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Anotace 

Peštuka, T.: Posouzení účinků a následků výbuchů v prostředích se zvýšenou prašností a 

aerosolním prostředím. Bakalářská práce, Ostrava: VŠB – TU Ostrava, Fakulta 

bezpečnostního inženýrství, 2012, 38 stran. 

 

Bakalářská práce se zabývá nebezpečím výbuchů v prostorách se zvýšenou prašností 

a aerosolním prostředím, konkrétně v objektu pro skladování obilnin. Práce obsahuje právní 

rámec týkající se této problematiky, teoretické vymezení oblasti hořlavých prachů, což 

zahrnuje faktory ovlivňující výbuchové parametry nebezpečných prachů, popis zdrojů 

schopných iniciovat výbuch a možností protivýbuchové ochrany. Praktická část se věnuje 

popisu posuzovaného objektu a požárně technickým charakteristikám přítomných surovin. 

Dále byla provedena analýza rizik s cílem označit nejnebezpečnější a nejpravděpodobnější 

iniciační zdroje potenciálního výbuchu, následuje popis účinků a následků případné exploze. 

Nakonec bylo provedeno posouzení stávajících protivýbuchových opatření a navrhnuta 

inovativní preventivní opatření, s cílem optimalizace rizik. 
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The theme of this bachelor thesis is an explosion hazard in areas with high dusts and aerosols 

environment, specifically in grain storage area. The work includes the legal framework of this 

issue, theoretical definition of combustible dusts, which includes factors affecting explosion 

parameters of dangerous dusts, description of sources capable to initiating on explosion and 

the possibility of explosion protection. The practical part gave attention to description of the 

object under consideration and fire and technical characteristics of materials present in the 

area. In addition, a risk analysis to identify the most dangerous initial source of potential 

explosion, followed by a description of the effects and consequences of the explosion. Finally, 

it was an assessment of existing measures and proposed innovative measures in order to 

optimize risks. 
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1 Úvod 

Výbuchy prachu v průmyslu obecně, zvláště pak v zemědělském, krmivářském a 

potravinářském nejsou žádným novým jevem, jedná se o problematiku starou více než 200 let, 

proto musí být brána do úvahy. Často se však setkáváme s případy, kdy je riziko vzniku 

výbuchu v prostorách se zvýšenou prašností a aerosolním prostředím zlehčováno, a 

protivýbuchová ochrana je mnohdy nedostatečná, což může mít fatální následky. I při běžné 

manipulaci, při určitých podmínkách, může ze zdánlivě neškodného prachu ve vteřině 

vypuknout katastrofa, která bude mít za následek nejen škody na majetku, ale také poškození 

lidského zdraví či smrt. 

V současné době je možností řešení problematiky protivýbuchové prevence nespočet, 

čehož také většina provozovatelů využívá, přesto k výbuchům dochází. Děje se to především 

z důvodu technické závady či nedbalosti daných osob. Proto je nutné dbát nejen na pravidelné 

revize technologických zařízení, ale také na dostatečné poučení a proškolení zaměstnanců. 
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2 Cíl práce 

Cílem mé bakalářské práce je zhodnotit aktuální bezpečnostní rizika spojená s výbuchem 

v prostorách s prašným a aerosolním prostředím. Což zahrnuje popis problematiky výbuchů 

prachů, právního rámce věnujícího se tomuto tématu, možností protivýbuchové ochrany, 

potenciálních iniciačních zdrojů a provedení analýzy rizik související s výbuchem prachu ve 

vybraném provozu, následné posouzení účinků a následků případné exploze a navrhnutí 

opatření vedoucí k optimalizaci rizika. 

Objekt, na který jsem se zaměřil, slouží k uskladnění obilovin a nachází se v katastrálním 

území obce Velké Kunčice. Provozovatelem je společnost Agroprodukt Supíkovice 

spol. s r. o., která vznikla v roce 1992 a od počátku hospodaří na pozemcích obcí Supíkovice, 

Velké Kunětice, Nová ves, Hradec u Jeseníku a Písečná. Společnost v současné době 

hospodaří na cca 700 hektarech zemědělské půdy. V živočišné výrobě se věnuje chovu skotu 

a prasat, v rostlinné výrobě se zaměřuje na pěstování řepky, máku, brambor a obilovin, 

konkrétně pšenice, žita a triticale, pro jejichž uskladnění je určen právě pozorovaný sklad 

obilí BIOS. 
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 ČSN EN 1127-1 Výbušná prostředí – Prevence a ochrana proti výbuchu – Část 1: 
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 NV č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu. Sbírka zákonů 2004, částka 131. 
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výbuchem. Dostupné z WWW: <http://www.vst.cz/CZE/informace/legislativa.htm>. 

Tyto publikace mi posloužily k seznámení s normami a právním rámcem, zabývajícím se 

oblastí nebezpečí výbuchu hořlavých prachů. 

 ŠČUREK, R.:  Studie analýzy rizika protiprávních činů na letišti. Skriptum, VŠB-TU 

Ostrava, katedra 060, Ostrava 2009, 115 s. 

 BERNATÍK, Aleš. Prevence závažných havárií. Ostrava: Sdružení požárního a 
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Tato skripta pro mě byla přínosná zejména z hlediska pochopení analýz rizik, které jsem v mé 

práci aplikoval. 

3.1 Vyhodnocení rešerše 

Pro vypracování mé bakalářské práce jsem v největší míře použil následující publikace. 

 Damec, J.: Protivýbuchová prevence. 1. Vydání. Ostrava: Sdružení požárního a 

bezpečnostního inženýrství, 1998. 188 s. ISBN 80-86111-21-0 

 Kulich M. a Keltoš M.: Problematika nebezpečí výbuchu v návaznosti na požadavky a 

výběr elektroinstalace a ochranných systémů. Učební texty k semináři, 6. 5. 2011, 

40 s. 

 ŠČUREK, R.:  Studie analýzy rizika protiprávních činů na letišti. Skriptum, VŠB-TU 

Ostrava, katedra 060, Ostrava 2009, 115 s. 

 VST engineering [online]. 2010 [cit. 2012-02-21]. Legislativa v oblasti ochrany před 

výbuchem. Dostupné z WWW: <http://www.vst.cz/CZE/informace/legislativa.htm>. 

V těchto materiálech jsem našel široké spektrum informací z oblasti problematiky výbuchů 

v prašném a aerosolním prostředí, právního vymezení pojícího se s tímto tématem a údaje 

nezbytné k provedení analýz rizik.  
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4 Základní pojmy 

Objekt – prostor nebo soubor prostorů, ve kterých je umístěna jedna nebo více nebezpečných 

látek v jednom nebo více zařízeních, včetně souvisejících infrastruktur a činností, v užívání 

právnických osob, či podnikajících fyzických osob. [1] 

Zařízení – technická nebo technologická jednotka, ve které je nebezpečná látka vyráběna, 

používána, zpracovávána, přepravována nebo skladována, a která zahrnuje všechny části 

nezbytné pro provoz. [1] 

Provozovatel – právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která užívá objekt nebo 

zařízení, v němž bude vyráběna, používána, zpracovávána, přepravována nebo skladována 

nebezpečná látka. [1] 

Výbuch – rychle probíhající chemická oxidační reakce, která je doprovázená prudkým 

vývinem tepla a tlakovými projevy. Oxidačním činidlem je obvykle vzdušný kyslík. [5] 

Výbušná směs – koncentrace hořlavých plynů, par a prachu ve směsi s oxidačním činidlem 

v rozmezí spodní a horní mezí výbušnosti, která je schopna výbušné přeměny. [5] 

Dolní mez výbušnosti LEL (Lower explosion limit) – nejnižší koncentrace prachu 

v disperzní soustavě, která se po iniciaci, definovanou velikostí iniciační energie, explozivně 

vznítí. [5] 

Horní mez výbušnosti UEL (Upper explosion limit) – nejvyšší koncentrace prachu 

v disperzní soustavě, která se po iniciaci, definovanou velikostí iniciační energie, explozivně 

vznítí. [5] 

Výbušná atmosféra (explosive atmosphere) – směs plynu a hořlavých látek ve formě plynů, 

par, mlh nebo prachu při atmosférických podmínkách, ve které se po iniciaci rozšíří hoření do 

celé nespálené směsi. [1] 

Aerosol – heterogenní směs malých pevných nebo kapalných částic v plynu. [7] 

Prach –  obecný název pro pevné částice s průměrem 0,5 milimetru a menším. [7] 

Brizance – schopnost tříštivého účinku výbušniny, respektive rychlost narůstání tlaku při 

explozi. [7] 

Hybridní směs – prašná koncentrace za současného výskytu hořlavého plynu nebo páry 

hořlavé kapaliny. [7] 

Disperze – rozptýlení prachových částic. [7] 
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5 Právní rámec 

V České republice je problematika ochrany před výbuchem řešena přijetím směrnic 

Evropského parlamentu a Evropské rady, a to především direktivy ATEX (z francouzského 

Atmosphére Explosif - výbušná atmosféra). Základním obsahem direktivy ATEX jsou dvě 

evropské směrnice, označené 99/92/EC (ATEX 137) a 94/9/EC (ATEX 100), které přijala do 

svého právního řádu, na úrovni zákona, každá členská země Evropské unie (dále jen EU), 

s tím, že mohla její dopady ještě zpřísnit, nikoliv však zmírnit. V České republice jsou tyto 

směrnice přijaty jako nařízení vlády (dále jen NV) č. 23/2003 Sb. (ATEX 100) a NV č. 

