oblak (budovy apod.)[7] 

Jestliže se plamen šíří promíchaným oblakem, pak existují dva základní mechanismy 

způsobující nárůst tlaku. Jsou to: 

a) Rychlé šíření plamene 

b) Hoření v uzavřeném objemu 
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5.2 Vliv turbulence na rychlost hoření 

Interakce mezi turbulencemi a hořením hraje klíčovou roli v procesu rozvoje výbuchu plynů. 

V počátku výbuchu plynů je šíření plamene okamžitě po iniciaci laminární a generované 

přetlaky jsou v řádech Pa.  Přechod od laminárního hoření k rychlému hoření, produkující 

tlakovou vlnu, je ovlivněn zejména turbulencí a nestabilitou hoření. Laminární hoření vytváří 

tokové pole. Jestliže jsou okrajové podmínky expanzního tokového pole  takové, že se vytváří 

turbulence, bude se zvyšovat rychlost hoření. Se zvyšující se turbulencí plamen ztrácí svůj 

hladký laminární charakter. V turbulentní směsi probíhá hoření v rozšířené zóně, ve které jsou 

intenzivně míchány produkty hoření s nezreagovanou směsí, čímž může dojít k vysokým 

rychlostem hoření. Vazba na rychlost hoření je znázorněna na obrázku číslo 1. [7] 

 

Obr. č.1 - Pozitivní zpětná vazba způsobující urychlování plamene[7] 

5.3 Rozsah výbušnosti  

Aby mohl nastat výbuch plynu, musí koncentrace plynu ve vzduchu dosahovat hodnot, 

které se nazývají rozsah výbušnosti. Rozsah výbušnosti je pro každou látku jiný. 

Dolní mez výbušnosti je nejnižší koncentrace plynu se vzduchem, při které může 

nastat výbuch. 

Horní mez výbušnosti je nejvyšší koncentrace plynu se vzduchem, při které může 

nastat výbuch. 

Rozsah (meze) výbušnosti je oblast mezi dolní a horní mezí výbušnosti. [4] 
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5.3.1 Ovlivnění rozsahu výbušnosti 

Rozsah výbušnosti má velký praktický význam, díky němu můžeme určit prostředí, ve 

kterém může dojít k výbuchu. Prostředí nebezpečné výbuchu dá podnět k řešení otázek 

ohledně protivýbuchové ochrany. Skutečné pracovní podmínky jsou většinou jiné než 

laboratorní, a proto musíme znát vlivy rozsahu výbušnosti a brát na ně ohled.  Meze 

výbušnosti se běžně stanovují při pokojové teplotě, atmosférickém tlaku a standardní iniciační 

energii Ei = 10 J (u plynů). [1] 

Velikost iniciační energie 

S rostoucí iniciační energií se rozšiřuje rozsah výbušnosti, přičemž se zejména horní 

mez posouvá k vyšším hodnotám. [1] 

Počáteční tlak v okamžiku iniciace 

 S rostoucím tlakem se zvyšuje horní mez výbušnosti (dolní mez se snižuje pouze 

nepatrně). S klesajícím tlakem se rozsah výbušnosti zužuje a u některých tlaků se uzavírá. To 

znamená, že při určitém podtlaku k výbuchu nemůže vůbec dojít, a proto se podtlak dá 

považovat za protivýbuchové opatření. [1] 

Počáteční teplota 

S počáteční teplotou se rozsah výbušnosti rozšiřuje. Závislost je lineární, ale směrnice 

přímky není stejná pro všechny hořlavé látky. Někteří autoři uvádějí empiricky stanovené 

rovnice, podle kterých je možno orientačně vliv počáteční teploty vypočítat. [1] 

Obsah kyslíku  

S rostoucím obsahem kyslíku se horní mez posouvá výrazně k vyšším hodnotám. 

Spodní mez výbušnosti zvýšený obsah kyslíku moc neovlivní, protože kyslík má zhruba 

stejnou měrnou hmotnost jako dusík. [1] 
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6 Tlaková vlna 

“Tlaková vlna je rychle se šířící vlna zhuštěného vzduchu v atmosféře 

charakterizovaná postupnou změnou tlaku, hustoty a teploty na jejím čele. Trajektorie 

šíření této vlny je ve směru od epicentra výbuchu a pohybuje-li se kontinuálním 

prostředím, pak její rychlost je ve všech směrech stejná. “ [15] 

Rozlišujeme 2 základní typy tlakových vln:vlny spojité a vlny nespojité-rázové. 

Grafické znázornění průběhu těchto vln vidíme na Obr. č.2. 

