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Anotace 

ŠTĚPÁNOVÁ, B. Systémy řízení rizik při výrobě briket ze sena. Ostrava, 2014. 

Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta 

bezpečnostního inženýrství, Katedra bezpečnostních služeb. Vedoucí práce Ing. Stanislav 

Lichorobiec. 

Bakalářská práce se zabývá systémem řízení rizik při výrobě briket ze sena. V 

úvodní části je popsána základní právní úprava související s touto problematikou. Dále je v 

práci popsána konkrétní výroba briket i s účelem jejího vzniku. Z této výroby následně 

vychází vypracovaná analýza rizik. Analyzovaná rizika jsou řešena v navrhovaných 

opatřeních a vylepšeních pro novou výrobu briket ze sena. V závěru práce je řešena 

ekonomická rentabilita navrhované výroby.  

 

Klíčová slova: 

seno, obnovitelné zdroje, brikety, výroba briket, analýza rizik, návrh výroby, rentabilita 

provozu 

 

Annotation 

The bachelor thesis deals with the risk management system of the production of 

briquettes of hay. In the introductory section describes the basic law relating to this issue. 

The study also describes the specific production of briquettes is the purpose of its creation. 

For this production subsequently developed based on risk analysis. Analyzed risks are 

addressed in the proposed measures and improvements for the new production of 

briquettes of hay. In conclusion, the proposed solutions to the economic viability of 

production. 

Key words: 

hay, renewable resources, briquettes, briquettes production, risk analysis, design 

production, profitability of operations 
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Seznam pojmů a zkratek 

Biomasa  - biologicky rozložitelná část výrobků, odpadů a zbytků z provozování 

zemědělství a hospodaření v lesích a souvisejících průmyslových odvětví, 

zemědělské produkty pěstované pro energetické účely a rovněž biologicky 

rozložitelná část vytříděného průmyslového a komunálního odpadu. (1) 

Briketa  - energetický válec z lisovaného materiálu, vhodný pro využití jako palivo 

Lisování briket - proces výroby energeticky vhodného paliva 

Obnovitelný zdroj - obnovitelné nefosilní přírodní zdroje energie, jimiž jsou energie 

větru, energie slunečního záření, geotermální energie, energie vody, energie 

půdy, energie vzduchu, energie biomasy, energie skládkového plynu, energie 

kalového plynu a energie bioplynu. (1) 

 

BOZP  - bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

FMEA - Failure Mode and Effect Analysis/ Analýza příčin a důsledků vad 

Fyz.  - fyzikálních 

Obr.  - obrázek 
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Úvod 

,,Chování každého z nás řídí snaha minimalizovat vlastní riziko a maximalizovat 

svoji odměnu." (2) Citát Jacka Welche je tak obsáhlý, že bychom se podle něho mohli 

chovat snad celý život. V této situaci nám pomůže k názornému představení následující 

bakalářské práce. Riziko je totiž pojem, který označuje nejistý výsledek s možným 

nežádoucím stavem. Riziko znamená hrozbu, potenciální problém, nebezpečí vzniku 

škody, možnost selhání a neúspěchu, poškození, ztráty či zničení. Riziko tedy vyjadřuje 

určitou míru nejistoty, tedy pravděpodobnost dosažení výsledku, který je rozdílný od 

očekávaného. (3) Je to fenomén, kterým se lze zaobírat z mnoha náhledů. Ale ať už  

je zájmový pohled jakýkoliv, vždy musíme mít na paměti, že riziko nelze nikdy absolutně 

odstranit. Je tak v našem zájmu zjištěná rizika minimalizovat, a to především v souvislosti 

s bezpečností, dále s praktičností a určitě i s finančními prostředky.  

