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Autor se v diplomové práci zabývá problematikou výbuchu zemního plynu v rodinném domu. 

Popisuje a používá metody, kterými lze přibližně stanovit výši vygenerovaného přetlaku při 

ventilovaném výbuchu. Určuje faktory ovlivňující šíření plamene ve směsi plynu se vzduchem. 

Stanoví materiálové vlastnosti zdiva z technických listů výrobců a z normy ČSN EN 1996-1-1. 
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In the thesis the author deals with issues of natural gas explosion in a house. He deskribes and 

uses the methods, which can approximately determine the amount of pressure generated in 

ventilated areas. He identifies the factors influencing the spread of flame in the gas mixture 



with air. He provides materiál properties of masonry from manufaktures technical data sheets 

and the norm of ČSN EN 1996-1-1. Simplified computational procedure determines the 

response of the wall from the blast pressure and the degree of damage to building struktures. In 

the last part he specifies possible threats to people and surroudings of the house based on 

specific criteria. 
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Úvod 

Při úniku plynu z potrubních rozvodů uvnitř obytných domů může dojít k nahromadění plynu 

v jejich uzavřených prostorách. Při vhodné koncentraci plynu a dostatečné iniciaci dojde k jeho 

výbuchu. Na konkrétním příkladu novostavby rodinného domu je řešen výbuch plynu, odezva 

stavebních konstrukcí a možné ohrožení osob a okolí domu účinky výbuchu. K výpočtu 

vygenerovaného přetlaku je použito matematických vztahů ze zahraniční literatury 

využívaných i tuzemskými autory a pro porovnání byl použit postup výpočtu dle normy ČSN 

EN 1991-1-7. Informace potřebné ke stanovení odezvy stavebních konstrukcí byly čerpány 

z prací některých autorů, uveřejňovaných na internetových stránkách ČVUT v Praze, z normy 

ČSN EN 1996-1-1a technické příručky firmy Heluz. Stavební konstrukce použité ve stavbě 

jsou pro své technické vlastnosti  v současnosti hojně využívané cihelné systémy výše uvedené 

firmy.  

1. Výbuch všeobecně 

Výbuch je rychlá chemická exotermní reakce spojená s náhlým uvolněním energie v podobě 

tepla, velkého množství vzniklých plynů a někdy i světla. Tato energie se projevuje tlakovými 

účinky na stavební konstrukce, narušuje hranice mezi požárními úseky a ničí vše, co je 

v dosahu. Tento nežádoucí jev je charakteristický velmi krátkým časovým průběhem, kdy není 

možné provést evakuaci osob z objektu. Je tedy doprovázen ztrátami na životech a zdraví osob. 

Základní rozdělení výbuchů 

 Fyzikální (roztržení nádob, kdy jsou překročeny základní parametry, jaderný) 

 Chemický (velmi rychlý rozklad látky, rychlá reakce mezi oxidačním prostředkem a 

palivem), který se dále dělí na 

 Deflagrace (šíření výbuchu podzvukovou rychlostí) 

 Detonace (šíření výbuchu nadzvukovou rychlostí) 
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Přechod deflagrace v detonaci může nastat při hoření rozsáhlých venkovních plynných oblaků 

nebo při hoření některých brizantních plynů v malých oblacích ( vodík, acetylen ). Přechod 

nastává i při deflagračním hoření některých kondenzovaných výbušnin. 

Přechod detonace do deflagrace vzniká při nedokonalé iniciaci některých druhů 

kondenzovaných výbušnin. 

Předpoklady výbuchu plynu v objektu 

 Iniciace je možná vždy 

 Únik plynu v takovém množství, aby se mohla vytvořit výbušná koncentrace 

 Nedokonalé větrání a prostorové uspořádání, kdy je umožněn vznik výbušné směsi 

Výbuch plynu lze definovat jako proces, kdy hoření promíseného oblaku plynu se vzduchem 

způsobuje rychlý nárůst tlaku. 

Po iniciaci se plamen šíří hořlavou oblastí dvěma základními mechanismy a to jak je uvedeno 

výše: deflagrací nebo detonací. 

Deflagrace je nejběžnější, šíření plamene vzhledem k nevyhořelému plynu je podzvukovou 

rychlostí řádově 1 – 1000 m.s
-1

. Vygenerované přetlaky mohou v závislosti na rychlosti 

plamene dosáhnout hodnot několik bar[1]. 

Detonace se může vyskytnout ve velkých neohraničených oblacích hořlavých plynů. Detonační 

vlna se šíří nadzvukovou rychlostí (vztaženo k rychlosti zvuku v nevyhořelém plynu před 

vlnou). Detonační vlna se v oblaku plyn – vzduch šíří rychlostí 1500 - 2000 m.s
-1

. Tato rychlost 

je mnohem nižší, než detonační rychlost kondenzovaných výbušnin 3500 – 9200 m.s
-1

. 

V této práci je dále uvažována deflagrace směsi zemního plynu (metanu) se vzduchem 

v ohraničeném prostoru. 

Hoření metanu CH4 ve vzduchu lze popsat chemickou rovnicí: 
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Za dokonalého hoření vzniká CO2 (oxid uhličitý), H2O (ve formě vodní páry) a energie 

v převážné formě tepla. Rovnicí je uvedeno zjednodušení reálného procesu hoření. 

 

Výbuchy plynů se dále dělí na výbuchy: 

 Vnitřní – v nádobách, potrubích, tunelech 

 Částečně ohraničené – v budovách 

 Neohraničené – jinak neohraničené 

Tyto výrazy se nedají přesně definovat, jeden druh výbuchu může přecházet v jiný. Např. 

neohraničený může přejít v částečně ohraničený zatékáním plynu do budov[1]. 

 

1.1. Hoření za konstantního objemu a tlaku 

Při hoření promíchaného oblaku plynu se vzduchem, narůstá teplota plynu ze zákona ideálního 

plynu:  

 

Zvýšená teplota T způsobí zvýšení tlaku p, nebo snížení hustoty ρ (expanze) nebo změnu 

obou hodnot,  následující obrázek[1]. 
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Obrázek 1: Hoření za konstantního tlaku a objemu 

 

Při pokusných výbuších stechiometrických směsí plynů v kubických nádobách je dosahováno 

přetlaků od 0,7 MPa až 1 MPa a tlak se šíří všemi směry. Rychlost plamene může být až 500 

m.s
-1

. Od normálního hoření se deflagrace odlišuje tím, že zde je už předem připravena směs 

hořlaviny s oxidovadlem. U normálního hoření se teprve tvoří. 

 

1.2. Faktory ovlivňující průběh výbuchu 

1.2.1 Turbulence 

Turbulence má velký vliv na rychlost šíření plamene oblakem plynu. Zóna plamene je 

turbulencí svrašťována a tím se zvyšuje difúze tepla a hmoty. Výsledkem je zvyšující se 

rychlost odhořívání. Ve vysoce turbulentní směsi probíhá hoření v širší zóně, ve které produkty 

hoření se intenzivně promíchávají s nezreagovanou směsí[1].  

 

oblak plynu 
před iniciací 

shoření za 
konstantního 
objemu P/P0≈ 

8 

shoření za konstantního tlaku 
V/V0≈ 8 
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1.2.2. Hydrodynamická nestabilita 

Fenomén hydrodynamických nestabilit se vyskytuje také při výbuších plynů. Jestliže je zóna 

plamene vystavena kompresní vlně šířící se z těžkého plynu do lehkého (plyn – vzduch → 

zplodiny hoření) nebo vlna zředění šířící se v opačném směru, pak se zóna plamene svrašťuje 

a rychlost odhořívání roste. Tento fenomén je znám jako Taylorovy nestability [1]. 

 

Obrázek 2: Taylorovy nestability 

1.2.3. Vliv počáteční teploty 

Rychlost nárůstu tlaku je závislá na rychlosti vzniku produktů hoření. Rychlost je úměrná třetí 

mocnině rychlosti plamene. Rychlost šíření plamene je vztažena k rychlosti hoření a 

expanznímu faktoru. Počáteční teplota ovlivňuje oba parametry. Expanzní faktor je určen 

poměrem teploty plamene  a počáteční teploty . Vyšší  způsobuje vzrůst 

, poměr  se sníží. Následkem je u celkově ohraničeného výbuchu nižší dosažený 

maximální přetlak. Rychlost nárůstu tlaku se naopak zvýší [1].
 

 

 

urychlení urychlení 

těžký těžký lehký lehký 
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1.2.4. Mechanismus urychlování plemene 

Tlakové vlny generované při šíření plamene se odrážejí od stěn a můžou zvýšit rychlost hoření, 

dále jsou to turbulence, jak je uvedeno výše. Rychlost šíření plamene, nárůst a výše tlaku je 

závislá na velikosti oblaku plynu a geometrickým uspořádáním uvnitř objektu (zařizovací 

předměty, nábytek ale i geometrie prostoru příčky, dlouhé chodby, haly). Urychlování plamene 

na těchto přepážkách vytváří silnou zpětnou vazbu.viz následující obrázek. 

 

Obrázek 3: mechanismus urychlování plamene 

Expanzní tok se zvyšuje, jak se zvyšuje množství plynu shořelého v jednotce objemu a za 

jednotku času. Vyšší rychlost toku je způsobena intenzivnější turbulencí. Vyšší rychlost hoření 

zintenzivní expanzi, která opět zvýší rychlost toku a zintenzivní turbulenci. Tento proces se 

sám zrychluje [1].
 

1.2.5. Koncentrační rozmezí 

Zemní plyn je tvořen z 92 - 98 % metanem, proto je dále uvažováno s čistým metanem. 

Koncentrační hranice u metanu z hlediska výbušnosti jsou v rozmezích 5 – 15 % objemových, 

dolní hranice LEL, horní UEL, stechiometrický poměr je 9,5 % objemových, objemová 

procenta pro maximální rychlost hoření 10 %, což je v souladu s literaturou, kde se uvádí 

maximální výbuchové parametry o málo větší než je stechiometrická směs.[2] 
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Hranice výbušnosti jsou naznačeny na obrázku…. 