Obr. č. 2- Průběh tlaků a) spojité vlny b) rázové vlny [7] 

Obecné vlastnosti rázové vlny v plynech mohou být popsány takto: 

1) rázovou kompresí roste teplota rychleji než při adiabatické isoentropické kompesi, 

kde z tlaku 0,1 MPa na 3 MPa stoupne teplota plynu asi o 450 °C, při stejném tlaku v rázové 

vlně stoupne teplota asi o 1300 °C. Je to způsobeno tím, že v rázové vlně se značná část 

mechanické energie nevratně přemění na teplo a současně roste entropie 

2) Hustota plynného prostředí působením  rázové vlny roste  pomaleji než při 

adiabatické isoentropické kompresi a při průchodu velmi silné rázové vlny limituje k určité 

hodnotě (asi dvacetinásobku počáteční hustoty) 

3) rychlost šíření tlakové vlny  v plynech je tím vyšší, čím je vyšší tlak na čele vlny a 

je vždy větší než rychlost zvuku v původním prostředí 

4) Relativní rychlost částic za čelem tlakové vlny jevům čelu menší než rychlost 

zvuku ve stlačeném plynu 

5) v plynném prostředí přechází spojitá vlna vyvolaná deflagrací za určitou dobu ve 

vlnu rázovou 
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6) při velmi malých tlacích  se rychlost rázové vlny blíží rychlosti zvuku v plynném 

prostředí [7] 

Pro snadnější představu je možné průběh tlaku v závislosti na čase zjednodušit na 

trojúhelníkový tvar jako to vidíme na obrázku č. 3. [7] 

 

Obr. č.3 – Charakteristický tvar a časová závislost a) rázové vlny b) spojité vlny,,[6] 
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7 Vliv výbuchu na konstrukce 

Při pozemním výbuchu se většina energie přemění do tlakové vlny a tepla. Tlaková 

vlna postupující na konstrukci se transformuje na zatížení konstrukce. Tento proces je velice 

komplikovaný a závisí na mnoha proměnných, například na tvaru konstrukce, velikosti 

konstrukce, typu tlakové vlny a jiných. Výsledkem jsou obecně silové impulsy. Pokud lze 

odhadnout parametry tlakové vlny, můžeme odhadnout také reakci dané konstrukce. 

Pravděpodobnost množství uniklého materiálu lze odhadnout podle dřívějších havárií 

v daném místě nebo podobném místě (např: podobná technologie), ať již došlo k výbuchu 

nebo jen úniku látky. Přibližné škody, které může přetlak způsobit, se dají posoudit podle 

tabulky 1 a 2. [11] 

Tabulka č. 1 – následky výbuchu na objekty[7,11] 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulkač. 2- následky přetlaku na člověka [11] 

 

 

 

 

 

 

popis porušení p+ [kPa] 

všechna okna rozbitá 3,5-7,0 

zkroucení rámů oken a  dveří 12 

poškození lehkých staveb 5-20 

částečné rozrušení staveb 10-30 

vážné škody cihelných zdí 30-40 

vážné poruchy železobetonových 

objektů 
50-60 

masivní destrukce  100 

následky p+ [kPa] 

Povalení stojící osoby 15 

prasknutí ušních bubínků 33 

poškození plic 43 

poškození organismu 50-100 

pravděpodobná smrt 100 a více 
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7.1 Šíření tlakové vlny při střetu s překážkou 

Když tlaková vlna narazí na překážku, dojde k jejímu narušení. Z tohoto pohledu 

zatížení závisí pouze na velikosti a tvaru objektu.  Při střetu s překážkou se tlaková vlna 

odráží a začíná se pohybovat ve směru opačném vlně dopadající. Povrch, od kterého se vlna 

odráží, je zatížen přetlakem  odražené vlny. Přetlak  odražené vlny je větší než přetlak 

 dopadající vlny. [3] 

Poměr mezi těmito přetlaky se nazývá odrazný koeficient a spočítá se podle vzorce 1.  

      (1) [7] 

 

Hodnota tohoto koeficientu závisí na: 

1) úhlu, pod kterým dopadá čelo vlny na objekt 

2) přetlaku. Pokud je přetlak v porovnání s atmosférickým tlakem po malý, pak 

koeficient závisí na hodnotě tohoto přetlaku. S růstem přetlaku roste i odrazný koeficient 

3) typu vlny. Rázová vlna se chová jinak než spojitá.  

[7] 

Přetlak vlny odražené vyjadřuje vzorec (2). 