406/2004 (ATEX 137), které jsou přesnými překlady originálů, nejsou zde tedy přísnější 

pravidla než v ostatních zemích EU. 

NV č. 23/2003 Sb. definuje povinnosti výrobce a dodavatele zařízení určeného do 

prostor s nebezpečím výbuchu, ti musí zajistit odpovídající procedury pro uvedení na trh, 

například prohlášení o shodě, odpovídající značení výrobku a další náležitosti. Cílem tohoto 

NV je deklarovat shodnou minimální úroveň bezpečnosti výrobků určených do prostor, kde se 

mohou vyskytovat výbušné atmosféry. 

NV č. 406/2004 Sb. má za cíl zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v prostředí s nebezpečím výbuchu. Ukládá provozovatelům provozu s nebezpečím výbuchu 

povinnost přijímat opatření pro předcházení vzniku výbušných atmosfér, zabránění iniciace 

výbušných atmosfér a snížení účinků případného výbuchu tak, aby byla zajištěna bezpečnost 

zaměstnanců. V případě potřeby je možná kombinace a doplnění těchto opatření. Výsledkem 

je vypracování dokumentace o ochraně před výbuchem, úkolem provozovatele je pravidelně 

přehodnocovat opatření a v případě nutnosti tuto dokumentaci bezodkladně aktualizovat. 

[9,11,14] 

Další úroveň z právního hlediska představují harmonizované technické normy, které se 

týkají výbuchů, například (uvádím pouze v informativním – neúplném výčtu): 

 ČSN EN 61 241 – Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem, 

 ČSN EN 14 797 – Zařízení pro odlehčení výbuchu, 

 ČSN EN 13 463 – Neelektrická zařízení pro prostory s nebezpečím výbuchu, 

 ČSN EN 1127-1 – Zamezení a ochrana proti výbuchu a další. 

V neposlední řadě je také nutné splnit požadavky stanovené v návodech výrobců 

zařízení do prostor s nebezpečím výskytu výbušné atmosféry, bezpečnostních listů 

přítomných látek a předpisů provozovatele. 
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6 Popis zadané problematiky 

Pro posouzení účinků a následků výbuchů, respektive pro hodnocení rizika samotného 

vzniku výbuchu, je důležité znát základní informace, týkající se této problematiky. Těmito 

poznatky, mezi něž patří charakteristické fyzikální a chemické vlastnosti hořlavých prachů, 

faktory ovlivňující jejich výbuchové parametry a možné iniciační zdroje, se zabývá tato 

kapitola. Mimo to se zde také nachází teorie vzniku výbuchu a historie z oblasti výbuchů 

prachů. [8] 

6.1 Teorie vzniku výbuchu 

O výbuchu se ve většině případů hovoří jako o náhlém nežádoucím jevu, který vlivem 

svých, především tlakových, účinků způsobuje řadu negativních dopadů, jako jsou demolice 

stavebních konstrukcí, technologií a zařízení v jeho dosahu. Průběh výbuchu se odehrává 

v řádech milisekund, to znemožňuje včasný útěk, proto často dochází také k poškozením 

zdraví, či dokonce úmrtím osob, vyskytujícím se v inkriminovanou dobu v okolí exploze. 

Výbuch však může být člověku také prospěšný, jeho energie se využívá například při těžbě 

v kamenolomech, při úpravách terénů, pro demolice budov, ale také ve spalovacích motorech 

aut a jiných dopravních prostředků. 

Výbuch lze definovat jako velmi rychlou oxidační reakci výbušné směsi, šířící se 

v celém jejím objemu a vyznačující se prudkým nárůstem teploty a tlaku. Hořlavou, potažmo 

výbušnou, látkou může být hořlavý plyn, pára či mlha hořlavé kapaliny, rozvířený hořlavý 

prach nebo hybridní směs. [8] 

Samotná hořlavá látka není představitelem možného rizika, aby v určitém prostoru mohlo 

dojít k výbuchu, jsou nutné tři základní faktory (viz také Obrázek č. 1): 

 dostatečná koncentrace a stupeň disperze hořlavé látky, 

 dostatečné množství oxidačního prostředku, 

 iniciační zdroj o dostatečné energii. 
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6.2 Hořlavé prachy 

Prach je obecně tvořen částicemi menšími než 0,5 mm, některé atypické materiály se 

však mohou chovat jako prachy i při větších rozměrech, typickým příkladem je peří. Může 

být úmyslně vyroben (mouka), ale také se může jednat o odpad (brusný prach). 

Hořlavé prachy se objevují ve dvou formách, první je usazený prach (aerogel), druhou 

rozvířený prach (aerosol). Prach může velmi snadno přejít z jednoho stavu do druhého, 

usazený prach lze lehce rozvířit například otřesy, proudem vzduchu nebo vibracemi, naopak 

aerosoly se bez vnějšího působení postupně usazují.  

Rozvířený hořlavý prach je schopen prudké oxidační reakce, která má charakter 

výbuchu, za určitých podmínek může přejít dokonce v detonaci. V usazeném stavu může 

prach dle druhu látky hořet plamenem (bavlna), žhnutím (dřevěné uhlí), nebo doutnáním, liší 

se také rychlost postupu hoření. Nebezpečí vzniku a šíření požáru hrozí v místech, kde je 

prach usazen v souvislé vrstvě o tloušťce 1mm a více. Každý požár hořlavého prachu může 

snadno přejít ve výbuch, a naopak. [7] 

6.3 Události z minulosti 

Výbuchy hořlavých prachů jsou známy více než 200 let. Dle literatury došlo k první 

takové události v roce 1785 v italském Turíně, kde se jednalo o výbuch moučného prachu 

v budově skladu. V průběhu dalších sto let došlo k pěti velkým explozím obilného prachu. 

Počet výbuchů začal narůstat spolu s rostoucí industrializací, ve Spojených státech 

amerických a Kanadě došlo do roku 1922 k více než dvěma stovkám výbuchů hořlavého 

prachu v různých průmyslových odvětvích. Exploze postihly mlýny, sila, továrny na výrobu 

škrobu, ale také čokoládovny, rafinerie cukru, a nevyhnuly se ani zařízením na zpracování 

hliníku, gumy či papíru. Avšak ani Evropa, včetně České republiky, nebyla těchto havárií 

Iniciační 

zdroj 

 

Výbušná 

koncentrace 

O2 

Oxidační 

prostředek 

Obrázek 1 - Výbuchový trojúhelník 
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ušetřena, a i dnes jsou výbuchy prachů poměrně časté. Dle literatury [11] u nás v letech 1974 

až 1994 došlo v potravinářském průmyslu k patnácti výbuchům prachu. Nejčastější jsou 

exploze v souvislosti s dřevným prachem, druhý v pořadí je potravinářský a krmivářský 

průmysl, následují provozy na zpracování plastických hmot, kovů a výbuchy uhelného 

prachu. [6,7] 

6.4 Ovlivnění výbuchových parametrů hořlavých prachů 

Na výbuchové parametry hořlavých prachů má vliv poměrně mnoho faktorů, mezi 

základní patří velikost prachových částic, množství prachu, koncentrace kyslíku v oxidační 

atmosféře, tlak a teplota směsi v okamžiku iniciace, vlhkost prachu, příměs inertních tuhých 

látek, turbulence směsi a výskyt hybridních směsí. [4] 

6.4.1 Velikost prachových částic 

Spolu s klesající velikostí prachových zrn roste maximální výbuchový tlak a 

maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku (brizance výbuchu), naopak klesá velikost 

iniciační energie, která je schopna odstartovat výbuchový proces. Při sedimentaci se nejdříve 

usazují největší částice, tím pádem klesá energie prachového mraku. Částice s průměrem 

větším než 0,5 mm všeobecně nereagují explozivně, ovšem je-li přítomen také podíl 

jemnějšího prachu, v množství nad spodní mezí výbušnosti, podílí se na výbuchu i část tohoto 

hrubého prachu. Je prakticky nemožné udat limitní množství jemného prachu, při kterém by 

nebylo nutné provést žádná výbuchová opatření, jelikož se neustále vytváří další otěrem při 

jakékoliv manipulaci s hrubým prachem. [4] 