 

  Chudá směs HořlaHořlavá směs Bohatá                Bohatá směs 

0% plyn, 100%  vzduch  LEL                                         UEL 100% plyn, 0 % vzduch 

Obrázek 4: Koncentrační rozmezí 

 

 

1.2.6 Rozložení směsi 

 
Pro dosažení maximálního přetlaku nemusí směs zaplnit celý objem místnosti. Plamen ale musí 

dosáhnout své největší plochy. Dle některých autorů zahraničních autorů postačí vyplnit 1/e 

objemu místnosti ( Eulerovo číslo ) [3]. 

 

2. Účinky výbuchu 

Rozsah škod způsobených výbuchem je závislý na koncentračních poměrech, homogenitě 

směsi, objemu a obsahu energie. Ohrožení osob, stavebních konstrukcí, technologických 

zařízení a zařizovacích předmětů je podmíněno výbuchovým tlakem (jak je uvedeno výše 

přetlak může dosáhnout až 1 MPa, ve směsi s kyslíkem až 2 MPa), výbuchovou teplotou (pro 

stechiometrické směsi byla zjištěna teplota v rozsahu 1700 – 2300
0
C), toxicitou zplodin 

výbuchu (po výbuších metanu s uhelným prachem v dolech se koncentrace oxidu uhelnatého 

pohybovala kolem 20%) [4]. Větší množství  oxidu uhelnatého bude vznikat především při 

horní hranici výbušnosti obsahu metanu (nedostatek kyslíku k dokonalé oxidaci).  

 

Dominantním efektem výbuchu je vždy tlak (tlaková vlna), dále může být provázen světelným 

a tepelným efektem. Velká rychlost narůstání tlaku neznamená, že výbuch je ničivější. Vyšší 

tlak působící kratší dobu má tříštivé účinky. Vyboří se tedy výfukové stěny, rozbijí okna a tlak 

poklesne. Nižší tlak, který bude působit ale delší dobu, má účinky posuvné. Dojde ke zborcení 

nosných stavebních konstrukcí. To znamená, že škody jsou mnohem vyšší. 

Maximální rychlost nárůstu tlaku: max., 
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Interval, kdy je přírůstek tlaku nejvyšší se nazývá brizance. Brizance se používá k výpočtu 

pojistných prvků v protivýbuchové ochraně. Nejvyšší rychlost narůstání tlaku má acetylen – 84 

MPa.s
-1

.[4] 

2.1. Tlaková vlna 

Při každém druhu výbuchu se vytvoří tlaková vlna. Vzniká expanzí v důsledku stechiometrie 

nebo uvolněného tepla. Časový průběh a intenzita tlakové vlny je dána chemickými vlastnostmi 

výbušniny, výbušné (hořlavé látky) nebo fyzikálním stavem látky. Základní charakteristika je 

tedy závislá na chemických reakcích a fyzikálních podmínkách. 

Z ohniska výbuchu se šíří tlaková vlna v přibližně kulových vlnoplochách a při nárazu na 

stavební konstrukci se odrazí, modifikuje nebo se infiltruje. 

Působení tlaku v šířící se vlně spolu s odraženou tlakovou vlnou od povrchu konstrukce se 

formuje velikost zatížení konstrukce a jeho časový průběh [3]. 

Tlaková vlna jako výraz zahrnuje akustickou vlnu stlačení, rázovou vlnu a vlnu zředění. 

Pro stanovení časového průběhu tlaku doby trvání jak přetlakové, tak podtlakové fáze a 

impulzu při relativně krátké době působení tlakové složky a dalších veličin existují různě 

přibližné metodiky odhadu. Pro přesnější stanovení se zpravidla vychází z experimentálně 

zjištěných hodnot pro dané charakteristiky výbuchu a geometrii prostředí. 

 

2.2. Interakce výbuchové vlny s překážkou 

Dominantní účinek tlakové vlny na běžnou stavební konstrukci se projevuje zpravidla 

ohybem jejich prvků, nebo pohybem prvků po dříve vzniklých trhlinách, nebo posuvem 

v důsledku porušení úchytů. Kotevních závěsů a připevňovacích částí jednotlivých 

konstrukčních prvků. 
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3. Ventilovaný vnitřní výbuch 

Výbuch plynu uvnitř místnosti je ventilovaným vnitřním výbuchem. U kompletně uzavřeného 

výbuchu je vygenerovaný maximální tlak téměř nezávislý na geometrii a objemu nádoby. 

Rychlost hoření rovněž výrazně neovlivní maximální dosažitelný přetlak. U ventilovaných 

výbuchů naopak tyto faktory velmi výrazně ovlivňují výši generovaného tlaku [1]. 

 

 

Obrázek 5: Ventilovaný vnitřní výbuch 

 

3.1. Úsek ohraničeného výbuchu 

Nárůst tlaku je závislý na rychlosti vzniku produktů hoření a rychlost vzniku produktů je 

závislá na rychlosti plamene. Nárůst tlaku je exponenciálně závislý na rychlosti plamene 

v čase. To znamená, že čím vyšší rychlost plamene, tím vyšší rychlost nárůstu tlaku a dosažení 

maximální hodnoty tlaku v kratším čase [1]. 
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3.2. Úsek otevření otvorů  

V literatuře se uvádí jako odstranění ventilu. Nastane tehdy, kdy je dosaženo takové hodnoty 

tlaku, který způsobí otevření otvorů porušením jeho uzavřených konstrukcí (vysypání okenních 

skel, vyražení dveří). Poškozené konstrukce se musí dostatečně vzdálit od otvorů tak, aby došlo 

k volnému výtoku plynů k tomu je třeba určitého času. Do té doby stále narůstá tlak 

v místnosti. Důležitým faktorem je hmotnost uzávěrů otvorů a jejich technický stav. Jestliže 

uzávěry jsou poškozené, potřebný tlak je mnohem nižší. Plocha plamene, která ovlivňuje 

rychlost hoření bude malá a tlak po dosažení maxima klesne. V případě, že tlak nutný 

k porušení uzávěrů je velký, nemusí tlak po dosažení maxima klesnout vůbec nebo jen 

minimálně. Na následujícím grafu je znázorněno  ovlivnění maximálního vygenerovaného 

tlaku v závislosti na hmotnosti ventilu [1]. 

  

Graf 1 
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3.3. Úsek výtoku plynů 

Tento úsek je označován jako ventilování. Generovaný vnitřní přetlak je tedy určen objemem 

plynů, které jsou produkovány hořením a výtokem plynů otvory. Rychlost ventilování je 

především závislá na ploše otvorů. Jak je znázorněno na následujícím grafu. 

 

Graf 2 

 

 

 

Z místnosti je odvedena i část neshořelého plynu. Rychlost vzniku produktů narůstá díky 

nárůstu plochy expandujícího plamene. V okamžiku, kdy rychlost odvádění plynů je stejná jako 

produkce zplodin hoření začne opět tlak narůstat. Nárůst tlaku se bude zvyšovat do okamžiku 

dosažení maximální plochy plamene. V tomto okamžiku se vytvoří tzv. druhé maximum P2 , 

tak jak je znázorněno na obrázku č.5. Z hodnoty P2 už tlak klesá. V případě dostatečné velikosti 

ventilačních otvorů, kdy množství odváděného plynu je větší než množství vznikajících plynů, 

nevznikne maximum P2 [1]. Výbuch je dále ovlivněn umístěním zdroje iniciace. V tomto 

případě iniciátorem je osvětlení místnosti, které je uprostřed půdorysu místnosti. Pokud by 

oblak plynu byl dostatečně  velký, a zaplnil  „ideálně“ místnost, tak v případě iniciace se bude 

jednat o centrální iniciaci, kde dojde k dosažení maximálních parametrů výbuchu. Jiným 

případem může být necentrální iniciace, kdy se iniciátor nachází v blízkosti některého z otvorů. 
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Čím blíže k otvoru tím dojde k dřívějšímu úniku zplodin a tím nižšímu nárůstu tlaku. Jinou 

možností je umístění iniciátoru daleko od ventilačního otvoru. Při pohybu čela plamene 

k otvoru dojde k vytlačení velkého množství nezreagované směsi mimo místnost a nakonec 

plamen prošlehne do této směsi. Může dokonce dojít při vnějším hoření k vytvoření tak 

vysokého přetlaku, že dojde k ovlivnění průběhu přetlaku uvnitř místnosti po začátku ventilace. 

V našem případě dojde k iniciaci zajiskřením v osvětlení místnosti při zapnutí. Je tedy 

uvažováno s otevřenými dveřmi do chodby a tím uvolněným ventilem. Vygenerovaný tlak 

může být tak nižší[3].  

4. Odhady tlaků generovaných při ventilovaných vnitřních výbuších 

4.1.Vztahy dle Cubbage a Simmondse  

Nejpoužívanější vztahy jsou tzv. rovnice podle Cubbage a Simmondse. Byly odvozeny na 

základě mnoha testů [1]. Hodnoty P1 a P2 jak jsou uvedeny v grafu vcelku vyhovují 

následujícím rovnicím: 

 

 

 , přetlak 

 , lineární rychlost plamene 

, objem posuzované místnosti 

, hmotnost uzávěru otvoru ( ventilu )  

 

, plocha stěny, ve které je umístěn otvor (ventil) 

, plocha otvoru ( ventilu ) 

 

Koeficient K  je bezrozměrný a je definován jako poměr plochy stěny, ve které je otvor a 

plochy otvoru. 
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V případě, že se uvnitř posuzované místnosti vyskytují překážky např. vybavení místnosti, pak 

se lineární rychlost S0 násobí koeficientem v rozsahu 1 – 5. Hodnota 5 se volí při velmi 

členitém vybavení v celém objemu místnosti [1]. 