Na adrese Huntířov nad Jizerou 258, 468 22 Železný Brod se nachází objekt, ve 

kterém se rodí budoucí firma. V představovaném objektu se soukromá osoba rozhodla 

zpracovávat seno z vlastních zdrojů a lisovat jej do senných briket. Tato soukromá osoba 

by jednou ráda založila firmu, která by podnikala za účelem výroby a prodeje lisovaných 

briket ze sena. Současný objekt se nachází na malém pozemku o rozloze 195 m
2
,  

ve svažitém terénu. Dvoupodlažní hospodářská budova je umístěna nedaleko obydlené 

zástavby. Celý dosavadní provoz zatím funguje v této jedné starší budově, jejíž konstrukce 

byla obvyklá době, kdy byl objekt postaven, tedy kamenné zdivo s dřevěnými stěnami 

uvnitř a dřevěnou vazbou pod střechou. Původní účel budovy byla stodola pro skladování 

sena. Na novodobý účel, tedy provoz lisovací linky na brikety, je zatím budova 

přizpůsobena jen velmi málo. Provozní podmínky tak nejsou řádně zabezpečeny a lisování 

briket v těchto podmínkách by mohlo vést až k tragickým následkům.  

Díky předchozímu odstavci je možné představit cíl této bakalářské práce, která nese 

název Systémy řízení rizik při výrobě briket ze sena. Na následujících stránkách nejprve 

představím objekt, ve kterém současný provoz lisování briket funguje, představím 

samozřejmě i samotný proces lisování briket ze sena. Dále provedu analýzu současných 

rizik s následným vyhodnocením, stanovím základní bezpečnostní rizika při výrobě briket 
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ze sena a závěrem  bych ráda vytvořila návrh provozu firmy pro lisování briket s uvedením 

možného řešení provozu, jeho zabezpečení a dalších možných opatření k zabezpečení jak 

výroby, tak i celého areálu výroby.   
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1. Rešerše 

MUTINGER, Karel a Jiří BERANOVSKÝ. Energie z biomasy. 1. vyd. Brno: 

Computer Press, 2011, 106 s. Stavíme. ISBN 978-80-251-2916-6. Kniha popisuje vznik 

biomasy a zabývá jejím možným využitím. Kapitoly jsou rozděleny podle možností 

využívání, a to pro výrobu tepla, dále jako pohon motorů i využití pro výrobu elektřiny. 

Závěr knihy je věnován návodu k posouzení investic a ekonomickým hodnocením.  

KUČERA, Zdeněk a Vladimír STUPAVSKÝ. Biomasa na třetí: energetická, 

ekologická, ekonomická. Praha: České ekologicé manažerské centrum, 2010. ISBN 978-

80-85990-17-1. Tato tematická informační příručka obsahuje články o využívání biomasy 

pro výrobu tepla, zabývá se například různými zdroji pro využití, od slámy po kusové 

dřevo. Dále popisuje způsoby zpracování, tedy stroje pro výrobu pelet, briket či dřevní 

štěpky a navazuje popisem kotlů vhodných pro takto zpracované zdroje. Vše je doplněno 

názornými schématy. 

JAKUBES, Jaroslav, Josef PIKÁLEK a Libor PROUZA. ENVIROS. Příručka: 

Obnovitelné zdroje energie. Hospodářská komora České republiky, říjen 2006. časopis 

Komora.cz: příloha. Tato příloha časopisu Komora.cz, vydaná Hospodářskou komorou 

ČR, je příručkou o obnovitelných zdrojích energie. Popisuje obnovitelné zdroje  

v podmínkách ČR, dále vypovídá o legislativě platné v době vydání příručky, 

ekonomickém zhodnocení efektivnosti investic a závěrem popisuje podporu projektů 

využití obnovitelných zdrojů energie.  

WEGER, Jan a Kamila HAVLÍČKOVÁ. Biomasa: obnovitelný zdroj energie  

v krajině. Průhonice: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, 

2003, 51 s., [8] s. barev. obr. příl. ISBN 80-851-1632-4. Kniha popisuje potenciál biomasy, 

její vlastnosti vzhledem k využívání a možnostmi jejího pěstování. Dále se vyjadřuje  

i k možnosti zaměstnání při možném zakládání výsadeb rostlin a dřevin. Závěrem se 

zabývá kotelnou na spalování biomasy.  