6.4.2 Množství rozvířeného prachu 

Výbuch je možný až od určitého množství prachu, čili koncentrace, tato hranice se 

nazývá spodní mez výbušnosti. S rostoucím množstvím rozvířeného prachu narůstá brizance 

výbuchu a výbuchový tlak, při optimální koncentraci dosahují tyto hodnoty maxima, při 

dalším zvyšování koncentrace pozvolna klesají, dokud nepřekročí horní mez výbušnosti, kde 

jsou nulové. [4] 

6.4.3 Koncentrace kyslíku 

Při poklesu koncentrace kyslíku klesá také prudkost výbuchu, při jejím zvyšování 

prudkost výbuchu roste. Jestliže koncentrace kyslíku klesne pod tzv. limitní obsah, již nemůže 

dojít k explozi. Limitní hodnoty závisí na druhu hořlavého prachu, ale také na inertním plynu, 

který se ke snížení koncentrace kyslíku použije. [4] 
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6.4.4 Pracovní tlak a teplota 

Při zvýšení tlaku v okamžiku iniciace, narůstá brizance a výbuchový tlak. Taktéž 

rostoucí teplota posouvá hodnoty výbuchového tlaku směrem vzhůru, rychlost narůstání 

výbuchového tlaku však ovlivňuje jen nepatrně. Snižuje se však spodní mez výbušnosti, 

limitní obsah kyslíku a velikost minimální iniciační energie. [4] 

6.4.5 Vlhkost prachu 

Ke snížení výbušnosti dochází u většiny prachů při obsahu vody nad 10 hmotnostních 

procent, kdy se dají jen obtížně rozvířit, což znesnadní vznik výbušných atmosfér. Ve větší 

míře se vliv vlhkosti projevuje při obsahu 30 - 40 hmotnostních procent. [4] 

6.4.6 Příměs tuhých inertních látek 

K významnému snížení výbušnosti je nutné vysoké množství inertních látek, 

k dosažení nevýbušnosti je často nutné více než 80 hmotnostních procent příměsí inertních 

prachů. [4] 

6.4.7 Turbulence směsi 

Rostoucí turbulence směsi zvyšuje její výbušnost, výrazně roste zejména brizance. [4] 

6.4.8 Výskyt hybridních směsí 

O hybridní směsi hovoříme, když se v prostoru vyskytuje spolu s hořlavým prachem 

hořlavý plyn nebo pára hořlavé kapaliny. Výskyt hybridní směsi může nastat například 

v důsledku zvýšení teploty prachu, kdy dochází k vývinu rozkladných plynů, nebo při vývinu 

vodíku z vlhkých kovových prachů. Důsledkem je zvýšení výbušnosti, kdy exploze může 

nastat, přestože nebyla dosažena koncentrace dolní meze výbušnosti plynu nebo hořlavého 

prachu, a to značně nižší iniciační energií. [4] 

6.5 Iniciační zdroje 

Iniciačním zdrojem se rozumí předmět nebo látka, která je schopna předat dostatečné 

množství energie takového druhu, teploty a to po určitou dobu, že tím vyvolá vznícení směsi 

hořlavé látky a oxidačního prostředku. 

Základní typy iniciačních zdrojů definuje ČSN EN 1127-1, a to následovně: 

 horké povrchy, 

 plameny a horké plyny, 

 mechanické jiskry, 

 elektrická zařízení, 
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 vyrovnávací proudy a katodické protikorozní ochrany, 

 statická elektřina, 

 úder blesku, 

 vysokofrekvenční elektromagnetické pole (10 kHz – 300 GHz), 

 elektromagnetické záření (300 GHz – 300 THz), 

 ionizující záření, 

 ultrazvuk, 

 adiabatická komprese, rázové vlny a proudící plyny, 

 chemické reakce. 

Následuje stručná charakteristika jmenovaných iniciačních zdrojů: 

6.5.1 Horké povrchy 

Jedná se například o stěny spalovacích komor a kotlů, horká potrubí, pásové brzdy, 

zadírající se kluzná ložiska a další. K iniciaci dochází při kontaktu výbušné atmosféry 

s horkým povrchem. Účinnost se liší v závislosti na druhu a koncentraci hořlavé látky, a 

narůstá spolu se zvyšující se teplotou a plochou horkého povrchu. Vyšší povrchová teplota je 

nutná v případě proudění výbušné směsi. [8] 

6.5.2 Plameny a horké plyny 

Plameny jsou jedny z nejúčinnějších iniciačních zdrojů a velice snadno se šíří do 

propojených částí technologie a okolních prostor. Horké plyny vznikají jako produkty 

spalovacích reakcí. [8] 

6.5.3 Mechanicky vznikající jiskry 

Jedná se o pevné částice o zvýšené teplotě, které se vytvoří při nárazu či tření.  

Příkladem mohou být jiskry vznikající při broušení nebo při pádu těles. [8] 

6.5.4 Elektrické jiskry 

Jedná se o zdroj iniciace související s používáním elektrických zařízení. Elektrické 

jiskry vznikají nejčastěji při zapínání a rozpínání elektrických obvodů, uvolněním kontaktů a 

spojů. [8] 

6.5.5 Rozptylové elektrické proudy 

V případě, že jsou části systému schopné vést rozptylové proudy spojovány, 

rozpojovány nebo přemosťovány, mohou vznikající elektrické jiskry nebo oblouky fungovat 
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jako iniciační zdroj. Jde často o doprovodný jev závad v elektroinstalacích, poruchách obvodů 

zpětných proudů, či při magnetické indukci. [8] 

6.5.6 Statická elektřina 

Jedná se o trsový výboj, vyvolaný nabitými částmi z nevodivých materiálů (většinou 

plastů), který je velmi účinný jako iniciační zdroj výbušných atmosfér plynů a par, ale také 

explozivních směsí hořlavých prachů s nízkou hodnotou minimální iniciační energie. Za 

vývoj statického výboje jsou často zodpovědné poruchy uzemnění nebo rychle probíhající 

oddělovací a třecí postupy. U sypkých materiálů v usazeném stavu, i ve vznosu, mohou 

vznikat kuželové výboje. [8] 

6.5.7 Úder blesku 

Úder blesku do výbušné atmosféry prakticky vždy znamená její vznícení, je však 

velmi nepravděpodobný. K iniciaci směsi však může dojít i bez přímého úderu blesku, 

například zahřátím bleskosvodu nebo indukcí statické elektřiny. [8] 

6.5.8 Vysokofrekvenční elektromagnetické vlny 

Elektromagnetické vlny vyzařují všechny systémy, které generují a používají 

vysokofrekvenční elektrickou energii, v takovém případě plní všechny vodivé části, umístěné 

v poli vyzařování, funkci přijímací antény. Při dostatečné síle pole a velikosti takové přijímací 

antény mohou její vodivé části iniciovat výbušnou směs. [8] 

6.5.9 Elektromagnetické záření 

Jedná se o elektromagnetické vlny s frekvencí 300 GHz až 300 THz. Vyzařování 

v tomto optickém spektru může fungovat jako zdroj iniciace, zejména pokud je soustředěno. 

Sluneční světlo nebo záření jiných intenzivních světelných zdrojů, může být absorbováno 

rozvířenými částicemi prachu, které mohou následně iniciovat výbuch. [8] 

6.5.10 Ionizující záření 

Hovoříme-li o ionizujícím záření, máme na mysli rentgenové záření nebo záření 

radioaktivních látek, které se může v důsledku absorbování energie částicemi prachu stát 

iniciačním zdrojem. [8] 

6.5.11 Ultrazvuk 

Dochází zde k absorpci vyzařované energie pevnými nebo kapalnými látkami, a tím 

k ohřevu těchto látek. K iniciaci výbušné koncentrace hořlavých plynů a par může dojít jen 

v extrémních případech, v případě hořlavých prachů je to v praxi nereálné. [8] 
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6.5.12 Adiabatická komprese a rázové vlny 

Vlivem adiabatické komprese a rázových vln mohou vznikat velmi vysoké teploty, což 

může způsobit iniciaci výbušné atmosféry i usazeného prachu. Růst teploty je závislý zejména 

na tlakovém poměru. [8] 

6.5.13 Chemická reakce 

Jedná se především o exotermické reakce, včetně samovznícení prachů. Podmínkou 

možné iniciace je produkce tepla převyšující tepelné ztráty v okolí. Dosahování vysokých 

teplot je závislé na několika faktorech, například okolní teplota a doba trvání chemické 

reakce. [8] 
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7 Možnosti protivýbuchové ochrany 

Protivýbuchovou ochranou se rozumí opatření, která zabrání možnosti vytváření 

výbušných směsí hořlavých plynů, par a mlh hořlavých kapalin a hořlavých prachů, sníží 

možnost iniciace těchto směsí odstraněním či omezením možných iniciačních zdrojů, a 

zmenší účinky případného výbuchu. Všeobecně lze protivýbuchovou ochranu rozdělit do tří 

kategorií: 

 primární protivýbuchová ochrana, 

 sekundární protivýbuchová ochrana, 

 konstrukční (terciální) protivýbuchová ochrana.      [1] 

7.1 Primární protivýbuchová ochrana 

Někdy se o primární protivýbuchové ochraně hovoří jako o aktivní prevenci. Jedná se o 

bezesporu nejúčinnější protivýbuchová opatření, z důvodu vyloučení vzniku podmínek 

nutných ke vzniku výbuchu a s ním spojených škod. 