 

Rovnice lze použít za těchto podmínek a omezení: 

 Maximální a minimální rozměr obalu mají poměr menší než 3 : 1 

 Koeficient K je menší než 5 

 Hmota ventilu na jednotku plochy nepřesahuje 24 kg . m-2 

 K udržení ventilu v pozici není použito žádné opory 

 

4.2. Výpočet generovaného přetlaku podle [6] 

Pro výpočet hodnoty vygenerovaného přetlaku v jedné ze svých prací p. Makovička uvádí 

tento vztah, který byl použit ze zahraniční odborné literatury. Redukovaný tlak je počítán 

podle vztahu [5],[6]: 

 

 

 

 expanzní poměr 

, rychlost plamene 

, průměr oblaku plynu 

, plocha ventilu 

 

 

4.3. Výpočet přetlaku dle normy ČSN EN 1991-1-7 

V normě ČSN EN 1991-1-7, část 1-7. Obecná zatížení – mimořádná zatížení, můžeme 

vypočítat hodnotu nominálního statického tlaku z následujících vztahů: 

 

 nebo 
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Uvede se hodnota tlaku, která bude větší 

 

rovnoměrně rozdělený statický tlak, při kterém se poruší výfukové prvky  

plocha výfukových prvků 

, objem pravoúhlého prostoru 

 

Výpočet je omezen těmito faktory: 

 

Výrazy platí pro prostory s celkovým objemem do 1000 m
3
, pokud se na výfukové ploše 

podílejí stavební prvky s různými hodnotami , použije se největší hodnota . Není 

nutné uvažovat hodnotu tlaku  větší než  

Poměr plochy výfukových částí a celkového objemu má splnit nerovnost: 

[7] 

 

Tabulka 4.1. Vlastnosti hoření nejčastěji se vyskytujících  plynů 

Látka Meze 

výbušnosti 

(obj. %) 

Stechiometrický 

poměr ( obj.%) 

% plynu při 

max.. rychlosti 

hoření 

Max. 

laminární 

rychlost 

hoření 

 

Adiabatická 

teplota 

plamene 

 

Expanzní 

poměr  

 K 

Max. 

laminární 

rychlost 

plamene 

 

Teplota 

vznícení 

 

methan 5 15 9,5 10 0,45 2148 7,4 3,5 813 

ethan 3 12,5 5,6 6,3 0,53 2168 7,5 4,0 788 

propan 2,2 9,5 4,0 4,5 0,52 2198 7,6 4,0 723 

butan 1,9 8,5 3,1 3,5 0,50 2168 7,5 3,7 678 

acetylen 2,5 80 7,7 9,3 1,58 2598 9,0 14,2 578 

vodík 4 75 30 54 3,5 2318 8,0 28 847 

 

5. Zemní plyn 

Zemní plyn nahradil jako topný plyn dříve používaný jedovatý svítiplyn. Jedovatost svítiplynu 

vyplývá z obsahu oxidu uhelnatého, vyráběl se karbonizací černého uhlí. Zemní plyn je 
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fosilního původu. Hlavní složkou je methan (92 – 98 % objemových), vyšší uhlovodíky        C2 

- C8 (do 1 % objemu), oxid uhličitý a dusík. Zemní plyn je v čistém stavu téměř bez zápachu. 

Citlivější osoby cítí slabě merkaptanický zápach. Pro užití v domácnostech a průmyslu se 

odorizuje tak, aby byl zjistitelný čichem ve vzduchu. Může při únicích vytěsnit vzduch 

z prostorů a tím způsobuje nedýchatelnou atmosféru pro nízký obsah kyslíku. Není jedovatý, na 

citlivější osoby působí slabě narkoticky. Je extrémně hořlavý, výstražný symbol nebezpečnosti 

F+, při nahromadění v uzavřených prostorách nebo i za bezvětří na otevřeném prostranství 

může dojít k vytvoření výbušné směsi. Iniciátorem může být otevřený oheň, mechanická jiskra, 

elektrická jiskra. Minimální iniciační energie: 0,28 mJ [8]. 

6. Výbuchové zatížení v novostavbě rodinného domu 

Jestliže dojde k výbuchu plynu v budově, pak se ve většině případů jedná o ventilovaný 

výbuch. V tomto případě je uvažován únik zemního plynu ze spotřebiče v obývacím pokoji 

přízemí rodinného domu. Zemní plyn ve směsi se vzduchem zaplnil tuto místnost a k iniciaci 

výbuchu došlo zajiskřením elektroinstalace při zapnutí osvětlení místnosti. Výbuch plynného 

oblaku bude působit na stěny místnosti, strop, okna a prosklené dveře vedoucí na volné 

prostranství před domem a dveře vedoucí do chodby rodinného domu. Okna a dveře jsou 

zahrnuty mezi ventilační otvory. 

 

Místnost je na plánku označena jako č. 1.09, rozměry místnosti: 

 Délka místnosti – 7,5 m  

 Šířka místnosti – 6,25 m  

 Výška místnosti – 2,55 m  

 

Pro potřeby výpočtu je třeba znát plochu stěn, plochu otvorů ve stěnách a objem místnosti.   

Plocha podlahy a stropu: 

   

  

Objem místnosti: 

 

 

Plocha stěn: 
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Plocha otvorů: 

-   

-  

-  

-  

–  

Celková plocha –  

 

6.1. Odhad výbuchových tlaků  

Mohutnost výbuchu bude stanovena výše uvedenými vztahy 

Pro výpočet hodnoty vygenerovaného přetlaku bylo nejprve použito metody dle[6].  

 

 

 

Hodnota rychlosti plamene byla odhadnuta s úvahou o nekompletním zaplnění místnosti 

oblakem směsi plynu se vzduchem a jeho koncentrační nehomogenitě. 

 

Výpočet byl proveden na základě těchto údajů: 

 Expanzní poměr E0 = 7,4 

 Průměr D = 4,00 m 

 Ventilační plocha  

 Rychlost plamene Sfl = 3 – 5 m.s
-1 

 

 

 

Redukovaný přetlak  pro rychlost plamene  
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Redukovaný přetlak pro rychlost plamene  

 

 

Při uvažovaném průměru oblaku plynu v místnosti  a při rychlosti šíření plamene 

 vychází touto empirickou metodou přetlak . Při rychlosti šíření plamene 

  je přetlak . Průměr oblaku byl zvolen na základě světlé výšky (2,55 m) a 

šířky posuzované místnosti (6,250 m). Pokud by oblak plynu byl stejného průměru jako je 

šířka, tak vygenerovaný přetlak by byl neúměrně vysoký nebo by se musela snížit rychlost 

šíření plamene Podle tabulky uvedené dále bude předběžný rozsah škod v intervalu zničení 

oken, poškození lehkých staveb až částečné rozrušení staveb. 

 

6.2. Výpočet dle Cubbage a Simmondse 

U této metody je třeba znát hmotnost uzávěrů otvorů (ventilů) v kg.m
2
. V tomto případě není 

známa hmotnost uzávěrů (dveří a oken), proto v následujícím výpočtu hmotnosti ventilu 

vycházím z průměrné hmotnosti dřeva, skla a běžných rozměrů okenních křídel. 

 

Hmotnost dřeva: 

 

Rozměry křídla: 68 x 70 mm x příslušná délka 

 

Hmotnost skla: 

 

Sklo použité v oknech a balkónových dveří je dvojité o síle 3 mm, není opatřeno bezpečnostní 

fólií, 1 m
2
 skla o síle 3 mm má tedy hmotnost 7,5 kg, dvě skla 15 kg 

 

Hmotnost uzávěru otvoru o rozměrech 2300 x 1600 mm: 

 Hmotnost dřeva:  

 Hmotnost skla:  

 Celková hmotnost uzávěru:  

 Hmotnost na 1 m
2
: 
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Hmotnost je počítána s plochou skla do celého otvoru, skutečnost taková není. Dále počítáno 

s hodnotou 22 kg.m-2. 

 

Hmotnost uzávěru otvoru o rozměrech 2300 x 900 mm: 

 Hmotnost dřeva:  

 Hmotnost skla:  

 Celková hmotnost uzávěru:  

 Hmotnost na 1 m
2
:  

 

Jak je uvedeno na předchozím příkladu skutečnost taková není. Dále počítáno s hodnotou  

21 kg.m-2 

 

 

Hmotnost uzávěru otvoru o rozměrech: 2300 x 650 mm: 

 Hmotnost dřeva:  

 Hmotnost skla:  

 Celková hmotnost:  

 Hmotnost na 1 m
2
:  

 

Hmotnost tohoto uzávěru je největší a bude dále počítáno s hodnotou 23 kg.m
-2

. 

 

Hmotnost uzávěru otvoru o rozměrech: 1600 x 1125 mm: 

 Hmotnost dřeva:  

 Hmotnost skla:  

 Celková hmotnost:  

 Hmotnost na plochu 1 m
2
:  

 

Dále bude počítáno s touto hodnotou 21 kg .m
-2

 

 

Hmotnost uzávěru otvoru o rozměrech 1200 x 1970 mm 
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Jedná se o prosklené dveře vedoucí z chodby do obývací místnosti, zasklená plocha ve 

dveřích 500 x 1130 mm, jinak masiv v zeslabeném místě tloušťka dveří 22 mm, jinak 40 mm. 

Pro výpočet hmotnosti dveří uvažuji s průměrnou tloušťkou 31 mm. 

 

 Hmotnost plných dveří bez skla:  

 Hmotnost na plochu 1 m
2
:  

 

 Hmotnost plných dveří s prosklením:  

 

 Hmotnost na plochu 1 m
2
:  

 

Jedná se o nejlehčí uzávěr otvorů, dveře se otevírají dovnitř obývací místnosti.  

 

Pro výpočet následující metodou bude použito hmotnosti nejtěžšího uzávěru tj.23 kg.m
-2

. 

Teoreticky při nárůstu tlaku dojde nejprve k vytlačení a porušení nejlehčího otvoru. To 

znamená že, by nejprve byly poškozeny dveře vedoucí do chodby. Kam by vytékaly i 

zplodiny hoření. Tlak by ovšem nepoklesl a narůstal by dál.  