 

    (2) [9] 

pro p+ < 4 MPa 

kde p+ je přetlak na čele tlakové vlny [MPa] a pr je tlak vlny odražené [MPa] 

Chování dopadající vlny při střetu s překážkou je schematicky znázorněn na obrázku 4 

a 5.  

Průběh tlakového zatížení lze rozdělit do 4 fází. 

1) Čelo vlny je před objektem a ještě není narušeno 
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2) Čelo vlny dosáhlo objektu a dochází k odrazu vlny a zředění 

3) Vlna pokrývá objekt 

4) Vlna je za objektem 

 

 

Obr. č.4 –Schematické znázornění narušení vlny překážkou. Pohled z boku. (Norris 

1959) [7] 
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Obr č. 5- Schematické znázornění narušení vlny překážkou. Pohled shora. (Norris 

1959)[7] 
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8 Popis programu 

Program jsem položil na základech programu [11] Doc. Ing. Daniela Makovičky DrSc, 

jehož program, na zjednodušený výpočet parametrů tlakové vlny kondenzovaných výbušnin  

v programu Microsoft Office excel, jsem aktualizoval o data dalších trhavin,  přidal výpočet 

parametrů tlakové vlny u výbuchu  plynů za pomoci TNT ekvivalentu (další používané 

metody jsou například metoda Multi-Energy, která je složitější), přidal metodu výpočtu podle 

ruských pramenů a ke každému typu výpočtu (podle Henrycha, Makovičky, Sadovského a 

ruských pramenů) přidal výpočet přetlaku vlny odražené.  

„Postupy výpočtů jsou založeny na tzv. redukovaných a bezrozměrných 

charakteristikách. Důvodem pro převod různých jednotek a parametrů na bezrozměrné a 

redukované je praxe. Pomocí známých a ověřených vztahů mezi parametry lze hodnotit různé 

rázové vlny bez pracných a náročných měření. Základem se stal „zákon třetí odmocniny“ 

(Hopkinson, 1915), který říká, že když dvě nálože téže výbušniny a geometrie, ale různé 

hmotnosti, detonují v téže atmosféře, produkují velmi podobné rázové vlny ve stejných 

redukovaných vzdálenostech“ [7] 

Obr. č. 6- Program : po spuštění 
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Při výbuchu nálože na otevřeném prostranství je tlakové působení rázové vlny na 

překážku, kterou v našem případě může představovat například nějaká budova, závislé na 

postavení objektu vzhledem k ohnisku výbuchu. Při jistém zjednodušení lze výpočet pro 

výbuch na volném prostoru použít také pro výbuch  uvnitř objektu. Celý jev působení rázové 

vlny je pro účely výpočtu zjednodušen  řadou  předpokladů, které umožňují použít empirické 

vzorce. Takže i výpočty konstrukcí na účinky rázové vlny jsou těmito nepřesnostmi vstupních 

veličin zatíženy. Spolehlivost výpočtů roste se vzdáleností od epicentra výbuchu. [10] 

Metoda TNT ekvivalentu se pro plyny často využívá i v dnešní době, ačkoliv je o 

trochu méně  přesná, něž ostatní metody.  Výsledky této metody přirovnávají parametry 

výbuchu k parametrům výbuchu o ekvivalentní hmotnosti zřejmě nejznámější výbušniny, a 

sice trinitrotoluenu neboli TNT. 

Program je vytvořen v programovacím jazyce C++, takže nepotřebuje instalaci 

žádného speciálního programu pro spuštění. Program by se dal rozdělit na 5 částí (zadané 

hodnoty, základní údaje ,varianty výpočtů přetlaků,tlaková vlna a průběh tlakové vlny. Jak 

vypadá program po jeho spuštění můžeme vidět na obrázku č.6. Nyní se blíže seznámíme 

s jednotlivými částmi programu. 

8.1 Zadané hodnoty 

Po spuštění jsou všechna ostatní pole zašedlá a jediné, co je dobře viditelné, je pole 

Zadané hodnoty, což vybízí uživatele k zadání hodnot, se kterými bude program pracovat. 

Prvním krokem je vybrat si příslušnou výbušninu nebo plyn. Dále je nutné vyplnit pole 

vzdálenost objektu od epicentra výbuchu v metrech, přesnějších výsledků dosahujeme při 

vzdálenosti větší než 5 m, hmotnost nálože (plynu) v kilogramech, balistický poměr nálože a 

výšku ohniska výbuchu nad terénem, který souvisí s koeficientem geometrie šíření a 

zohledňuje se při výpočtu přetlaku podle ruských pramenů. Potom stačí kliknout na tlačítko   

„Vypočítat „ a všechny hodnoty se automaticky spočítají a dosud zašedlé části změní barvu. 