Nebezpečí výbuchu hrozí v případě, že jsou splněny následující okolnosti: 

 Je k dispozici prostor, kde se může vytvářet nebezpečná koncentrace plynů, par, mlh 

nebo prachů. 

 Je k dispozici hořlavá látka. 

 V posuzovaném prostoru je přítomen oxidační prostředek. 

 Množství oxidačního činidla a hořlavé látky je dostatečné k vytvoření výbušné 

koncentrace. [1] 

Úkolem primární protivýbuchové prevence je vyloučit minimálně jeden z těchto 

předpokladů, v takovém případě můžeme hovořit o vyloučení nebezpečí výbuchu. 

7.1.1 Vyloučení prostoru, kde může vznikat nebezpečná koncentrace 

Vzniku nebezpečí výbuchu se dá předejít vyloučením prostoru, v nichž mohou vznikat 

výbušné atmosféry, případně oddělení hořlavé látky a oxidačního prostředku. Jedná se o 

metodu, která se používá především u hořlavých kapalin, ale lze ji použít i u hořlavých 

prachů. Nejrozšířenější postupy jsou skladování pod vrstvou ochranné kapaliny, využitelné i 

pro samovznětlivé prachy, dále se využívají nádrže s plovoucím víkem, nádrže z pogumované 

tkaniny nebo ochranné vrstvy stabilních pěn, emulzí či dutých mikrokuliček. [1,7] 
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7.1.2 Ovlivnění hořlavé látky 

Dalším možným způsobem jak dosáhnout vyloučení nebezpečí exploze je odstranění 

hořlavé látky, respektive její nahrazení látkou méně hořlavou, v ideálním případě látkou 

nehořlavou. Tato náhrada však často, ať už z technologických důvodů nebo pro důležitost a 

jedinečnost chemického složení, není možná. V takovém případě je žádané snížení 

koncentrace pod výbušnou mez, například větráním či odsáváním. Provoz při koncentraci nad 

horní mezí výbušnosti u prachů nelze označit za bezpečný, jelikož nikdy nelze zaručit 

dokonalou homogenitu prachového mraku a tím pádem vyloučit že zde nebudou existovat 

místa s nižší koncentrací, tedy v rozsahu výbušnosti. U prachů je také nutno zdůraznit, že 

reálná koncentrace může být ovlivněna poměrem rozvířeného a usazeného prachu. Udržování 

koncentrace pod spodní mezí výbušnosti je možné pouze v případě, že je v zařízení 

dosahováno stálé koncentrace, například v odsávacím vedení či ve vedení vyčištěného 

vzduchu za filtrem. Časem se mohou v potrubí vytvářet usazeniny, které je nutno pravidelně 

odstraňovat. Množství výbušné směsi prachů lze omezit ovlivněním velikosti jejich částic a 

k omezení víření prachu je možno použít zkrápění vodou nebo oleji, případně, pokud to 

podmínky dovolí, jemnou granulací. [1,7] 

7.1.3 Odstranění nebo snížení množství oxidačního prostředku (inertizace) 

Odstranění nebo snížení množství oxidačního prostředku se nazývá inertizace a jedná se 

o v poslední době stále častěji používanou metodu. Hovoříme o preventivní protivýbuchové 

ochraně, která přemění původně výbušnou směs na nevýbušnou, přidáním inertních látek. 

Jedná se plyny (dusík, oxid uhličitý, vzácné plyny), halogenované uhlovodíky, vodní páru 

nebo tuhé látky v práškovém stavu. 

V případě použití inertních plynů dochází ke zředění výbušného systému a tím pádem 

ke zmenšení koncentrace reagujících látek. Proto se při působení iniciačního zdroje systém 

méně a pomaleji zahřívá a rychlost reakce klesá. Po přidání dostatečného množství inertního 

plynu již systém není schopen šířit plamen, v takovém případě nastává takzvaný dusivý efekt. 

Při použití vodní páry jako inertu dochází taktéž k naředění výbušného systému a chladícímu 

působení, avšak na rozdíl od ostatních inertních plynů je důležité uvažovat možnost její 

kondenzace. 

U halogenovaných uhlovodíků je dána inertizační schopnost chemickým dějem, který 

spočívá v antikatalitickém účinku. Pro negativní dopad na životní prostředí se tato metoda 

příliš nepoužívá. [1,7] 
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Dostatečnou inertizační schopnost mají také práškové materiály a hasící prášky, pokud 

jsou v prostoru rovnoměrně rozptýleny. Jejich účinek je fyzikální, fungují jako bariéra, a u 

mnohých prášků také chemický, na principu antikatalického efektu. [1,7,8] 

7.2 Sekundární protivýbuchová ochrana 

Sekundární protivýbuchovou ochranou, se rozumí opatření omezující iniciační zdroje. 

Nejedná se o dostatečnou záruku bezpečnosti, jelikož s jistotou vyloučit všechny iniciační 

zdroje není prakticky možné. Iniciační zdroje jsou předměty nebo látky, které jsou na základě 

zkušeností a vědeckých poznatků schopny odevzdat dostatečné množství energie k vyvolání 

vznícení určité hořlavé směsi. Iniciační zdroj je tedy vztažen k určité látce, s výjimkou 

iniciačních zdrojů, jako je například plamen nebo žhnoucí povrch, které mohou iniciovat 

prakticky všechny směsi (viz kapitola 6.5). [7] 

Základem sekundární prevence je klasifikace nebezpečných prostor do zón, které jsou 

rozděleny podle pravděpodobnosti výskytu výbušných koncentrací a následné definování 

požadavků na výběr vhodného typu zařízení, která jsou do vybraného prostoru umístěna. Z 

důvodu nehomogenity prachového mraku a možnosti vytvoření výbušné atmosféry 

rozvířením usazených vrstev prachu, jsou definovány různé zóny pro prachy, a různé zóny pro 

plyny a páry hořlavých kapalin. [1] 

7.2.1 Zóny pro hořlavé prachy 

Při členění prostoru do zón je nutno uvažovat také usazené vrstvy a hromady 

hořlavých prachů, které mohou rozvířením vytvořit výbušnou atmosféru. Rozdělení zón 

(dle [3]) je pro hořlavé prachy následující: 

 Zóna 20 – „je prostor, ve kterém je výbušná atmosféra vytvořena oblakem zvířeného 

hořlavého prachu ve vzduchu, který je přítomen trvale nebo dlouhou dobu nebo 

často.“
1
 

 Zóna 21 – „je prostor, ve kterém je výbušná atmosféra vytvořena oblakem zvířeného 

hořlavého prachu ve vzduchu, vznikající při běžném provozu příležitostně.“
1
 

 Zóna 22 – „je prostor, ve kterém je nepravděpodobný vznik výbušné atmosféry 

vytvořené oblakem zvířeného hořlavého prachu ve vzduchu, při běžném provozu a 

pokud se tato atmosféra vyskytne, pak pouze po velmi krátkou dobu.“
1
 

                                                 
1
 ČSN EN 1127-1 Výbušná prostředí – Prevence a ochrana proti výbuchu – Část 1: Základní pojmy a 

metodologie 
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7.2.2 Kategorie zařízení 

Zařízení a jejich součásti, které mají být používány v prostorech s nebezpečím výbuchu, 

se v závislosti na druhu zóny, zařazují do kategorií 1, 2 nebo 3. Pro jednotlivé kategorie platí 

různá kritéria, která jsou: 

 Kategorie 1 – „zahrnuje zařízení, které je konstruováno tak, aby bylo schopno provozu 

ve shodě s provozními hodnotami stanovenými výrobcem a zajišťovalo velmi vysokou 

úroveň ochrany.“
1
 

 Kategorie 2 – „zahrnuje zařízení, které je konstruováno tak, aby bylo schopno provozu 

ve shodě s provozními parametry stanovenými výrobcem a zajišťovalo vysokou 

úroveň ochrany.“
1
 

 Kategorie 3 – „zahrnuje zařízení, které je konstruováno tak, aby bylo schopno provozu 

ve shodě s provozními parametry stanovenými výrobcem a zajišťovalo normální 

úroveň ochrany.“
1
 

7.3 Konstrukční protivýbuchová ochrana 

Konstrukční protivýbuchová ochrana je někdy označována jako terciální preventivní 

opatření nebo také pasivní prevence. Na řadu přichází v případech, kdy nelze použít opatření 

primární a sekundární opatření nebo když není možno pravděpodobnost vzniku výbušné 

atmosféry řádně vyhodnotit, v takové situaci se vychází z toho, že výbušná atmosféra existuje. 