 

 

Vztahy dle Cubbage a Simmondse  

 

Výpočet tlaku : 

 

 

 

Za  bude dosazena hodnota . Hodnota vyjadřuje vliv turbulencí generovaných 

překážkami rozmístěnými v celém prostoru místnosti. Jedná se především o nábytek a další 

zařizovací předměty. 

Hodnota : 

 

Vycházíme ze vztahu:  
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laminární hoření 

 

 v rozsahu 1 - 8 

 

Pro tento případ volím hodnotu 1,5 (turbulence generované nábytkem), např. faktor 5 se volí 

při členitém rozmístění překážek a ventilování velkými otvory. Faktor 8 a více se volí při 

únicích z vysokotlakých rozvodů nebo zkapalněných plynů[3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (hmotnost nejtěžšího uzávěru) 

 

 

 

Splnění předpokladů: 

splňuje nerovnost 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro porovnání výpočet a s uzávěrem s nejnižší hmotností na 1 m
2
: 
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Hmotnost  

 

Výpočet tlaku : 

 

 

 

Výpočet tlaku  

 

 

 

Rozdíl je pouze mezi tlaky  

Tlaky  jsou shodné. 

6.3. Výpočet dle ČSN EN 1991-1-7 

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1 – 7: Obecná zatížení – Mimořádná zatížení 

 

Postup výpočtu č.1 

 

 

je rovnoměrně rozdělený statický tlak, při kterém se poruší výfukové prvky (okna, 

dveře). Pro tento případ uvažuji nejnižší vygenerovaný přetlak dle Cubbage a Simmondse [1] 

tj.  

 

Splnění předpokladů pro výpočet: 

Objem prostoru  splněno 

Poměr plochy výfukových částí a celkového objemu   

 

 

Nerovnost je překročena v horním intervalu, což přináší jistou chybu 
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Postup výpočtu č.1 

  

 

Postup výpočtu č.2 

 

 

 

 

Dle normy by k výpočtu byl použit největší vypočtený přetlak dle výpočtu č.1 :  

 

6.4. Porovnání vygenerovaných přetlaků 

Podle empirické metody je nejnižší vygenerovaný přetlak 4,8 kPa, při průměru oblaku plynu 

4 m a rychlosti plamene 3 m.s-1. Při rychlosti plamene 5 m.s
-1

 je již přetlak 13,38 kPa. 

Průměr oblaku plynu a rychlost plamene vychází z odhadů. Při jiných rozměrech a rychlosti 

budou vypočtené tlaky jiné. Při užití vztahů dle Cubbage a Simmondse je přetlak 

; přetlak Nejvyšší vygenerované přetlaky se poměrně 

dobře shodují. Přetlak vypočtený dle normy ČSN EN 1991-1-7 

 Nejvyšší vypočtený přetlak vychází s použitím vztahů dle Cubbage Simmondse. Pro 

účely dalších výpočtů je používána tato hodnota. 

 

Pro odhady následků je důležitá doba působení přetlakové fáze vygenerované tlakové vlny. U 

výbuchů směsí plynů a vzduchu se tato doba uvádí ve stovkách milisekund. Dle normy ČSN 

EN 1991-1-7, příloha D uvádí, že lze dobu trvání maximální hodnoty tlaku uvažovat 

hodnotou . Maximální hodnota tlaku je ve skutečnosti větší, ale jeho trvání kratší. Tato 

časová hodnota je použita v dalších výpočtech. 
 

 

6.5. Odhad vzniku škod na stavební konstrukci 
 
Míru poškození lze jen přibližně odhadnout na základě nejrůznějších kritérií, které se 

odvozují: 
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 Ze zjednodušených modelů interakce rázové vlny s konstrukcí 

 Na základě experimentů 

Je-li znám přetlak ve vzdušné rázové vlně, šířící se od místa výbuchu, lze odhadnout 

pravděpodobné škody na konstrukci podle tabulek viz následující tabulka. Odhady jsou 

založeny na prognózách, které vycházejí z typů konstrukcí, rozměrů a vlivů materiálových 

vlastností. A dále z tlakových účinků výbuchu (přetlak). K vytvoření přetlaku byla použita 

kondenzovaná výbušnina. TNT. Účinky tlakové vlny od výbuchu směsí plynů a vzduchu se 

mohou lišit. 

Tabulka 6.5.1.: Odhad škod na stavební konstrukci [9] 

 Účinek Příklady objektů 

 žádný  

 Malé poškození okenních výplní, bez vysypání skla, 

praskliny 

Obytné a kancelářské budovy 

 Větší poškození okenních výplní, vysypání skel  

 Většina zasklení rozbita, vážná poškození lehkých 

příček,odtržení střešních přístřešků 

 

 Částečné poškození rámů dveří, oken, poškození omítky 

a vnitřních dřevěných příček 

 

 Úplné rozbití zasklení, poškození dveří a oken, trhliny 

ve zděných příčkách 

 

 Zničení oken, poškození lehkých staveb Běžné zděné konstrukce a lehké 

halové konstrukce 

 Částečné rozrušení staveb Menší průmyslové haly, vesnické 

stavby 

 Značné rozrušení městských staveb Osamělé obytné budovy, stavby a 

zařízení 

 Těžká zranění osob, zhroucení nenosných příček, vážné 

poruchy nosných prvků zděných systémů, zřícení 

střech, převrácení lehkých nákladních automobilů 

Stavby obytné a průmyslové 

 Poboření částí nosných prvků zděných konstrukcí, 

převrácení 

tanků a těžkých nákladních vozidel 

 

 Smrtelná zranění osob na otevřeném prostranství, totální 

Destrukce zděných staveb 

havárie zděných konstrukcí 

Destrukce zděných staveb 
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Nomogramy poškození skleněných výplní [14] 

12
 

                                                           
 
 

 Obrázek č.6: Nomogramy porušení okenních skel
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Nomogramy jsou sestaveny na základě experimentů a teoretických analýz porušení okenních 

skel při zatížení trojúhelníkovým přetlakem vzdušné rázové vlny. Na tomto nomogramu je 

uvažováno s polovičním zatmelením obvodu. Při dokonalém zatmelení jsou hodnoty 

porušujícího přetlaku vyšší o 25 – 50%. 

 

Tečkovaná čára označuje okenní sklo o tloušťce 3 mm, čerchovaná 4 mm a plná 5 mm. 

Dvojice čar stejného typu označuje nové sklo, které má vyšší únosnost ( horní mez ), starší 

sklo s menší únosností ( dolní mez )[9]. 

 

6.6 Reakce  okenních a dveřních konstrukcí na výbuch, pravděpodobný 
odhad únosnosti použitím nomogramů 

Předpokladem je, že okna a prosklené dveře jsou zavřeny. Zasklení je provedeno klasickým 

dvojitým sklem 2 x 3 mm. Dále je uvažováno jako s jedním sklem o síle 6 mm. 

 

Rozměry skleněných tabulí:  

Plocha skla:  

Poměr stran:  

Doba trvání přetlaku:  

Mezní velikost přetlaku rázové vlny odhadem je přibližně  

 

Rozměry skleněných tabulí:  

Plocha skla:  

Poměr stran:  

Doba trvání přetlaku:  

Mezní velikost přetlaku rázové vlny je přibližně  

 

Rozměry skleněných tabulí:  

Plocha skla:  

Poměr stran:  

Doba trvání přetlaku:  

Mezní velikost přetlaku rázové vlny je přibližně  
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Rozměry skleněných tabulí:  

Plocha skla:  

Poměr stran:  

Doba trvání přetlaku:  

Mezní velikost přetlaku rázové vlny je přibližně  

Je zřejmé, že již nejnižší vygenerovaný přetlak ( 4,8 kPa ) poškodí veškerá okenní skla 

v posuzované místnosti.  

 

6.7. Faktory určující poškození okenních konstrukcí 

Časový průběh zatížení od výbuchu plynu je výrazně ovlivněn otevřenými otvory z uzavřené 

posuzované místnosti
[ ]

. Jakmile dosáhne tlak v místnosti hodnoty, při které dojde k porušení 

okenních skel případně plných dveří vedoucích do chodby, v tom okamžiku nastává pokles 

tlaku výbuchu.   

Mez pevnosti skla za ohybu rozhoduje o porušení zasklení tlakovou vlnou působící na 

střednicovou rovinu skla. Další faktor je úhel lomu okenní tabule skla, při jeho dosažení dojde 

k porušení . Tyto hodnoty byly zjištěny z experimentů[8]. Sekundární 

poškození okenních tabulí představuje nárazy trosek vybavovacích předmětů případně 

stavebních konstrukcí unášených tlakovou vlnou. 

K vytržení celé okenní nebo dveřní konstrukce ze zdiva stavební konstrukce musí být 

překročena smyková únosnost spoje okna nebo dveří se stěnou. To znamená, že rozhodujícím 

faktorem je způsob zajištění smykové únosnosti. 

Směr působení zatížení rozhoduje o vytržení celých křídel oken a dveří, smyková pevnost 

konstrukce rámu křídla a dále tahová, smyková nebo ohybová pevnost závěsů a celé uspřádání 

konstrukce rámu křídla. 

Dalším možným vlivem na porušení okenního skla je deformace okenního křídla ohybem. 

K lámání rámu okenního křídla může dojít v případě překročení ohybové únosnosti rámu 

z měkkého dřeva, plastu nebo plechu. Velké deformace rámu nastávají zejména u tenkých 

dřevěných nebo plastových a plechových rámů. Zpravidla se poruší ohybová únosnost skla, 

důsledek je takový, že dojde ke vzniku vodorovných prasklin v místech největšího napětí a tím 

k poklesu celkové únosnosti celé okenní tabule. 



27 

 

Starší okna, která mají poškozené dřevěné rámy, okenní či dveřní zámky bývají vylomena při 

podstatně menších přetlacích [9].  

Plechové kování v místech okenních závěrů zvyšuje únosnost spoje, proti výše uvedeným 

hodnotám. 

Výše uvedený nomogram udává pouze pravděpodobný účinek výbuchu na okenní konstrukce, 

vyplývá to tedy z výše uvedených faktorů, které ovlivňují poškození těchto konstrukcí.  