Jednotlivé kroky jsou znázorněny na Obr. č 7. 

V případě, že není v nabídce námi vybraný typ výbušniny, můžeme zvolit „vlastní“ a 

zadat výbuchové teplo a tlakový tritolový ekvivalent ručně Obr.č 8.. V případě výběru ze 

seznamu se tato pole vyplní automaticky. 

 



17 

 

Obr. č. 7- Program: Postup výpočtu 

Obr. č.8   – Program: vlastní hodnoty 

8.1.1 Balistický poměr nálože 

Pokud jsou sledovány parametry směrem od výbušiny, pak je nutné začít od toho, zda 

se jedná o tzv. volnou nálož nebo o nálož v obalu. Obal pak přímo ovlivňuje proces výbušné 

přeměny a mění parametry generované tlakové vlny. Balistický poměr kB je poměr 

hmotnosti obalu nálože a vlastní hmotnosti výbušiny. Je důležitý pro stanovení koeficientu 

těsnění nálože. Pro nálož bez obalu má balistický poměr hodnotu 0. Pro nálož, kde výbušina a 

její obal mají stejnou hmotnost, má balistický poměr hodnotu 1. [6] 
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Hodnoty používané programem a seznam všech výbušnin, které  jsou na výběr, 

ukazuje příloha č.1 a č.2 .Příloha č.1 ukazuje hodnoty kondenzované výbušniny a příloha č. 2 

obsahuje hodnoty týkající se plynů 

8.2 Základní údaje 

V této části programu vidíme většinu pomocných výpočtů, které nezohledňují 

koeficient geometrie šíření kG.  Nejvíce důležité pole jsou koeficient těsnění nálože, který se 

zohledňuje pouze v případě, že je výbušnina v obalu, koeficient geometrie šíření, hmotnost 

ekvivalentní nálože a redukovaná vzdálenost pro ekvivalentní hmotnost nálože. Tato políčka 

jsou zvýrazněna na Obr.č.9 

Koeficient těsnění nálože 

Tuto hodnotu spočteme podle vzorce (3). 

 KE =        (3) [12] 

Kde KB je balistický poměr. 

 

 

Obr. č. 9- Program: Základní údaje a)po spuštění, b) po vypočtení 



19 

 

8.2.1 Koeficient geometrie šíření 

„Vlnění od ohniska výbuchu se šíří v kulových vlnoplochách. Při pozemním výbuchu 

(při kontaktu s terénem), je energie výbuchu přibližně dvojnásobná, protože při úplném 

odrazu od povrchu terénu se tlaková vlna šíří v polokulových vlnoplochách.“  

„Někteří autoři ve svých vzorcích pro stanovení celkové ekvivalentní hmotnosti nálože 

koeficient geometrie šíření neuvádějí. Předpokládají pouze pozemní výbuch a dosazují za 

ekvivalentní hmotnost nálože W zpravidla dvojnásobnou hodnotu.“ 

„V našem výpočtu považujeme za pozemní výbuch pouze situaci, kdy je výbušina 

umístěna přímo na terénu, potom koeficient geometrie šíření má hodnotu 2. Výbuchem ve 

volném vzdušném prostoru rozumíme situaci, kdy je zpoždění odražené vlny od povrchu 

terénu vůči čelu tlakové vlny větší, než délka přetlakové fáze tlakové vlny, potom koeficient 

geometrie šíření má hodnotu 1. Mezi těmito hodnotami se lineárně interpoluje.“ [10] 

8.3 Tritolový ekvivalent a ekvivalentní hmotnost nálože 

„Předpokládá se, že energie uvolněná výbuchem je úměrná hmotnosti nálože a 

k jejímu řešení dojdeme zavedením referenční výbušniny, za kterou byl zvolen tritol 

(trinitrotoluen, TNT). Proto se hmotnost trhavin vyjadřuje pomocí tzv. tritolového ekvivalentu 

(kTNT ). Pokud tento ekvivalent nenajdeme v odborné literatuře, může být spočten 

s dostatečnou přesností podle vzorce 4. 

kTNT-p  = 0,3 . Qv – 0,2       (4) [7] 

Kde Qv  [MJ.kg
-1

] představuje výbuchové teplo dané výbušniny a kTNT-p   je tlakový 

tritolový ekvivalent. Pro TNT je kTNT-p rovno 1. Tento vztah platí pro výbušniny 

s výbuchovým teplem od 2 do 5 MJ.kg
-1 

. „ [6] 

 V našem výpočtu vycházíme ze vzorce 5. 

kTNT-p =        (5) [12] 

Kde Qv je výbuchové teplo dané výbušniny a QTNT je výbuchové teplo tritolu.  