Obdobně to funguje u iniciačního zdroje, není-li možno vyhodnotit pravděpodobnost vzniku 

účinného zdroje iniciace, předpokládá se, že je iniciace možná. Opatření konstrukční 

protivýbuchové ochrany nezabrání explozi, ale postarají se o to, že nedojde k poškození 

zařízení a k ohrožení osob, tím pádem je zanedlouho zařízení opět schopno provozu. 

Konstrukční opatření udržující účinky výbuchu v únosné míře dělíme: 

 konstrukce odolné výbuchu, 

 odlehčení výbuchu, 

 automatické potlačení výbuchu, 

 zabránění přenosu plamene a výbuchu. [1,7] 

 

7.3.1 Konstrukce odolné proti výbuchu 

Konstrukce odolné proti výbuchu lze rozdělit na dvě základní skupiny: 

                                                 
1
 ČSN EN 1127-1 Výbušná prostředí – Prevence a ochrana proti výbuchu – Část 1: Základní pojmy a 

metodologie 
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 Konstrukce odolné výbuchovým tlakům. 

Tento způsob ochrany se používá v případech, kdy je vhodné naddimenzovat zařízení, aby 

odolalo případnému výbuchu. Objevuje se zejména při dopravě, skladování nebo zpracování 

látek toxických nebo jinak negativně ovlivňujících životní prostředí. Zařízení musí odolat 

maximálnímu výbuchovému tlaku a jsou zde vyloučeny trvalé deformace či netěsnosti. [1] 

 Konstrukce odolné tlakovým rázům při výbuchu. 

Tyto konstrukce se od výše uvedených liší tím, že jsou zde přípustné deformace, avšak 

stále platí, že nesmí dojít k porušení těsnosti zařízení. Tím se ušetří materiál, poklesne celková 

hmotnost zařízení, stejně tak i cena. [8] 

Touto problematikou se dále zaobírá ČSN EN 14 460 – konstrukce odolné 

výbuchovému tlaku. 

7.3.2 Technologie odlehčení výbuchu 

Technologie odlehčení výbuchu fungují tak, že při vzniku výbuchu, ihned po dosažení 

určitého tlaku, se dočasně (v případě klapek a ventilů) nebo trvale (v případě membrán) otevře 

za běžných provozních podmínek uzavřená nádoba. Odlehčení musí být provedeno co 

nejkratší přímou cestou do volného prostoru. Kompletní zařízení musí být dimenzováno tak, 

aby přestálo výbuchový tlak a zpětný ráz. Odlehčovací otvory musí být umístěny na takovém 

místě, aby v případě exploze vystupující plamen neohrozil osoby, nezapálil okolní hořlavé 

látky a nezpůsobil škody na majetku. Snížení tlaku při výbuchu v zařízení umožní výrazně 

snížit tloušťku stěny nádoby, tím pádem také hmotnost a cenu. [1] 

Tuto oblast upravuje ČSN EN14 797 – zařízení pro odlehčení výbuchu. 

7.3.3 Automatické potlačení výbuchu 

Systém automatického potlačení výbuchu je rovněž znám pod názvem HRD (High 

Rate Discharge) systémy. Podstatou této technologie je velice rychlá detekce počáteční fáze 

výbuchu uvnitř zařízení a okamžité (v řádech milisekund) dopravení hasící látky do 

chráněného prostoru. Takhle krátká reakční doba zaručí potlačení výbuchu ještě před jeho 

úplným rozvinutím, výbuchový tlak uvnitř zařízení je omezen na nižší hodnotu, než je jeho 

tlaková odolnost a tím pádem nedojde k destrukci. [8] 

Tohoto způsobu ochrany je možno použít u nádob, zařízení i potrubí, a to zejména 

tam, kde se pracuje s látkami škodlivými pro životní prostředí. [1] 
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7.3.4 Zabránění přenosu plamene a výbuchu 

V potrubí a spojených nádobách dochází k velkému nárůstu tlaku výbuchu a jeho 

brizance. Tato technologie slouží k zabránění vstupu plamene z nádoby či zařízení do potrubí, 

respektive k přerušení postupu plamene v potrubí dříve, než rychlost šíření čela plamene 

dosáhne nebezpečné hodnoty. [1,8] 

Mezi základní metody zabránění přenosu exploze patří: 

 suché a mokré (hydraulické) neprůbojné pojistky, 

 rychlouzavírací šoupátka a ventily, 

 zpětné klapky, 

 rotační podavače, 

 protiexplozní komíny. 
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8 Popis vybraného objektu 

Pro účely své bakalářské práce jsem si vybral prostory pro skladování obilovin. Zde 

uskladněné obilniny se dále prodávají a jsou používány jako krmivo pro hospodářská zvířata, 

na výrobu mouky nebo lihu, do bioplynových stanic a podobně, část si provozovatel nechává 

pro vlastní potřebu jako osivo.  

Objekt se nachází ve vesnici Strachovičky, jež je místní částí obce Velké Kunětice, a jeho 

provozovatelem je společnost Agroprodukt Supíkovice s. r. o. Jedná se o nepodsklepenou, 

jednopodlažní, montovanou, ocelovou budovu s betonovou podlahou, rozdělenou na tři části 

(viz Obrázek 3). 

 

 

 

 

 

8.1 Přijímací část 

Přijímací část objektu je široká 16 m a dlouhá 20 m s výškou 10 m. Slouží ke složení 

dovezeného materiálu, který dále putuje do čistící části, nebo rovnou do skladovacího 

prostoru.  

Přijímací část Skladovací část 
Čistící 

část, 

výdej 

Obrázek 2 - Satelitní pohled [16] 

Obrázek 3 - Schematický nákres objektu 
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8.2 Čistící část a výdej 

Čistící a výdejní část má podstavu o rozměrech 18 x 12 m a výšku 12 m. Z přijímací 

části putuje materiál svislým dopravníkem (Obrázek 5) do čistící jednotky (Obrázek 6), 

v případě, že není obilí nutno čistit, je možné jej dopravit rovnou do skladu a tuto fázi 

přeskočit. Z čistící jednotky putuje dle přání do výdejních zásobníků (Obrázek 7) nebo do 

skladovacího prostoru.  

Obrázek 4 - Přijímací část 

Obrázek 5 - Svislý dopravník 
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Obrázek 6 - Čistící jednotka 

Obrázek 7 - Výdejní zásobníky 
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8.3 Skladovací prostor 

Rozměry skladovací části jsou 60 m na 20 m, výška je stejně jako u přijímací části 

10 m. Obsah skladu je až 3000 tun, v závislosti na sklizni. V loňském roce zde bylo 

uskladněno 450 t pšenice, 500 t žita a 200 t triticale. Obilí je sem z čistící jednotky, či přímo 

z přijímací části přepravováno pomocí dopravníků na stropě. K manipulaci při vyskladňování 

se používá kapsový dopravník. Vjezd do skladu je umístěn na jeho delší straně 

(viz Obrázek 9). 

Obrázek 8 - Čistící a výdejní část 

Obrázek 9 - Skladovací prostor 
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Obrázek 10 - Vyskladňování žita 

Obrázek 11 - Uskladněná pšenice 
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9 Požárně technické charakteristiky skladovaných surovin 

Jak již bylo zmíněno, v objektu se skladuje pšenice, žito a triticale. Obecně lze, z hlediska 

protivýbuchové prevence, hovořit o přítomnosti nebezpečného obilného prachu, který vzniká 

při manipulaci s nimi. 