U nových konstrukcí, jak je neuvedeno výše, může být únosnost až o 50% vyšší. Starší okna a 

dveře v závislosti na jejich opotřebení mohou mít únosnost sníženu až na 10 – 20% únosnosti 

uváděné v nomogramu. U nových staveb se můžou uplatňovat plastová okna a dveře. Na těchto 

typech oken, pokud je mi známo nebyly provedeny praktické experimenty působení tlakové 

vlny od výbuchu. V posledních letech se používají okenní fólie, které byly vyvinuty pro 

ochranu prosklení budov před vandaly a zloději. Novým trendem je jejich použití při ochraně 

před účinky tlakové vlny od výbuchu ( vnějšího ), nebo větrné bouři. Bezpečnostní fólie drží 

pohromadě úlomky skla vzniklé porušením a tím vytvářejí účinnou mechanickou bariéru. 

Nepodařilo se mi zjistit, zda na takto upravených skleněných výplních byly provedeny jaké-

koliv experimenty působení tlakové vlny. Je zřejmé, že při vnitřním výbuchu směsi plynu a 

vzduchu dojde k porušení takto upravených skel okenních otvorů při větším přetlaku. To 

znamená, že i maximální vygenerovaný přetlak bude vyšší [9]. 

 

6.8. Zkoušky odolnosti oken a dveří 

Pro klasifikování odolnosti oken a dveří s jejich výplněmi proti tlakové vlně způsobené 

výbuchem, byly vypracovány zkušební postupy. Výbuchem nálože standardní výbušniny TNT 

jsou generovány vzdušné rázové vlny v rázové trubici nebo v pokusné štole, které mají 

charakter rovinné vlny a působí na zkoušené konstrukce v odstupu 35 – 50 m.  

Sleduje se pouze účinek na zkoušené konstrukce. Není sledován účinek na stavební konstrukce. 

Na základě těchto experimentů se zařazují zkoušené konstrukce do klasifikační úrovně 

odolnosti proti zatížení výbuchem. 
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Dále se tyto konstrukce zkouší proti výbuchovému zatížení na volném prostranství. 

K vygenerování tlakových vln se opět používá nálože TNT o definované hmotnosti a odstupu 

od konstrukce. Klasifikační úroveň je obdobná jako v předchozím případě [3]. 

 

7. Reakce stavebních konstrukcí na výbuch 

Pro zjednodušený výpočet odezvy stavební konstrukce je nutné uvážit následující podmínky: 

 Typ a umístění zdroje tlakové vlny vzhledem ke stavební konstrukci 

 Charakteristiku tlakové vlny, zejména časový průběh 

 Směry šíření tlakové vlny vzhledem ke stavební konstrukci 

 Možnost odlehčení výbuchu otevřením otvorů (oken, dveří a lehkých příček) 

 Vlastnosti stavebních konstrukcí nebo jejich částí, jedná se hlavně o mechanické 

vlastnosti stavebních materiálů. 

Na základě výše uvedených charakteristik lze odhadnout odezvu stavební konstrukce na 

zatížení výbuchem, výpočtem nebo přibližně podle empirických kritérií[3].  

 

7.1. Zjednodušující předpoklady pro popis zatížení 

     Zatěžující impuls je v čase přibližně trojúhelníkového tvaru 

 Tlaková vlna má rovinné čelo (zatížení v jednotlivých bodech rovinné konstrukce 

působí bez fázového zpoždění) 

  Zatížení tlakovou vlnou působí spojitě rovnoměrně a zatěžuje především strop, zdi a     

uzávěry otvorů(okna, dveře) 

 

7.2. Předpoklady o stavebních konstrukcích 

Stavební konstrukce při sestavování výpočetního modelu se rozdělí na samostatné prvky na 

které působí tlaková vlna. Při výbuchu plynu uvnitř objektu lze posuzovat samostatně stropní 

desku, zdivo na výšku nebo podlaží. 
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Stavební konstrukce se předpokládá jako lineárně pružná soustava. Pro zohlednění možných 

porušení se uvažuje o disipativní vlastnosti stavební konstrukce součinem duktility. Součin 

duktility je uváděn v literatuře pro cihelné zdivo v rozpětí 1,5 – 2,0 [9]. 

O porušování běžných stavebních konstrukcí rozhoduje pevnost materiálu v tahu za ohybu 

(lze stanovit z příslušných norem pro navrhování nebo v technických příručkách jednotlivých 

výrobců. Pevnostní charakteristiky vzhledem rázovému charakteru působícího výbuchu lze 

navýšit pevnostní charakteristiky součinitelem odpovídajícím rychlosti deformace. Tento 

součinitel může být v rozsahu 1 -2,0 i více. Vyšší čísla představují velmi krátké výbuchové 

děje. Součinitel se označuje jako  a jeho hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce. 

 

Tabulka 7.2.1. Odhad velikosti součinitele k1 v závislosti na době působení výbuchu [3]  

     

 1,0 1,05 1,10 1,20 

 

Dynamický charakter zatížení stavební konstrukce se může vyjádřit dynamickým 

součinitelem zatížení. Součinitel je odvozen pro soustavu s jedním stupněm volnosti na 

základě působení přetlakové / podtlakové fáze. Na následujícím obrázku je vyjádřena 

závislost dynamického součinitele  na naladění konstrukce  pro 

jednoduchý průběh přetlaku nebo podtlaku[3]. 

 



30 

 

 

Obrázek 7: Dynamický součinitel δ 

 

Problematika odezvy je zjednodušeně vyjádřena časovou funkcí , která je funkcí poměru 

frekvenčních charakteristik budícího impulzu a té vlastní frekvence, zpravidla nejnižší, při níž 

kmitání stavební konstrukce z energetického hlediska nese největší podíl buzení. Z tohoto 

předpokladu můžeme dynamický průhyb konstrukce   zapsat ve tvaru: 
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 je statický průhyb od statického působení rázovou vlnou. Maximální hodnota  (i 

v absolutní hodnotě) je dynamickým součinitelem . Součinitel je dále závislý na duktilitě 

(přetvárnosti) stavební konstrukce. 

 

 celkový pružný a plastický průhyb (posunutí) stavební konstrukce 

pružná část průhybu 

 

Pro rázové jevy uvažujeme pro zdivo se součinitelem duktility km 1,5 – 2,0, pro železobeton 3,0 

– 5,0. 

Pro zatížení rázovou vlnou je velikost dynamického součinitele s uvažováním duktilního 

chování stavební konstrukce v mezích [3] 

 

7.3. Posouzení porušení při kombinaci zatížení 

Při překročení meze únosnosti , objeví se v materiálu stavební konstrukce trhlina. Pro 

bezpečnou konstrukci musí platit nejnepříznivější podmínka, a to na základě porovnání 

napěťového stavu: 

 

 

 

Můžeme vycházet také z podmínky přípustného mezního pootočení  Hodnota na mezi 

porušení je přibližně v rozmezí pro zdivo, pro železobeton minimálně                  

( Makovička 2002 ) a  pro ocel. 
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 maximální dosažený průhyb nosníkových prvků, desek, stěn (ve středu rozpětí) 

 rozpětí konstrukce nebo rozpětí v kratším směru deskostěnové konstrukce 

Pro zjednodušený výpočet je nejprve nutné stanovit naladění stavební konstrukce pro zatížení 

tlakovou vlnou, která vytváří zjednodušeně spojité rovnoměrné zatížení konstrukce. Zpravidla 

je dominantním vlastní tvar s kmitnou ve střední části stěnodeskové konstrukce (mísovitý 

průhyb) nebo nosníkové konstrukce. Vzorec pro výpočet vlastní frekvence bude použit 

následující [13]: 

 

 

 

 modul pružnosti 

 moment setrvačnosti 

 rozpětí nosníku 

 hmota jednotkové délky nosníku 

 

 

Nosníkové konstrukce: 

 

 

 

 

 

 

Pro nosníkové prvky je statická odezva na spojité zatížení   

 

 

Konzola  

moment v podpoře:  
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Prostý nosník 

Moment ve středu rozpětí:  

 

Nosník ze strany a kloubově podepřený a ze strany b vetknutý 

Moment ve vetknutí:  

V této práci dále počítám s nosníkem kloubově podepřeným a z druhé strany vetknutým. 

 

8. Popis posuzovaného objektu 

Pro posouzení byla vybrána novostavba rodinného domku. Jedná se o přízemní rodinný dům 

s užitným podkrovím, nepodsklepený s garáží. Přízemí tvoří zádveří, chodba, kotelna, 

pracovna, komora, schodiště do podkroví, koupelna, sauna, obývací pokoj a garáž. Schodiště 

z chodby vede do chodby podkroví, tam jsou tři dětské pokoje, hala, dvě koupelny, ložnice.  

Dům je postaven zdící technologií z cihelných tvarovek firmy Heluz s keramickým stropem. 

Dřevěná střešní konstrukce je pokryta keramickými taškami. 