Celkovou ekvivalentní hmotnost potom spočteme podle vzorce 6. 
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      (6) [12] 

kde W je hmotnost ekvivalentní nálože TNT [kg], WN je hmotnost použité trhaviny 

[kg],  kTNT-p  je tlakový tritolový ekvivalent, kE je koeficient těsnění nálože a kG koeficient 

geometrie šíření.  

8.3.1 TNT ekvivalent u plynů 

Podobně jako u výbuchů kondenzovaných výbušnin se pro výpočet působení tlakové 

vlny používá TNT ekvivalent a výbuch se přepočte na výbuch ekvivalentního množství TNT 

podle vzorce: 

 

          (7) [12]  

kde W je ekvivalentní hmotnost TNT [kg], WN je hmotnost hořlaviny [kg], QN je 

spalné teplo hořlaviny [kJ.kg
-1

], QTNT  je výbuchová energie TNT, ae je TNT-ekvivalent 

založený na energii [-] a am je TNT-ekvivalent založený na hmotě [-].  

„V literatuře je možno nalézt pro TNT-ekvivalent také výrazy jako stupeň konverze 

nebo účinnost či účinnostní faktor.“ [6]  

Ve většině případu neznáme přesnou hmotnost plynu, ale při různých haváriích známe 

hmotnost uniklé kapaliny (zkapalněného plynu). Abychom zjistili, jaké množství z kapaliny 

se podílelo na tvorbě výbušné směsi (oblaku par), určíme si mžikově odpařený díl podle 

vzorce: 

    (8) [9]   

Kde F je mžikově odpařený díl[-], Cp je specifické teplo kapaliny [kJ.kg
-1

.K
-1

], dT je 

rozdíl teplot mezi teplotou kapaliny a bodem varu za atmosférických podmínek [kJ.kg
-1

],  a 

exp je základ přirozeného logaritmu (2,7183). 

Hmotnost hořlaviny v oblaku je rovna vyteklému množství vynásobeným mžikově 

odpařeným dílem. Musíme zahrnout také aerosol, a proto množství látky v oblaku 

vynásobíme 2. 
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TNT-ekvivalent můžeme považovat za konverzní faktor, který vyjadřuje, jaký díl 

dostupného spalného tepla se přeměnil na energii do tlakové vlny. Vyjadřuje účinnost procesu 

přeměny chemické energie na mechanickou energii. Při detonaci směsi uhlovodíku se 

vzduchem (při stechiometrické koncentraci) je teoretické maximum 40 %.  Praktické hodnoty 

TNT- ekvivalentů jsou mnohem menší než teoretické maximum. Publikovaní hodnoty TNT-

ekvivalentů, odvozených ze škod sledovaných při haváriích, se pohybují od 1 % do několika 

desítek procent. Většinou se pro výpočty používá hodnota z intervalu 1 – 10 % ze spalného 

tepla. Většina výpočtů se liší právě v určení hodnoty TNT-ekvivalentu.[10] 

„Příklady určení TNT-ekvivalentu: 

Brasie a Simpson: 2 – 5 % ze spalného tepla, 

The UK Health and safety executive: 3 % spalného tepla, 

Exxon: 3 – 10 % spalného tepla, 

Industrial Risk Insurers: 2 % spalného tepla.“ 

[6] 

Při našich výpočtech jsme použili 3 % spalného tepla, jen u vodíku bylo použito 5 %. 

8.3.2 Redukovaná vzdálenost pro ekvivalentní hmotnost nálože 

„Stanovením redukované vzdálenosti můžeme vzájemně hodnotit různé rázové vlny. 

Základem pro její výpočet je „zákon třetí odmocniny” (Hopkinson 1915), který říká: „Když 

dvě nálože téže výbušiny a geometrie, ale různé hmotnosti, detonují v téže atmosféře, 

produkují velmi podobné rázové vlny ve stejných redukovaných vzdálenostech.“ [12] 

Redukovanou vzdálenost pak spočteme podle vzorce 

       (9) [12] 

    

kde R je vzdálenost od centra výbuchu [m] a W je hmotnost ekvivalentní nálože [kg]. 