Riziko výbuchu nastává již při koncentraci 20 g obilného prachu na m
3
 vzduchu. Zápalná 

teplota činí 410 - 480 °C, na horkém povrchu je výrazně nižší, a to 290 - 300 °C, ještě nižší 

hodnota zápalné teploty je v horkém prostoru, konkrétně 230 °C. Z uvedených hodnot 

vyplývá, že teplota vznícení pro obilné prachy se pohybuje v rozmezí 230 až 480 °C. Tyto 

hodnoty, uváděné v různých publikacích, se však mohou celkem podstatným způsobem lišit, 

rozdíly mohou být v některých případech i více než 100 °C. Odlišné hodnoty mohou být 

způsobeny rozdílem v jakosti hodnocených látek, jejich rozdílným granulometrickým 

složením, ale také podmínkami metodiky stanovení těchto hodnot. [6] 

Vliv na možnost vzniku výbuchu má mnoho faktorů, jako velikost prachových částic, 

koncentrace kyslíku, turbulence směsí, vlhkost a další. Problematikou ovlivnění výbušných 

parametrů hořlavých prachů se blíže zabývá kapitola 6. 4. 

Při případném vzniku výbuchu a následném požáru je jako hasivo vhodné použít vodu se 

smáčedlem, těžkou, střední a lehkou pěnu. 
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10 Stávající preventivní opatření 

Vybraný sklad obilí BIOS je technologicky zastaralý, což se odráží i na jeho 

protivýbuchových opatřeních. 

Jako protivýbuchové ochrany je, v posuzovaném objektu, využíváno snižování 

koncentrace hořlavého prachu pod výbušnou mez. O to je postaráno pasivním větráním, 

prostřednictvím otevřených ploch, umístněných po celé délce obou delších stran objektu, 

s výškou cca 0,8 m. (viz Obrázek 10 a Obrázek 11) Tyto otvory jsou ve výšce 8 m nad 

podlahou a jsou opatřeny mřížkou. 

Další formy protivýbuchové prevence se soustředí především na znemožnění iniciace 

případných výbušných atmosfér. Jedná se zejména o školení zaměstnanců, seznámení 

s požárním řádem a jeho dodržování. Zvláště je nutno respektovat zákaz kouření a manipulaci 

s otevřeným ohněm a pravidelně, tzn. minimálně jednou měsíčně, čistit elektrická zařízení, 

osvětlovací tělesa a další místa kde se usazuje prach, případně ihned, dosáhne-li vrstva prachu 

tloušťky 1 mm. V neposlední řadě je nutné, při změně zvuku či nadměrném zahřívání strojů, 

tato zařízení neprodleně odstavit a odstranit příčinu poruchy. Opravy smí provádět jen 

kvalifikovaná osoba. 

V posuzovaném objektu chybí označení prostorů s nebezpečím výbuchu, dle nařízení 

vlády č. 405/2004 Sb., patřičnou značkou (viz Obrázek 12). NV č. 405/2004 Sb. také 

stanovuje mj. umístění těchto značek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

11 Stanovení nebezpečných zdrojů iniciace pomocí analýzy rizik 

Analýza rizik nám, v případě posuzovaného objektu, poslouží pro stanovení 

nebezpečných potenciálních zdrojů iniciace. Jako primární analýza, bude aplikována metoda 

souvztažnosti, k verifikaci jejích výsledků bude využita analýza selhání a jejich dopadů (dále 

jen FMEA), doplněná o grafické vyhodnocení prostřednictvím Paretova principu a Lorenzovy 

křivky.  

11.1 Analýza souvztažnosti 

Analýza souvztažnosti slouží k vyhledávání rizika systému. Aplikace této metody je 

vhodná pro posuzování celých objektů. Sestává z několika etap, z nichž lze pojímat dílčí 

závěry, ale především slouží jako podklad pro celkové hodnocení. Prvním krokem je 

vyhledávání potenciálních zdrojů rizika. Další fáze zahrnuje ohodnocení jednotlivých rizik na 

základě existence vzájemných vazeb mezi sebou. Je-li mezi riziky spojitost, hodnotíme „1“, 

v případě, že se rizika vzájemně neovlivňují, zvolíme „0“. Hodnoty zaznamenáváme do 

tabulky, pro tento účel vytvořené (Tabulka 1). Na obou osách tabulky jsou shodná potenciální 

rizika ve stejném pořadí. Následuje provedení sloupcových a řádkových součtů jednotlivých 

rizik (ΣKar a ΣKrb), z nichž vypočteme koeficienty Kar a Kpr (vzorce 1, 2), které nám, po 

zanesení do tabulky (Tabulka 2), vytvoří souřadnice jednotlivých rizik v grafu. Konečná fáze 

spočívá v rozdělení grafu na čtyři kvadranty pomocí os O1 a O2, které spočítáme pomocí níže 

uvedených vzorců (3, 4), a na základě stanovení spolehlivosti systému (s), v našem případě 

90 %. Poloha rizik v jednotlivých kvadrantech reprezentuje jejich závažnost (viz Tabulka 3). 

[13] 

Výpočet koeficientů Kar a Kpr: 

 (1) 

 (2) 

Výpočet os O1 a O2: 

 (3) 

 

 (4) 
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Tabulka 1 - Identifikace rizik 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Σ Kar 

1. Horké povrchy x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

2. Plameny a horké plyny 1 x 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 6 

3. Mechanické jiskry 0 0 x 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 

4. Elektrické jiskry 0 0 0 x 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 

5. Rozptylové elektrické proudy 0 0 0 1 x 0 1 0 0 0 0 0 0 2 

6. Statická elektřina 1 0 0 0 1 x 0 0 0 0 0 0 0 2 

7. Úder blesku 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 

8. Vysokofrekvenční elektromagnetické vlny 0 0 0 0 0 0 1 x 0 0 0 0 0 1 

9. Elektromagnetické záření 0 0 0 0 1 0 0 0 x 1 0 0 0 2 

10. Ionizující záření 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 

11. Ultrazvuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 

12. Adiabatická komprese a rázové vlny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 

13. Chemická reakce 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 1 

Σ Krb 2 2 2 4 5 2 6 1 1 2 1 2 2   
 

Tabulka 2 - Koeficienty rizika 

Riziko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Kar[%]x 100 50 25 25 16,7 16,7 0 8,3 16,7 0 0 0 8,3 

Kpr[%]y 16,7 16,7 16,7 33,3 41,7 16,7 50 8,3 8,3 16,7 8,3 16,7 16,7 
 

 

Graf 1 - Grafické znázornění analýzy souvztažnosti 
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Tabulka 3 - Závažnost rizik v jednotlivých kvadrantech 

Závažnost rizik v jednotlivých kvadrantech 

I. Kvadrant Primární rizika 

II. Kvadrant Sekundární rizika 

III. Kvadrant Žádná primární rizika 

IV. Kvadrant Relativní bezpečnost 
 

Cílem analýzy souvztažnosti bylo identifikovat nejrizikovější iniciační zdroj. Z výsledků 

je patrné, že se v provozu nevyskytují primárně, ani sekundárně nebezpečná rizika. Největší 

ohrožení z hlediska pravděpodobnosti vzniku a schopnosti iniciovat výbuch obilného prachu, 

představují horké povrchy, plameny a horké plyny, mechanické jiskry a elektrické jiskry, 

nacházející se ve třetím kvadrantu. Zanedbatelné je riziko iniciace explozivní směsi 

ultrazvukem, ionizujícím zářením či adiabatickou kompresí a rázovými vlnami, 

nepravděpodobná je také iniciace statickou elektřinou, rozptylovými elektrickými proudy, 

elektromagnetickými vlnami, chemickou reakcí a úderem blesku. 

11.2 Analýza selhání a jejich dopadů (FMEA) 

Analýza selhání a jejich dopadů bývá označována jako FMEA, z anglického failure 

mode and effects analysis. Jedná se o metodu identifikace nebezpečí, která je založena na 

rozboru způsobu selhání a jejich důsledků, ten umožňuje hledání dopadů a příčin na základě 

systematicky vedených selhání. Tato technika předpokládá kvantitativní přístup řešení. 

Vychází z níže uvedeného vzorce (5). Při aplikaci metody je posuzována pravděpodobnost 

vzniku (P), závažnost následků (N) a odhalitelnost (H) rizika. Stupně jednotlivých faktorů 

jsou uvedeny v tabulce níže (Tabulka 4), spolu s hodnotami parametru míry rizika (R), 

sloužícími k vyhodnocení rizika. Standardně se při aplikaci metody FMEA využívá rozpětí 

deseti stupňů jednotlivých faktorů, pro potřeby a přehlednost práce bylo použito pouze pět 

hodnotících stupňů. Jejich hodnoty jsou pro zvýšení bezpečnosti voleny lehce nadsazené. 