Obvodové zdivo je provedeno z cihelných tvarovek Supertherm 36,5 STI. Příčka mezi 

obývacím pokojem (posuzovanou místností) a ostatními místnostmi je provedena z cihelných 

bloků Supertherm P+D na MVC. Dále je v objektu zdivo provedené z cihelných příčkovek 

Supertherm 6,5 P+D na MVC.  
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8.1. Vlastnosti zdiva rodinného domu 

 
Tabulka 8.1.1. Materiálové vlastnosti obvodové zdi [11] 

Supertherm STI 36,5 P8 

Malta M 5 LM 5 Trend 

Charakteristická pevnost fk (MPa) 2,8 2,2 2,1 

Výpočtová pevnost Rd (MPa) 1,2 1,0 - 

Součinitel přetvárnosti  1000 1000  

Rozměry Š x D x V 247 x 365 x 238 

Objemová hmotnost 590 kg/m
3
 

 

Tabulka 8.1.2. Materiálové vlastnosti příčky [11] 

Supertherm STI 30 P8 

Malta M 5 LM 5 Trend 

Charakteristická pevnost fk (MPa) 2,8 2,2 2,1 

Výpočtová pevnost Rd (MPa) 1,2 1,0 - 

Součinitel přetvárnosti  1000 1000  

Rozměry Š x D x V 247 x 300 x 238 

Objemová hmotnost 640 kg/m
3
 

 

Technické parametry 

 Pevnost v tlaku min. 5 MPa 

 Pevnost v tahu za ohybu 2,5 MPa 

Použitá malta pro příčku: MVC pevnost v tlaku 4 MPa[9] 

 

8.2. Přibližný výpočet hmotnosti stavebních konstrukcí 

Vycházím z údajů výrobce cihelného zdiva Heluz 
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 Obvodová zeď tloušťky 36,5 cm, zdi rozděluji na A o délce 6,980 m a B,C o stejné délce 

7,965 m a příčka o tloušťce 30 cm délky 6,25 m. Výška místnosti 2,55 m, neuvažuji o tepelné 

izolaci na obvodové zdi o tloušťce 15 cm. Nepředpokládám, že by izolace výrazně přispěla 

k vyšší pevnosti zdiva. 

 

8.2.1 Výpočet zatížení stropem 

Pro stavbu bylo použito stropní konstrukce Miako – Heluz, jedná se o přibližný výpočet tíhy 

stropu.  

Tabulka 8.2.1. Materiálové složení stropu [12] 

Konstrukce tl.   

 

 

 

Miako + beton 0,250  3,47 

Kročejová izolace 0,07 1,5 0,105 

Omítka 0,015 18 0,27 

Betonová mazanina 0,04 23 0,92 

Vyrovnávací stěrka 0,005 20 0,1 

Fólie mirelon 0,003 1 0,003 

Parkety 0,01 5 0,05 

Koberce 0,007 2 0,014 

Užitné zatížení   1,5 

Celkem   6,432 kN 

 

Pozn. Pro zjednodušení výpočtu neuvažuji s hmotností dlažby v koupelně a příček. 

 

Plocha stropu:  

Tíha stropu:  

 

Rozložení tíhy stropu na obvodové zdi a příčku 

Na obvodovou zeď A působí strop tíhou 50,17  v přepočtu na 1 m délky  
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Tou samou tíhou působí na příčku 

 

Na obvodovou zeď B a C působí jednotlivě tíhou  v přepočtu na 1 m délky 

 

 

8.2.2. Výpočet zatížení střechou 

Jedná se o přibližný výpočet tíhy střechy.  

Tabulka 8.2.2.  Materiálové složení střechy [12] 

Konstrukce tl.   

 

 

 

Bet. střešní 

krytina 

0,038  0,43 

latě 0,0036 4,5 0,0162 

Kontra latě 0,0024 4,5 0,0108 

Difuzní folie 0,001 1 0,001 

Tepelná izolace 0,12 1,2 0,18 

krokve 0,0448 4,5 0,2016 

Parotěsná zábrana 0,001 1 0,001 

Dřevovláknité 

desky 

0,02 8 0,160 

Celkem   1,006 

 

Latě mají rozměry:  

Kontra latě:  

Krokve:  

 

Plocha střechy:  

Tíha střechy:  

 



37 

 

Rozložení tíhy střechy je podobné jako u stropu 

Na obvodovou zeď A bude působit přibližně tíhou 13,22 kN, v přepočtu na 1 m délky 

 

Tou samou tíhou působí na příčku 

 

Na obvodovou zeď B, C působí jednotlivě tíhou , v přepočtu na 1 m délky 

 

 

9. Zjednodušený výpočet odezvy stavebních konstrukcí 
 

9.1. Posouzení stěny A 

Stěna na výkrese je označena ,,A“, světlá výška stěny 2550 mm, světlá šířka v místnosti je 

6250 mm. Dva otvory ve stěně o rozměrech 650+950x2300 mm a 650x2300 mm. Skládá se 

z cihelných bloků a tepelné izolace značky RIGIPS EPS 70 F o tloušťce 150 mm. Celková 

tloušťka zdi je 515 mm. Není předpoklad, že tepelná izolace zvýší výrazně pevnost zdiva.  

Parametry zdiva: 

Cihelné bloky o rozměrech 247x365x238 mm. 

Objemová hmotnost 590 kg. m 
-3 

pevnostní označení P8 pevnost v tlaku 8 MPa 

v tahu za ohybu 0,20 N / mm
2
.→ 0,02 MPa (Rtfd) [10] 

 

 

dle údajů výrobce 

[3] 

 dle údajů výrobce 

 

Tečnový modul přetvárnosti: (použita vyšší hodnota km) [11] 

 

 



38 

 

Modul pružnosti neporušené nové konstrukce [9]: 

 

 

Součinitel použito součinitele odpovídající době působení výbuchu 10
-1

s. 

 

Vnitřní síly a napětí v konstrukci: 

Výpočetní model:. 

 

Statický moment ve vetknutí desky: (jednostranně vetknutý a z druhé strany kloubově 

připojený nosník). 

 

 

 

Vlastní kruhová frekvence desky (jednostranně vetknutý a z druhé strany kloubově připojený 

nosník). 

  

 

 

 

 

 

 

 

Součin: 

 

 

Dynamický součinitel dle grafu: 

Dynamický součinitel uvažuji o hodnotě 2,0 
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Napětí od rázového zatížení ve spáře zdiva: 

 

 

Přitížení od vlastní tíhy nadložního zdiva: 

Odečítám hmotnost zdiva, které není v otvorech, a zatížení zdiva uvažuji rovnoměrně 

Výška stěny: 2,55 m 

Délka stěny: 6,98 

Tloušťka: 0,365 

Měrná hmotnost:  

 

Vlastní hmotnost zdiva:  

 

Hmotnost zdiva v otvorech:  

 

Na 1 m délky:  

 

Přitížení stropem: 7,9 kN 

 

Přitížení střechou: 4,09 kN 

 

Nadložní zdivo: rozměry dle plánku 

 

 

Hmotnost nadložního zdiva v otvorech:  

  

 

Celková hmotnost zdiva:  

Na 1 m délky:  

 

Celkové přitížení:  

 

Normálové napětí v daném místě:  
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Výsledné napětí:   

 

Vliv rychlosti zatěžování:  

 

součinitel vlivu rychlosti zatěžování 

součinitel spolehlivosti zatěžování (pro zdivo 1,2) 

pevnost materiálu za ohybu 

 

 

Z rovnováhy napětí:  

 

 

Statická pevnost a přitížení zdi je větší než rázové zatížení zdiva. Nedojde k havárii stěny, ale 

není vyloučen vznik trhlin a poškození omítek. 

 

 

9.2. Posouzení stěny B 

Stěna na výkrese je označena ,,B“, světlá výška stěny 2550 mm, světlá šířka v místnosti je 

7500 mm. Otvor ve stěně o rozměrech 1600x1125mm. Stěna se skládá z cihelných bloků a 

tepelné izolace značky RIGIPS EPS 70 F o tloušťce 150 mm. Celková tloušťka zdi je 515 

mm. Není předpoklad, že tepelná izolace zvýší výrazně pevnost zdiva.  

Parametry zdiva: 

Cihelné bloky o rozměrech 247x365x238 mm. 

Objemová hmotnost 590 kg. m 
-3 

pevnostní označení P8 pevnost v tlaku 8 MPa 

v tahu za ohybu 0,20 N / mm
2
.→ 0,02 MPa (Rtfd) [10] 

 

 

 dle údajů výrobce 
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[3] 

 dle údajů výrobce 

 

Tečnový modul přetvárnosti: (použita vyšší hodnota km) [9] 

 

 

Modul pružnosti neporušené nové konstrukce [9]: 

 

 

Součinitel použito součinitele odpovídající době působení výbuchu 10
-1

s. 

 

 

Vnitřní síly a napětí v konstrukci: 

Výpočetní model: jednostranně vetknutý a z druhé strany kloubově připojený nosník 

 

Statický moment ve vetknutí desky: 

 

 

Vlastní kruhová frekvence desky (jednostranně vetknutý a z druhé strany kloubově připojený 

nosník). 

  

 

 

 

 

 

 

 

Součin: 
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Dynamický součinitel dle grafu: 

Dynamický součinitel uvažuji o hodnotě 2,0 

 

Napětí od rázového zatížení ve spáře zdiva: 

 

 

Přitížení od vlastní tíhy nadložního zdiva: 

Odečítám hmotnost zdiva, které není v otvorech, a zatížení zdiva uvažuji rovnoměrně 

Výška stěny: 2,55 m 

Délka stěny: 7,90 m 

Tloušťka: 0,365 m 

Měrná hmotnost:  

 

Vlastní hmotnost zdiva:  

 

Hmotnost zdiva v otvorech:  

 

Na 1 m délky:  

 

Hmotnost nadložního zdiva:  

Tíha na 1 m délky:  

 

Přitížení stropem:  

 

Přitížení střechou:  

 

Celkové přitížení:  

 

Normálové napětí:  

Výsledné napětí:  
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Vliv rychlosti zatěžování:  

 

součinitel vlivu rychlosti zatěžování 

součinitel spolehlivosti zatěžování (pro zdivo 1,2) 

pevnost materiálu za ohybu 

 

Z rovnováhy napětí:  

 

 

Statická pevnost a přitížení zdi je větší než rázové zatížení zdiva. Nedojde k havárii stěny, ale 

není vyloučen vznik trhlin a poškození omítek. 

 

9.3. Posouzení stěny C 

Stěna na výkrese je označena ,,C“, světlá výška stěny 2550 mm, světlá šířka v místnosti je 

7500 mm. Tři otvory ve stěně o rozměrech 2x(650+950x2300 mm) a 900x2300 mm. Stěna se 

skládá z cihelných bloků a tepelné izolace značky RIGIPS EPS 70 F o tloušťce 150 mm. 

Celková tloušťka zdi je 515 mm. Není předpoklad, že tepelná izolace zvýší výrazně pevnost 

zdiva.  