8.4 Varianty výpočtu přetlaku 

V této části programu můžeme vidět vypočtené hodnoty pro přetlak na čele tlakové 

vlny a přetlak vlny odražené pro každou z metod. Program využívá 4 metody pro výpočet 



22 

 

přetlaku, přičemž každá z nich má jiný rozsah platnosti. Ruské prameny jako jediné 

nerozlišují vzdálenost objektu od epicentra výbuchu, nýbrž rozděluje pouze pozemní výbuch 

(ohnisko výbuchu je méně než 20 m nad zemí) viz vzorce 10-13 a nadzemní výbuch (výška 

ohniska je větší než 20 m) viz vzorce 14-17 . Další použitá metoda je metoda podle 

Sadovského, jehož platnost je pro redukovanou vzdálenost maximálně 15 m a rozděluje  

výpočet na výbuch do redukované vzdálenosti do 1 m a od 1 m do 15 m viz vzorce 18, 19. 

Další použitá metoda je metoda podle Henrycha, jehož rozsah použití při redukované 

vzdálenosti  je od 0,05 m do 10 m a rozděluje výpočet na 3 části 0,05 m- 0,3 m , 0,3 – 1 m a 1 

m – 10 m viz vzorce 20-22. Poslední metodu podle Makovičky, vzorce jsou rozděleny pro 

redukovanou vzdálenost do 1 m a nad 1 m viz vzorce 23-26. 

Na obrázku č. 10 vidíme ukázku programu po vypočtení zadaných hodnot v rámci 

rozsahu platnosti a mimo rozsah. Výsledky výpočtu na obr.č.10 a) jsou pro semtex v množství 

5 kg, ve vzdálenosti 9 m od objektu ve výšce 1 m nad terénem a b) jsou semtex 15 kg, 

vzdálenost 90m výška nad terénem 1m.  

 

Obr. č.10-Program:varianty výpočtu přetlaků a) v rozsahu platnosti b) mimo rozsah 

platnosti 

Zatěžující časový průběh přetlakové a podtlakové fáze vzdušné tlakové vlny se 

zpravidla zjednodušuje na trojúhelníkové průběhy obou fází zatížení. Pro výpočet hodnot 

přetlaku a podtlaku lze použít přibližné empirické vztahy od různých autorů. Vzorce jsou u 

většiny autorů velmi podobné a liší se zpravidla pouze součiniteli před jednotlivými členy ve 
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vzorcích. Velikost těchto součinitelů je závislá na tom, pro jaký typ výbuchu byly vzorce 

odvozeny, zda se jedná o výbuch pozemní nebo o výbuch v otevřeném prostoru a konečně na 

hmotnosti iniciované nálože a její skladbě. V našem výpočtu používáme empirické vztahy, 

které se vycházejí z ruských i amerických prací. Pro pozemní výbuch (kG=2) a pro vzdušný 

výbuch v otevřeném prostoru (kG=1). [12] 

 

8.4.1 Ruské prameny 

Pro pozemní výbuch do výšky 20 m platí následující empirické vzorce. 

    (10)   

     

        (11)  

            (12)   

  

            (13)   

 [12]  

Kde  p+ přetlak na čele vlny[Mpa], 

 p- je podtlak podtlakové fáze vlny[Mpa], 

 Z je redukovaná odstupová vzdálenost [m.kg
-1/3 

], 

 R je vzdálenost epicentra výbuchu od překážky[m], 

 W je ekvivalentní hmotnost nálože [kg], 

τ+ je doba trvání přetlakové fáze [s], 

τ- je doba trvání podtlakové fáze [s]. 

Pro nadzemní výbuchy ve volném prostranství platí obdobné empirické vzorce 

s jinými koeficienty.  Označení veličin a jejich rozměry jsou stejné jako výše uvedené.  

       (14)   
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          (15)   

         (16) 

           

              (17)    

Označení veličin a jejich rozměry jsou stejné jako výše uvedené. [12] 

8.4.2 Metoda podle Sadovského 

Vzorce jsou odvozeny pro výbuch ve vzduchu, pro pozemní výbuch se za hmotnost 

nálože W dosazuje dvojnásobek skutečné hmotnosti. 

Pro Z ≤ 1             (18) 

Pro 1 ≤ Z ≤ 15   (19)   

[12] 

kde p+ je přetlak na čele vzdušné rázové vlny [MPa] 

Z  je redukovaná odstupová vzdálenost od epicentra výbuchu [m.kg
-1/3

] 

8.4.3 C. Henrych 

„Pro pozemní výbuch se za hmotnost nálože W dosazuje dvojnásobek skutečné 

hmotnosti. 