Pomocí Paretova principu 80/20 byl proveden výpočet, pro grafické vyjádření výsledků 

analýzy byl sestaven diagram s Lorenzovou křivkou. K jednotlivým rizikům byla, kromě 

bodové hodnoty míry rizika, doplněna také kumulativní četnost, procentuální vyjádření 

jednotlivých nebezpečí (viz Příloha 2). [13] 
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Výpočet míry rizika: 

 (5) 

R – míra rizika     N – závažnost následků rizika 

P – pravděpodobnost vzniku rizika   H – odhalitelnost rizika 

 

Tabulka 4 - Hodnotící stupně parametrů metody FMEA 

R Výsledná míra rizika N Závažnost následků 

0-3 bezvýznamné riziko 1 malá škoda, malý úraz 

4-10 akceptovatelné riziko 2 větší škoda, úraz s pracovní neschopností 

11-50 mírné riziko 3 vyšší škoda, úraz s nutnou hospitalizací 

51-100 nežádoucí riziko 4 vysoká škoda, těžký úraz s trvalými následky 

101-125 nepřijatelné riziko 5 velmi vysoká škoda na majetku, smrt osob 

P Pravděpodobnost rizika H Odhalitelnost rizika 

1 nahodilá, velice nepravděpodobná 1 riziko odhalitelné v době jeho spáchání 

2 spíše nepravděpodobná 2 snadno odhalitelné riziko, během pár minut 

3 pravděpodobná, reálná hrozba 3 odhalitelné riziko do jednoho dne 

4 velmi pravděpodobná 4 nesnadno odhalitelné riziko, den a více 

5 trvalá hrozba 5 neodhalitelné riziko 
 

Tabulka 5 - Hodnota jednotlivých faktorů rizika a výsledná míra rizika 

č. Iniciační zdroj P N H R 

1 Horké povrchy 4 2 2 16 

2 Elektrické jiskry 2 2 4 16 

3 Plameny a horké plyny 2 3 2 12 

4 Rozptylové elektrické proudy 1 2 4 8 

5 Elektromagnetické záření 2 1 4 8 

6 Chemická reakce 1 2 3 6 

7 Úder blesku 1 5 1 5 

8 Ionizující záření 1 1 5 5 

9 Ultrazvuk 1 1 5 5 

10 Vysokofrekvenční elektromagnetické vlny 1 1 4 4 

11 Mechanické jiskry 3 1 1 3 

12 Adiabatická komprese a rázové vlny 1 1 2 2 

13 Statická elektřina 1 1 1 1 
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Po aplikaci metody analýzy selhání a jejich dopadů, spolu s použitím Paretova 

principu a Lorenzovy křivky, byly jako nejpravděpodobnější rizika označeny horké povrchy, 

plameny a horké plyny a elektrické jiskry, čímž byly potvrzeny výsledky analýzy 

souvztažnosti. Jedinou výjimkou jsou mechanické jiskry, které podle výsledků analýzy 

FMEA, spadají, spolu se statickou elektřinou a adiabatickou kompresí, do kategorie 

bezvýznamných rizik. Zbylé zdroje iniciace, tzn. rozptylové proudy, úder blesku, 

vysokofrekvenční elektromagnetické vlny, elektromagnetické záření, ionizující záření, 

chemická reakce a ultrazvuk jsou akceptovatelné. 

 

Graf 2 - Paretova analýza s Lorenzovou křivkou 

11.3 Konkretizování potenciálních zdrojů iniciace na základě výsledků analýz rizik 

Analýzou souvztažnosti a následnou verifikací metodou FMEA byly jako 

nejrizikovější zdroje stanoveny horké povrchy, plameny a horké plyny a elektrické jiskry. 

V pozorovaném objektu se mohou vyskytovat horké povrchy způsobené třením 

rotujících částí, poruchami spojek, ložisek či brzd, zadřením mechanismů, ale také horké 

povrchy spalovacích motorů strojů a přehřívající se elektrické zařízení.  

 Riziko iniciace výbuchu prostřednictvím plamenů a horkých plynů představuje 

nerespektování zákazu kouření a manipulace s otevřeným ohněm, nebo práce s použitím 

plamene (např. svařování). 

 Přítomnost elektrických jisker hrozí v souvislosti se spínáním a rozpínáním obvodů, 

uvolněním kontaktů a spojů, závadami na elektroinstalaci, poruchami osvětlovacích těles a 

jiných elektrických zařízeních. 
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12 Posouzení účinků a následků případného výbuchu 

Účinky exploze, způsobující prudký nárůst tlaku, mohou být omezené, tím pádem 

poškodí jen konkrétní zařízení. Často se však stane, že tlaková vlna počáteční (primární) 

exploze rozvíří sedimentovaný hořlavý prach, což může mít za následek další (sekundární) 

výbuchy, které jsou schopny působit další podstatné škody, v nejhorším případě může dojít 

k totální destrukci zařízení a vážným úrazům či dokonce úmrtím přítomných osob. To se týká 

především právě zemědělského, krmivářského a potravinářského průmyslu, kde nejvíce 

havárií není způsobeno jedinou explozí, ale několika postupnými výbuchy, prakticky ve všech 

prostorech, kde se vyskytuje hořlavý prach. [6] 

V pozorovaném objektu, skladu obilí BIOS, by v případě iniciace jednoho výbuchu, 

s velkou pravděpodobností, následovaly další sekundární exploze. Rozsah a účinky 

případného výbuchu závisí především na množství uskladněného materiálu, s čím souvisí 

množství samotného hořlavého prachu. Odhaduji, že při množství obilnin překračující 

polovinu kapacity skladu by v případě exploze došlo ke kompletní destrukci objektu, což by 

představovalo vážné zranění či smrt přítomných zaměstnanců. Tlaková vlna by velmi 

pravděpodobně rozbila skleněnou výplň oken nejbližších obytných budov (cca 50 - 70 m), 

jejich obyvatelé by však nebyli přímo ohroženi na životech. 
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13 Návrh inovativních preventivních opatření 

Na základě výsledků provedených analýz rizik je žádané provést inovativní opatření pro 

protivýbuchovou ochranu. Opatření jsou rozdělena na technická a organizační. Pro 

ekonomickou a kvalitativní vyváženost, kladu větší důraz na organizační preventivní opatření.  

13.1 Technická opatření 

Stávající pasivní větrání navrhuji doplnit o aktivní větrání pomocí čtvercových 

průmyslových ventilátorů, pro snižování koncentrace hořlavého prachu pod mez výbušnosti, 

prostřednictvím odtahu prachu přímo skrz stěnu objektu. Doporučuji minimálně čtyři kusy, o 

průměru alespoň 410 mm, na každé delší straně haly. Na trhu je dostupný nespočet druhů, 

pohybujících se v různých cenových relacích. 

13.2 Organizační opatření 

Organizační opatření zahrnují školení zaměstnanců a jejich vybavení vhodnými 

pracovními pomůckami, úklid, údržba zařízení a další. 

13.2.1 Školení zaměstnanců 

Zaměstnavatel na základě zákona č. 262/2006 Sb. zajistí zaměstnancům školení o 

právních ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplní 

jejich předpoklady a požadavky na výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a 

vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti. Školení je 

zaměstnavatel povinen zajistit: 

 při přijetí do pracovního poměru, 

 při změně pracovního zařazení nebo druhu práce, 

 při zavedení nové technologie, změně výrobních a pracovních prostředků nebo změně 

technologických či pracovních postupů, 

 v případech, kdy mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 

[15] 

Školení je nutno realizovat pravidelně, alespoň jednou ročně, případně dle zákoníku 

práce (Zákona č. 262/2006 Sb.). Účast všech zaměstnanců je povinná a musí být v případě 

potřeby prokazatelně doložena. O každém školení je pečlivě vedena a archivována 

dokumentace. Školitele určí zaměstnavatel, zpravidla se jedná o odborně proškoleného 

vedoucího zaměstnance či jinou osobu způsobilou k této činnosti. 
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Předmětem školení pro práci v prostředích s nebezpečím výbuchu je zejména 

obeznámení zaměstnance s možností výskytu výbušné atmosféry, seznámení s iniciačními 

zdroji, účincích případného výbuchu, a s tím souvisejícím vhodným chováním v těchto 

prostorech. Dále je potřeba znalosti technologických postupů, preventivních a ochranných 

opatření, používání vhodných osobních ochranných pracovních prostředků a podobně. 

Nezbytná je znalost a dodržování požárního řádu. 

13.2.2 Pracovní oděv a nástroje zaměstnanců 

Přestože dle provedených analýz nepředstavuje statická elektřina, jako iniciační zdroj, 

velké nebezpečí, je vhodné vybavit zaměstnance oděvem a obuví, které nevytváří 

elektrostatický náboj. Také by měly být použity pracovní nástroje schváleny pro práci 

v prostředí s nebezpečím výbuchu. 