Parametry zdiva: 

Cihelné bloky o rozměrech 247x365x238 mm. 

Objemová hmotnost 590 kg. m 
-3 

pevnostní označení P8 pevnost v tlaku 8 MPa 

v tahu za ohybu 0,20 N / mm
2
.→ 0,02 MPa (Rtfd) [10] 

 

 

 

dle údajů výrobce 

[3] 
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dle údajů výrobce 

 

Tečnový modul přetvárnosti: (použita vyšší hodnota km) [9] 

 

 

Modul pružnosti neporušené nové konstrukce [9]: 

 

 

Součinitel použito součinitele odpovídající době působení 10
-1

s 

 

Vnitřní síly a napětí v konstrukci: 

Výpočetní model: jednostranně vetknutý a z druhé strany kloubově připojený nosník 

Statický moment ve vetknutí desky: 

 

 

Vlastní kruhová frekvence desky (jednostranně vetknutý a z druhé strany kloubově připojený 

nosník). 

  

 

 

 

 

 

 

 

Součin: 

 

 

Dynamický součinitel dle grafu: 

Dynamický součinitel uvažuji o hodnotě 2,0 
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Napětí od rázového zatížení ve spáře zdiva: 

 

 

Odečítám hmotnost zdiva, které není v otvorech, a zatížení zdiva uvažuji rovnoměrně 

Výška stěny: 2,55 m 

Délka stěny: 7,90 m 

Tloušťka: 0,365 m 

Měrná hmotnost:  

 

Vlastní hmotnost zdiva:  

 

Hmotnost zdiva v otvorech: 

 

 

Na 1 m délky:  

 

Přitížení nadložním zdivem, stropem a střechou je shodné se stěnou B 

 

Hmotnost nadložního zdiva:  

Tíha na 1 m délky:  

 

Přitížení stropem:  

 

Přitížení střechou:  

 

Celkové přitížení:  

Normálové napětí:  

Výsledné napětí:  



46 

 

Vliv rychlosti zatěžování:  

součinitel vlivu rychlosti zatěžování 

součinitel spolehlivosti zatěžování (pro zdivo 1,2) 

pevnost materiálu za ohybu 

 

Z rovnováhy napětí:  

 

 

Statická pevnost a přitížení zdi je větší než rázového zatížení zdiva. Nedojde k havárii stěny, 

ale není vyloučen vznik trhlin a poškození omítek. 

 

9.4. Posouzení příčky 

Stěna odděluje obytnou místnost 1.09 od ostatních místností světlá výška stěny 2550 mm, 

světlá šířka v místnosti je 6250 mm. Otvor ve stěně o rozměrech 800+300x1970 mm. Stěna se 

skládá z cihelných bloků.  

Parametry zdiva: 

Cihelné bloky o rozměrech 247x300x238 mm. 

Objemová hmotnost 640 kg. m 
-3 

pevnostní označení P8 pevnost v tlaku 8 MPa 

v tahu za ohybu 0,20 N / mm
2
.→ 0,02 MPa (Rtfd) [10] 

 

 

 dle údajů výrobce 

[3] 

dle údajů výrobce 

 

Tečnový modul přetvárnosti: (použita vyšší hodnota km) [9] 
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Modul pružnosti neporušené nové konstrukce [9]: 

 

 

Součinitel použito součinitele odpovídající době působení 10
-1

s 

Vnitřní síly a napětí v konstrukci 

Výpočetní model: desková konstrukce zdiva chovající se jako konzolová stěna 

Statický moment ve vetknutí desky: 

 

 

Vlastní kruhová frekvence desky (jednostranně vetknutý a z druhé strany kloubově připojený 

nosník). 

  

 

 

 

 

 

 

 

Součin: 

 

 

Dynamický součinitel dle grafu: 

Dynamický součinitel uvažuji o hodnotě 2,0 

 

Napětí od rázového zatížení ve spáře zdiva: 
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Přitížení od vlastní tíhy nadložního zdiva: 

Odečítám hmotnost zdiva, které není v otvorech, a zatížení zdiva uvažuji rovnoměrně 

Výška stěny: 2,55 m 

Délka stěny: 6,25 m 

Tloušťka: 0,300 m 

Měrná hmotnost:  

 

Vlastní hmotnost zdiva:  

 

Hmotnost zdiva v otvorech: 

 

V užitném podkroví:  

 

Na 1 m délky:  

 

Přitížení nadložním zdivem, stropem a střechou  

 

Hmotnost nadložního zdiva (dle plánku):  

 

 

Celková hmotnost bez zdiva v otvorech: 

 

 

Tíha na 1 m délky:  

 

Přitížení stropem a střechou uvažuji shodně se zatížením stěny A 

 

Přitížení stropem:  

 

Přitížení střechou:  
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Celkové přitížení:  

Normálové napětí:  

Výsledné napětí:  

Vliv rychlosti zatěžování:  

součinitel vlivu rychlosti zatěžování 

součinitel spolehlivosti zatěžování (pro zdivo 0,9) 

pevnost materiálu za ohybu 

 

Z rovnováhy napětí:  

 

V tomto případě je rázové zatížení větší než statická pevnost a přitížení zdiva, dojde zde 

k vyboření příčky. 

9.5. Poškození konstrukce podlahy 

Základem podlahy je zhutněný štěrkopískový podsyp o tloušťce 200 mm, železobetonová 

deska 50 mm a 80 mm. Nášlapná část je tvořena parketami. 

Měrná hmotnost železobetonu:  

Měrná hmotnost zhutnělého štěrkopískového podsypu:  

Měrná hmotnost zeminy:  

Vzhledem k ,,opření“ konstrukce podlahy o zhutnělý štěrkopískový podsyp a zeminu 

nepředpokládám výrazné poškození, které by mělo vliv na stabilitu domu. Pravděpodobně 
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vzniknou trhliny v první vrstvě železobetonu, který je nad vrstvou izolace a dále budou 

poškozeny parkety. Nepočítám proto podrobněji zatížení výbuchem. 

9.6. Poškození konstrukce stropu 

Keramický strop v posuzovaném objektu (Heluz Miako) je tvořen cihelnými vložkami a 

keramobetonovými stropnímy nosníky, vyztuženými svařovanou prostorovou výztuží. Nosníky 

jsou přímo uložené na nosné konstrukci a zatížení je rovnoměrné. Tato konstrukce je zároveň 

konstrukcí podlahy pro užitné podkroví. Konstrukce je přitížena nadložním zdivem a střechou. 

Zatížení tlakovou vlnou působí v opačném směru než vlastní tíha stropu a užitná zatížení.  

Tíha stropu: ,  

Požadovaná odolnost vychází ze vztahu [3]: 

 

 doba trvání zatížení 

nejvyšší vygenerovaný přetlak 

vlastní tíha samotné konstrukce 

návrhová hodnota průhybu uprostřed rozpětí při porušení prvku [3] 

tíhové zrychlení 

 

Požadovaná odolnost vzhledem k maximálnímu vygenerovanému přetlaku od výbuchu vychází 

poměrně vysoká. 

Výrobce uvádí v technických listech tohoto stropu tyto hodnoty [11]: 
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Mu – výpočtový ohybový moment na mezi porušení nosníku 32,2 kNm 

Qu – výpočtová posouvající síla na mezi porušení průřezu 17,99 kN 

Mrb – ohybový moment na mezi vzniku trhlin průřezu bez cihelných tvarovek 7,07 kNm 

Mrbk – ohybový moment na mezi vzniku trhlin průřezu s cihelnými tvarovkami 10,62 kNm 

 

Vzhledem k uložení stropu v nosném zdivu, přitížení nadložním zdivem a přitížení střechou 

nepředpokládám nadzdvižení nebo posun stropní konstrukce. V konstrukci vzniknou trhliny a 

porušení omítek. 

10. Nejistoty při stanovení odezvy stavební konstrukce 

Charakteristiky základních stavebních materiálů a stavebních konstrukcí jsou uváděny 

v normách pro navrhování a bývají i v materiálových listech výrobců. Normy jsou založeny na 

mezních stavech, vychází se ze statistických charakteristik nebo středních hodnot. Přibližný 

odhad nepřesnosti hodnot materiálových charakteristik (např. modul pružnosti nebo pevnosti) 

převzatých z norem pro navrhování si lze učinit podle ČSN 73 20 30 (1994), která stanovuje 

možné odchylky přetvoření konstrukce podle materiálu: kovové konstrukce 15 %, předpjatý 

beton 20 %, zdivo spřažené a železobetonové 25 %, dřevo 30 % a plasty dokonce 40 % [3]. 

Dynamické zatížení představuje kladné i záporné hodnoty. Nejistota v určení odezvy 

konstrukce bude poměrně významná. Výbuch představuje větší zatížení než běžné zatěžování 

stavebních konstrukcí. Při takovém zatížení jsou přípustné diference pro přetvoření větší např. 

pro zdivo se uvádí až 50 %. U zemních konstrukcí může odchylka z norem převzatých 

charakteristik být i řádová (stanovení na základě zkušeností)[3]. 

Jestliže vycházíme při stanovení odezvy stavební konstrukce z údajů převzatých z norem pro 

navrhování a materiálových listů, pak lze přizpůsobit této nejistotě zjednodušující předpoklady 

o celém průběhu děje. Pro přesnější výpočty bude tedy nutné stanovit charakter stavebních 

materiálů a konstrukcí měřením. 

Zatížení stavebních konstrukcí výbuchem je nutno vždy zadat dvěma parametry, parametr 

intenzity (tlak) a časový průběh zatížení (např. doba působení přetlaku). Pokud by nebyl zadán 

např. časový parametr, tak intenzitní parametr bude zatížen až řádově velkou chybou. 