PETŘÍKOVÁ, Vlasta. Pěstování rostlin pro energetické účely. [Česko: s.n.], 2005, 

32 s. ISBN 80-239-5497-0. Kniha se zabývá významem energetické biomasy a popisem 

jednotlivých rostlin z pohledu energetického využití.  
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2. Právní úprava 

V právním řádu České republiky se v současné době nenachází komplexní úprava 

pro obor ochrany bezpečnosti osob a majetku. Na druhou stranu existuje mnoho právních 

předpisů, které se tohoto téma, tedy ochrany bezpečnosti a majetku, úzce dotýkají a právní 

úpravu pro tento obor poskytují. Legalita bezpečnostní ochrany se tedy opírá o následující 

právní předpisy. (4) 

2.1.  Ústava České republiky 

Ústavní zákon č.1/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů a změn - Ústava České 

republiky je základní stavební jednotkou všech právních předpisů a z nich, spolu s Listinou 

základních lidských práv a svobod, ten nejvyšší. Skládá se z preambule a osmi hlav, které 

obsahují 113 článků. Předpis jedná v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti  

a svobody a plyne z něho odhodlání občanů České republiky schraňovat a bránit svůj 

majetek. Činnosti, s tímto spojené je však možné provádět pouze v mezích a způsoby 

stanovených zákonem. Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno a nikdo nesmí 

být nucen činit, co zákon neukládá. V Ústavě České republiky se také dozvíme,  

že základní práva a svobody jsou pod ochranou soudní moci. (5) 

2.2.  Listina základních práv a svobod 

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů a změn. Předsednictvo 

České národní rady vyhlásilo Listinu základních práv a svobod jako součást ústavního 

pořádku České republiky. Lidská práva a svobody jsou všeobecnou nedotknutelnou 

hodnotou. K omezení těchto práv může dojít jen na základě zákona. Mezi základní práva  

a svobody z hlediska ochrany jsou v našem zájmu hlavně: 

• Článek 1 - Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva  

 a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.  

• Článek 6 - Každý má právo na život. Právo na život z hlediska ochrany osob je  

 v tomto smyslu vedeno v případech, kdy se osoby nacházejí v chráněném objektu.  
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• Článek 7-9 - Je zaručena nedotknutelnost osoby a jejího soukromí. Nikdo nesmí 

 být stíhán nebo zbaven svobody jinak než z důvodů a způsobem, který stanoví 

 zákon. 

• Článek 10 - Právo na zachování lidské důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti  

 a právo na ochranu jména. 

• Článek 11 - Právo vlastnit majetek 

• Článek 12 - Právo nedotknutelnosti obydlí 

• Článek 17 - Právo na informace 

• Článek  23 - Právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval 

 demokratický řád lidských práv a svobod. (6) 

2.3.  Trestní zákoník 

Zákon č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších změn a předpisů. V souvislosti s oborem 

bezpečnosti osob a majetku jsou v našem zájmu především okolnosti vylučující 

protiprávnost. Jednání s takovými okolnostmi naplňují veškeré znaky trestného činu,  

ale trestným činem nejsou. Jde nám především o tyto paragrafy: 

• § 28 Krajní nouze - (odst. 1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí 

 přímo hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem, není trestným činem. 

 (odst. 2) Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných 

 okolností odvrátit jinak, anebo způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo 

 ještě závažnější než ten, který hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí hrozilo, 

 povinen je snášet.  

• § 29 Nutná obrana - (odst. 1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo 

 hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným 

 činem. (odst. 2) Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená 

 způsobu útoku. 