Pro 0,05 ≤ Z ≤ 0,3                   (20)  

 

Pro 0,3 ≤ Z ≤ 1  (21)  

 

 

Pro 1 ≤ Z ≤ 10    (22)  

Označení veličin a jejich rozměry jsou stejné jako výše uvedené. [12] 
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8.4.4 D. Makovička 

Pro pozemní výbuch se za hmotnost nálože W dosazuje dvojnásobek skutečné 

hmotnosti. 

Pro Z ≤ 1               (23) 

 

Pro 1 ≤ Z ≤ 15             (24)  

                 

                  (25) 

   (26) 

Označení veličin a jejich rozměry jsou stejné jako výše uvedené. [12] 

8.5 Tlaková vlna a její průběh  

Poslední část programu se zaměřuje převážné na časový průběh tlakové vlny a 

znázorňuje nejen přetlak, ale i podtlak a rychlost tlakové vlny. Dále zde můžeme vidět jak 

dlouho trvá přetlak i podtlak a jak dlouhý časový interval uplyne  od výbuchu k nárazu. 

Vzorový výpočet můžeme vidět na obrázku č. 11 Tento přetlak v tlakové vlně je spočítán 

podle pomocných výpočtů bez vlivu kG. 

Obr. č. 11-Program: tlaková vlna a její průběh 
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9 Ukázka výpočtu 

Nyní si ukážeme příklad využití našeho programu.  V dnešní době může k výbuchu 

dojít například díky terorismu, ale také například kvůli nehodě nebo díky špatnému a 

neodbornému zacházení s trhavinou. Není nic neobvyklého ani únik plynu nebo hořlavé 

kapaliny, i když naštěstí ne vždy dojde k jeho iniciaci a výbuchu. Díky našim výpočtům si 

můžeme představit, co by se stalo pokud by k takové situaci došlo a z těchto výsledků se dá 

následně podniknout bezpečnostní opatření (například protivýbuchovým zařízením) na 

místech, na kterých můžeme počítat s výbuchem. 

9.1 Příklad výpočtu kondenzované výbušniny 

Jako vzorový příklad si můžeme představit situaci, kdy vybuchne semtex. Tuto 

trhavinu jsem zvolil díky tomu, že je velice známá a často vidíme například v televizních 

pořadech její použití, ať už je tam výbuch jakkoliv zveličován nebo naopak jeho účinky a 

následky zmenšovány. 

9.1.1 Scénář výbuchu 

Jako první příklad si uvedeme výbuch kondenzované výbušniny. Můžeme si představit 

situaci teroristického útoku. V takovém případě můžeme předpokládat, že se výbušnina bude 

nacházet například v příručním zavazadle, ať už to bude kufřík, jak to často vidíme v akčních 

filmech nebo například batoh. Podle toho zvolíme tomu odpovídající množství trhavin, proto 

předpokládejme například 5 kg trhaviny. Pro představu velikosti můžeme vycházet z toho, že  

hustota se pohybuje okolo 1,5 g/cm
3 

. Předpokládejme, situaci kdy k výbuchu dojde mezi 

budovami, kde je jedna budova bude vzdálena 10m a druhá například 15 m. Schematický 

nákres situace vidíme na obrázku  Schematický nákres situace vidíme na obrázku č.12. Při 

výpočtu uvažujeme že se trhavina bude vyskytovat na zemi, a proto výška ohniska výbuchu 

nad terénem bude 0 m.  

 

 

 

 

Obr. č. 12-Schematický nákres situace 1 
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9.1.2 Shrnutí výsledků 

Po zadání daných hodnot do programu a jejich vypočtení vidíme výsledky přetlaku na 

obrázku č. 13. Vidíme, že přetlaky na čele tlakové vlny se liší podle použité metody.  

Obr. č. 13-Program: vzorový výpočet 1 a) pro vzdálenost 10 m b) pro vzdálenost 15 

m 

Pokud vezmeme 2 sobě nejbližší výsledky, vyjde nám přetlak působící na budovu 

vzdálenou 10 m asi 39 kPa a na budovu ve vzdálenosti 15 m asi 20kPa. Pokud tyto výsledky 

porovnáme s tabulkou 1  a zjistíme, že by obě budovy byly částečně až vážně poškozeny. 

Pokud budeme zohledňovat lidi podle tabulky 2 tak lidé stojící do vzdálenosti 11-14m od 

výbuchu (podle metody ke které se přikloníme) by měli pravděpodobně poškozené ušní 

bubínky a teprve až lidé ve vzdálenosti 18- 22 m by měli být v bezpečné vzdálenosti (bráno 

podle přetlaku na povalení stojící osoby).  