52 

 

Dalším významným vlivem při posuzování stavební konstrukce na účinek výbuchu je doba 

působení přetlakové nebo podtlakové fáze rázové vlny. Zvláště když doba působení je 

v intervalu desetin až setin sekundy. V tom případě může být odezva konstrukce zesílena 

rezonancí, která je rovněž přibližně ve stejném časovém intervalu.Při stanovení odezvy 

stavební konstrukce se obvykle vychází z neporučených stavebních konstrukcí a nestanoví se 

jejich poškození. Zvláště u starších objektů je nutné předpokládat výskyt nejrůznějších 

předhavarijních poškození v podobě trhlin nebo prasklin. Po drahách těchto poškození je 

možný pohyb částí stavebních konstrukcí a tím snadněji může dojít k vysunutí částí zdiva. 

Podobně působí i pracovní spáry např. mezi železobetonovými stěnami a železobetonovými 

stropy. Pracovní spáry mezi stěnami a stropem i v případě správného ošetření a zajištění 

konstrukční výztuží nezaručí odolnost proti účinkům výbuchu, protože pevnost betonových 

průřezů v tahu přes tyto spáry je nižší než pevnost monolitických průřezů. Při výbuchu pod 

takovými stropy může dojít k nadzdvižení stropu a jeho poruše dříve, než dojde k poškození 

stěn z železobetonu. Podobným případem jsou prefabrikované stropní konstrukce z panelů, 

stropních trámů se stropnicemi[3]. 

Hodnocení rozsahu porušení konstrukce se provádí podle stupně poškození objektu a 

konstrukcí. Využívá se ke klasifikaci zatřídění do 6 stupňů dle následující tabulky. 

Tabulka 10.1. Stupně poškození stavebních konstrukcí [3] 

Stupeň 

poškození 

Označení 

škody 

Popis škody 

0 Bez poškození Nevznikají viditelná poškození 

1 První známky 

poškození 

Část skleněných výplní oken a dveří rozbita. Trhliny šířky do 1 mm na 

styku stavebních prvků. 

2 Malé škody Rozbití či popraskání všech skleněných výplní.  Trhliny šířky do 5 mm 

v omítce zdi a stropů zpravidla průběžné. Nerozevřené trhliny v rozích zdí 

v důsledku sedání. 

3 Vážné škody Rozevřené trhliny širší než 5 mm v příčkách a nosných zdech, 

neohrožující stabilitu konstrukce. Padání komínů na budovách. Utržení 

přívodních vedení a částí potrubí. 

4 Nebezpečné 

poruchy 

Trhliny v nosných zdech, překladech nebo poruchy ve skeletové nosné 

konstrukci, ohrožující jejich statickou funkci.  Zřícení částí příček, 

výplňového zdiva a komínů. Přetržené a zdeformované potrubní vedení a 

elektropřípojky. 

5 Destrukce Zřícení cihelných staveb nebo jejich částí s hlavními nosnými prvky. 

Propadnutí krovů nebo stropů. Průběžné trhliny v nebezpečných průřezech 

železobetonových konstrukcí. 
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11. Účinky výbuchu na přítomné osoby a okolí domu. 

Množství výbušné směsi, které může být nebezpečné pro osoby v uzavřeném prostoru 

představuje již 10 dm
3
. V prostorách menších jak 100 m

3
 se uvádí nebezpečné množství směsi 

menší jak deseti tisícina objemu. Jestliže se v bezprostřední blízkosti vyskytují osoby. Může 

být nebezpečné množství směsi ještě menší [2]. V některých odborných publikacích  se uvádí 

jako nebezpečný přetlak pro osoby 10 kPa [3]. 

Neuvažuji, že by době iniciace byly osoby v místnosti, protože v případě přítomnosti by jistě 

registrovaly únik čichem vzhledem k odorizaci zemního plynu. Podle scénáře dojde k iniciaci 

zapnutím elektrického osvětlení, osobou vstupující do místnosti. Výbuch tak proběhne při 

otevřených dveřích, ve kterých stojí osoba. Bude tedy zasažena přímým plamenem, dojde 

k jejímu povalení, těžkému až smrtelnému zranění a to jak od tlakové vlny ( v ohnisku výbuchu 

může být tlak větší než maximální vypočtený), tak hroutící se příčkou a letícími troskami. 

Tlaková vlna se bude dále šířit do chodby, kde způsobí poškození dveří dalších místností a 

případné poranění osob stojících za dveřmi tlakovou vlnou, hroutící se příčkou a letícími 

troskami nebo druhotně pádem osob na ostré předměty. Další šíření proběhne schodištěm až ke 

vstupním dveřím do podkroví, která poškodí a případně poraní osoby stojící v jejich blízkosti. 

Osoby pohybující se v blízkosti domu mohou být zraněny letícími troskami oken a  

balkónových dveří. Letící trosky nemají jen přímou trajektorii letu, ale i krouživou to znamená, 

že může dojít ke zranění osob v místech, kde by jsme to nečekali ( např.,,ve stínu zdi“). Není 

pravděpodobné, že by došlo k přímému poškození sousedních domů v uliční zástavbě. 

Výjimkou by bylo poškození oken tlakovou vlnou nebo letícími předměty. Dále je 

pravděpodobné poškození automobilů stojících v blízkosti domu letícími předměty a poškození 

pouličního osvětlení. Plamen od výbuchu může zapálit snadno zápalné materiály v blízkosti 

výfukových otvorů. 
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Tabulka 11.1.  Zranitelnost osob[14] 

Skupina zranitelnosti Přetlak  Popis zranění 

0 Méně než 10 Zranění od přímého působení tlakové vlny je nepravděpodobné 

1 10 - 30 Lehké úrazy osob Nad 15 kPa, povalení osob 

2 30 - 150 Těžké úrazy osob Nad 34 kPa, prasknutí ušních 

bubínků 

3 150 - 200 Smrtelné úrazy 

 

Výsadba zeleně okolo domů (v případě listnatých stromů ve vegetačním období) může mít 

ochranný účinek proti šíření tlakové vlny. Tlaková vlna ztratí část své energie průchodem 

zelení. Další účinek spočívá ve zpomalení nebo zastavení letu trosek stavebních konstrukcí. To 

vše je samozřejmě závislé na hustotě a vzrůstu zeleně. 

Závěr 

V této práci je řešen výbuch zemního plynu v novostavbě rodinného domu a účinek výbuchu na 

stavební konstrukce. Ke stanovení mohutnosti výbuchu bylo použito třech různých postupů. 

Výsledkem jsou tři různé hodnoty, které se přibližně shodují ve dvou případech a to v případě 

vztahů dle Cubbage a Simondse a metody dle [6] jen v maximálních vygenerovaných 

přetlacích. Výsledek metody[6] je převážně závislý na kvalifikovaném odhadu rozsahu oblaku 

plynu a rychlosti šíření plamene v něm. Určit velikost oblaku plynu v rozmezí výbušné 

koncentrace je velmi problematické. Třetí použitá metoda vychází  z normy  

ČSN EN 1991-1-7. Statický přetlak nutný k výpočtu maximálního vygenerovaného přetlaku 

byl zvolen přetlak p1  dle metody Cubbage – Simondse. Přetlak vypočítaný podle této normy 

vychází ze všech přetlaků nejmenší. Pro nejsilnější účinek byl dále uvažován přetlak p2 dle 

výše uvedené metody.  

Poškození uzávěrů otvorů (oken). Kritéria jsou uvedena výše v části věnované odolnosti 

skleněných výplní. Na vliv odolnosti těchto konstrukcí má také počet skleněných tabulí 

v oknech. Při působení tlakové vlny na sklo dochází nejprve ke stlačení a prohnutí tabule až 

k bodu lomu skla. To znamená, že dochází k vytvoření mírného přetlaku mezi první a druhou 
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tabulí, který působí proti přetlaku výbuchu. Tím hodnoty porušení skla nabývají větších hodnot 

než u jedné tabule stejné síly a tím dojde i k většímu vygenerovanému přetlaku. Velký vliv na 

pevnost skla mají bezpečnostní fólie používané proti vloupání nebo tlakovým vlnám jak od 

silného větru tak možných výbuchů např. od chemického provozu.  

Nejistoty při stanovení odezvy stavebních konstrukcí jsou uvedené výše. Pro přesnější výpočty 

by materiálové charakteristiky použitých stavebních materiálů musely být stanoveny měřením 

přímo na stavební konstrukci nebo odběrem vzorků. Další vliv na pevnost zdí mají otvory, 

které zdivo vlastně zeslabují a může tak dojít k oproti předpokladům k jejich vyboření. Přitížení 

zdiva střechou v tomto případě je přibližně určeno výpočtem, někdy se používá odhadu zatížení 

podle druhu střechy, vzniká tím další chyba, protože není nikdy přesně určeno zatížení a jeho 

působení na nosné zdi[3]. 

Studium chování stavebních konstrukcí a materiálů při dynamickém zatížení je experimentálně 

náročné a rozsah experimentálních prací je významně menší [3]. Chování materiálů při 

dynamickém zatěžování je ovlivněno řadou okrajových podmínek hlavně skladbou a 

charakterem mikrostruktury. Situace konstrukcí namáhaných výbuchem je specifické. 

Namáhání je jednorázové s dynamickým charakterem, nedochází tedy k únavovým jevům. 

Vzhledem k těmto všem faktorům je prakticky nemožné předpovědět intenzitu i směr zatížení 

stavebních konstrukcí přetlakem výbuchu[3]. 

Výpočtem bylo zjištěno, že přetlakem od výbuchu budou všechny skleněné výplně poškozeny a 

dojde k vymetení jejich trosek mimo dům. S velkou pravděpodobností nedojde k havárii 

obvodových zdí, ale není vyloučen vznik trhlin a poškození vnitřních omítek. Příčka dle 

výpočtu bude havarovat, poškození stropu se předpokládá v podobě trhlin. Poškození podlahy 

pouze v podobě zničené parketové podlahy. Obyvatelnost domu bude závislá na odborném 

vyjádření statika. Přínosem práce je přibližné stanovení mohutnosti výbuchu a navazující 

stupeň poškození stavebních konstrukcí. Zpětným postupem a za přispění některých 

tabulkových kritérií lze podle stupně poškození stanovit přibližný přetlak výbuchu. Součástí 

závěrečné je jednoduchý výpočetní program sestavený v Excel 2010. 
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