13.2.3 Úklid 

V objektu je nutno udržovat zanedbatelnou vrstvu prachu, tzn. tloušťku do 1 mm, aby 

byl vyloučen vznik výbušné atmosféry vlivem rozvíření této vrstvy. Na čistotu je nezbytné 

dbát v okolí elektrických rozvodů, motorů, osvětlovacích těles a jiných horkých povrchů. 

Úklid je třeba provádět vysavačem vhodným pro dané prostředí. 

13.2.4 Údržba zařízení 

Mimo pravidelný úklid usazeného prachu na zařízení (viz 13.2.3.), je nezbytná také 

jeho údržba, což zahrnuje kontroly, zkoušení a opravy. Údržba musí být předem nahlášená a 

schválená, může ji provádět jen kompetentní, odborně způsobilá osoba. I v případě, že je 

zařízení bez poruchy, je nutné provést alespoň jednou ročně pravidelnou revizi, o které musí 

být proveden zápis, stejně jako o každé opravě.  

13.2.5 Označení prostoru 

Mezi organizační preventivní opatření patří také označení prostorů. Dle nařízení vlády 

č. 405/2004 Sb., musí být prostory s nebezpečím výbuchu označeny patřičnou značkou 

(viz Obrázek 12). Zde je také stanoveno umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů. 

Obrázek 10 - Značka "Nebezpečí - výbušné prostředí" [10] 
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14 Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo zhodnotit aktuální bezpečnostní rizika spojená 

s výbuchem v prostorách se zvýšenou prašností a aerosolním prostředím, s praktickým 

příkladem na konkrétním objektu, a navrhnout preventivní opatření pro minimalizaci těchto 

nebezpečí a rizik. 

V úvodu práce se nachází vymezení právního rámce, zejména směrnic direktivy ATEX, 

které jsou v České republice přijaty jako NV č. 23/2003 Sb. a NV č. 406/2004. Následuje 

popis problematiky výbušnosti hořlavých prachů, charakteristika vzniku výbuchu a události 

z minulosti. Jsou zde také zmíněny faktory ovlivňující výbušné parametry prachů a popsány 

potenciální zdroje iniciace exploze. Dále jsou zde uvedeny možnosti protivýbuchové 

prevence, tedy primární, sekundární a konstrukční ochrana. 

V praktické části práce jsem se zaměřil na popis posuzovaného objektu, doprovázený 

autentickými fotografiemi. Jsou zde také požárně technické charakteristiky skladovaných 

surovin, tedy obilného prachu. Následuje popis stávající protivýbuchové prevence a provedení 

analýz rizik. Prostřednictvím analýz rizik jsem zjišťoval nejnebezpečnější a 

nejpravděpodobnější zdroj iniciace potenciálního výbuchu. V práci jsem aplikoval metodu 

analýzy souvztažnosti a pro verifikaci dosažených výsledků využil analýzy selhání a jejich 

dopadů, doplněnou o grafické vyhodnocení s využitím Paretova principu a Lorenzovy křivky. 

Na základě provedených analýz byly jako nejpravděpodobnější iniciační zdroje vyhodnoceny 

horké povrchy, plameny a horké plyny a elektrické jiskry. Dále jsem popsal konkrétní 

iniciační zdroje, které se mohou v objektu vyskytnout. Následuje posouzení účinků a následků 

případné exploze. V závěrečné části práce jsem navrhl inovativní opatření pro optimalizaci 

rizika. Jedná se o doplnění stávajícího pasivního větrání o aktivní, prostřednictvím 

průmyslových ventilátorů a především o organizační opatření, zejména o pravidelné školení, 

úklid a údržbu zařízení, vybavení zaměstnanců pracovním oděvem, obuví a nástroji určených 

do prostředí s nebezpečím výbuchu a také příslušným označením prostorů s výskytem 

výbušných atmosfér. 

Stanovené cíle jsem tedy splnil. Po přijetí všech technických a organizačních 

navrhnutých opatření by bylo možné posuzovanou budovu skladu obilí označit z hlediska 

nebezpečí vzniku výbuchu za bezpečnou. 
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Příloha č. 1 – Požární řád skladu obilí BIOS 

Požární řád 

pro sklad obilí B I O S 

 
1)Stručný popis technologického postupu a charakteristiky požárního nebezpečí pracoviště: 

Sklad obilí BIOS je umístěn ve Velkých Kuněticích. Obsah skladu je 3000 tun. Vjezd do 

skladu je umístěn na delší straně. Ve skladu se provádí dlouhodobé skladování obilovin pro 

potravinářské a krmivářské potřeby. Obilí je přijímáno z čističky, odkud je transportním 

zařízením dopravováno do vlastního skladu. K manipulaci při vyskladňování se používá 

kapsový dopravník. Při manipulaci s obilovinami může dojít k vytváření obilních prachů, 

které mohou být zdrojem výbuchu. 

 

2) Požárně technické charakteristiky skladovaných surovin a materiálů: 

Obiloviny nejsou z hlediska požární ochrany zvlášť nebezpečné. Při manipulaci s nimi vzniká 

obilní prach, který se usazuje na konstrukcích a elektrickém zařízení. Nebezpečí výbuchu 

obilního prachu nastává již při koncentraci 20g/m3 vzduchu a zápalná teplota 410 - 480 °C. 
Vliv na možnost výbuchu má velikost částic. Jemný prach má velký měrný povrch, větší styk 

s kyslíkem a to zvyšuje možnost výbuchu. 

 

3) Požadavky na zabezpečení požární ochrany pracoviště: 

- dodržovat zákaz kouření a manipulaci s otevřeným ohněm, nebo světlem, 

- el. zařízení, osvětlovací tělesa, strojní zařízení včetně míst , kde se usazuje prach, pravidelně 

čistit nejméně 1x měsíčně, popřípadě ihned dosáhne-li vrstva prachu 1mm, zvlášť u el. 

rozvodů, motorů a el. instalace, 

- zakazuje se snímat ochranné kryty z osvětlovacích těles, 

- svařovací práce se smí provádět pouze se souhlasem vedoucího a za předpokladu, že budou 

dodrženy vydané pokyny a ČSN 050610, 050630 

- únikové cesty a dveře nesmí být zastavovány materiálem, musí být vždy volné, 

- opravy el. zařízení smí provádět jen kvalifikovaný elektroúdržbář, 

- při nadměrném zahřívání ložisek, nebo při změně zvuku při provozu strojů, nebo 

elektromotorů tyto okamžitě odstavit a odstranit příčinu poruchy. 

 

4) Uvedení míst se zvýšeným nebezpečím možnosti vzniku požáru nebo výbuchu a opatření k 

zamezení vzniku a šíření požáru: 

Největším požárním nebezpečím je usazený obilní prach, jiskření a zahřívání el. motorů a 

svítidel, dále tření, a prokluzování dopravních pásů, elevátorů, zahřívání ložisek. K zamezení 

požáru je nutné provádět pravidelně úklid obilního prachu, dozor soustředit na stroje s 

exponovanou el. energií a elektroinstalaci. 

 

5) Zvláštní povinnosti pracovníků: 

V případě požáru vypnout el. proud v celém objektu a povolat požární jednotku na tel. 150 

Hlavní vypínač el. proudu je umístěn v rozvodně. K hašení požáru využít RHP, které jsou 

umístěny v rozvodně a vlastním skladu a přivolat požární hlídku (družstvo). 

 

6) Jméno a příjmení vedoucího pracovníka odpovědného za požární ochranu na pracovišti: 

Osoba zodpovědná za požární ochranu je Ing.Zuber Marian. 
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Příloha č. 2 – Tabulka analýzy FMEA 

č. Iniciační zdroj P N H R 
Kumulativní 

bodová 
četnost 

Míra rizika 
[%] 

Procentuální 
kumulativní 

četnost 
1 Horké povrchy 4 2 2 16 16 17,582 17,58 

2 Elektrické jiskry 2 2 4 16 32 17,582 35,16 

3 Plameny a horké plyny 2 3 2 12 44 13,187 48,35 

4 Rozptylové elektrické proudy 1 2 4 8 52 8,7912 57,14 

5 Elektromagnetické záření 2 1 4 8 60 8,7912 65,93 

6 Chemická reakce 1 2 3 6 66 6,5934 72,53 

7 Úder blesku 1 5 1 5 71 5,4945 78,02 

8 Ionizující záření 1 1 5 5 76 5,4945 83,52 

9 Ultrazvuk 1 1 5 5 81 5,4945 89,01 

10 
Vysokofrekvenční 
elektromagnetické vlny 

1 1 4 4 85 4,3956 93,41 

11 Mechanické jiskry 3 1 1 3 88 3,2967 96,70 

12 Adiabatická komprese a rázové vlny 1 1 2 2 90 2,1978 98,90 

13 Statická elektřina 1 1 1 1 91 1,0989 100,00 

 