9.2 Příklad výpočtu výbuchu plynu 

Jako druhý příklad si ukážeme vzorový výpočet na výbuch plynu. Pro tento výpočet si 

spočteme výbuch zemního plynu. Protože spalné teplo zemního plynu záleží na jeho složení, 

které se liší podle místa, kde se plyn těží použijeme pro výpočet metan, ze kterého se zemní 

plyn skládá z 85-99% [2]. 
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9.2.1 Scénář výbuchu 

Jako vzorovou situaci si představme únik plynu v blízkosti rodinného domu. 

Vzdálenost zvolíme 10 m. Jak jsem již zmínil, pro výpočet zvolíme metan. Hmotnost plynu, 

který se účastní výbuchu zvolíme 15 kg což při hustotě 0,707 kg.m
3
 [8] odpovídá přibližně 15 

m
3
. Protože metan je lehčí než vzduch, uvažujeme ohnisko výbuchu ve výšce 5 m. Protože 

plyn nemá žádný obal,do kolonky  balistický poměr nálože dosadíme 0. Pro tyto parametry 

nám vychází ekvivalentní hmotnost nálože TNT 6 kg a redukovaná vzdálenost pro 

ekvivalentní hmotnost nálože 6,5 m. Schematický nákres vidíme na obr. č. 14 . 

Obr. č. 14-Schematický nákres situace 2 

9.2.2 Shrnutí výsledků 

Po zadání hodnot do programu a vypočtení vidíme výsledky na obr. č 15. Všechny 

výpočty najdeme v příloze č.3.  Výsledky se opět trochu liší podle použité metody, pokud 

opět budeme vycházet z 2 nejpodobnějších,  dostaneme přetlak v tlakové vlně asi 27 kPa.  

  

 

 

 

 

 

 

Obr. č.15- Program:vzorový výpočet 2 
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Pokud budeme vycházet z těchto hodnot, můžeme předpokládat, že dojde 

k částečnému porušení stavby a povalení stojících osob v této vzdálenosti,  a může již nastat 

porucha sluchu podle tabulek 1 a 2. Pokud budeme brát za bezpečnou vzdálenost pro lidi opět 

přetlak 15 kPa což odpovídá přibližně poražení na zem, bude tato vzdálenost mezi 15-18 m 

podle metody výpočtu. 
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10 Závěr 

Se stále rostoucím  rizikem výbuchu, se rozrůstá i opatření pro minimalizaci škod po 

výbuchu. K realizaci toho je potřeba mít alespoň  představu o tom, jaké škody může výbuch 

napáchat a jaká vzdálenost od výbuchu může být nebezpečná. V některých situacích můžeme 

při této představě vycházet z minulých zkušeností, ať již ze stejného, či pouze podobného 

místa. V některých situacích ovšem tuto možnost nemáme a při určování potenciálního 

nebezpečí můžeme vycházet pouze z předpokladů a výpočtů. Proto se tato práce zaměřuje na 

výbuch, tlakovou vlnu a především její působení na okolní objekty. 

  Náplní této práce  vytvořit funkční software pro výpočet parametrů tlakové vlny. 

Nejprve se dozvíme co to vlastně výbuch je, jak se dělí a co se při něm děje. Jako první se 

zabýváme výbuchem  kondenzovaných výbušnin, na které navazuje výbuch plynu a věci, 

které se toho týkají. Tato část se zabývá převážně ovlivněním výbušnosti. Další část popisuje 

tlakovou vlnu, co vlastně tlaková vlna je a její chování při střetu s překážkou. 

Poslední praktická část se zaměřuje na program a jeho popis. V této části práce 

najdeme použití vzorce a popis programu s grafickým znázorněním. Výpočty v programu jsou 

pouze zjednodušené, jelikož výbuch je složitý proces a bez zjednodušení by nebylo možné za 

použití empirických vzorců vypočíst tyto parametry.  Do vzdálenosti výbuchu 5 metrů od 

objektu jsou výsledky jen přibližné. U plynů jsou výsledky přesnější při přetlaku nad 200 kPa 

a ve větší vzdálenosti. Tyto výsledky mohou sloužit k určování odolnosti stavebních 

konstrukcí při jejich navrhování. V poslední části této práce vidíme vzorový výpočet pomocí 

programu, který nám ukazuje jeho možné využití. Program používá více metod výpočtu 

přetlaků a tak dává uživateli na výběr, ke které metodě se raději přikloní. Program byl 

odzkoušen  v operačním systému Windows 7 a Windows XP, ve kterém pracuje bez problému 

a ke spuštění není třeba instalace žádného softwaru, který by nebyl volně dostupný. 
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