• § 30 Svolení poškozeného - (odst. 1) Trestný čin nespáchá, kdo jedná na základě 

 svolení osoby, jejíž zájmy, o nichž tato osoba může bez omezení oprávněně 

 rozhodovat, jsou činem dotčeny. (odst. 2) Svolení podle odstavce 1 musí být dáno 

 předem nebo současně s jednáním osoby páchající čin jinak trestný, dobrovolně, 
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 určitě, vážně a srozumitelně ; je-li  takové svolení dáno až po spáchání činu,  

 je pachatel beztrestný, mohl-li důvodně předpokládat, že osoba uvedená  

 v odstavci 1  by tento souhlas jinak udělila vzhledem k okolnostem případu  

 a svým poměrům. (odst. 3) S výjimkou případů svolení k lékařským zákrokům, 

 které jsou v době činu v souladu s právním řádem a poznatky lékařské vědy  

 a praxe, nelze za svolení podle odstavce 1 považovat souhlas k ublížení na zdraví 

 nebo usmrcení.  

• § 32 Oprávněné použití zbraně - Trestný čin nespáchá, kdo použije zbraně  

 v mezích stanovených jiným právním předpisem. (7) 

2.4.  Trestní řád 

Zákon č. 141/1961 Sb., ve znění pozdějších změn a předpisů. V souladu s § 76 

odstavce 2 trestního řádu: Osobní svobodu osoby, která byla přistižena při trestném činu 

nebo bezprostředně poté, smí omezit kdokoli, pokud je to nutné k zjištění její totožnosti,  

k zamezení útěku nebo k zajištění důkazů. Je však povinen tuto osobu předat ihned 

policejnímu orgánu; příslušníka ozbrojených sil může též předat nejbližšímu útvaru 

ozbrojených sil nebo správci posádky. Nelze-li takovou osobu ihned předat, je třeba 

některému z uvedených orgánů omezení osobní svobody bez odkladu oznámit. (8) 

2.5. Občanský zákoník 

Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. Právní předpis je pro účely této 

bakalářské práce zájmový z toho důvodu, že upravuje majetková práva. Například udává, 

že pokud hrozí neoprávněný zásah do práva bezprostředně, může ten, kdo je takto ohrožen, 

přiměřeným způsobem zásah odvrátit. (9) 

2.6.   Zákoník práce 

Zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších změn a předpisů upravuje pracovně 

právní vztahy, což jsou právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi 

zaměstnanci a zaměstnavateli. Zákoník práce je také základním právním předpisem  
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v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Tuto problematiku řeší 

část pátá, tedy § 101 - 108, který stanovuje povinnosti zaměstnavatele a práva a povinnosti 

zaměstnanců ve vztahu k BOZP.  

• § 101 (odst. 1) Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví 

 zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, 

 která se týkají výkonu práce. 

• § 102 (odst. 1) Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví 

 neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací 

 bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímání opatření k předcházení rizikům. 

• § 104 (odst. 1) Není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky 

 kolektivní ochrany nebo opatření v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel 

 povinen poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky. Osobní 

 ochranné pracovní prostředky jsou ochranné prostředky, které musí chránit 

 zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu 

 práce a musí splňovat požadavky stanovené zvláštním předpisem. 

• § 106 (odst. 1) Zaměstnanec má právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

 při práci, na informace o rizicích jeho práce a na informace o opatření na ochranu 

 před jejich působením; informace musí být pro zaměstnance srozumitelná. 

• § 106 (odst. 3) Zaměstnanec má právo a povinnost podílet se na vytváření 

 bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí, a to zejména 

 uplatňováním stanovených a zaměstnavatelem přijatelných opatření a svou účastí 

 na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. (10) 

2.7.  Zákon o podporovaných zdrojích energie  

Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých 

zákonů. Upravuje podporu elektřiny, tepla a bio metanu z obnovitelných zdrojů energie, 

obsah a tvorbu Národního akčního plánu České republiky pro energii z obnovitelných 

zdrojů a další podmínky s tímto spojené. (1) 
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3. Historie a současná výroba briket ze sena 

3.1. Od sena k biomase 

Pojem seno je znám v různých podobách již celá staletí. Z historického pohledu 

byla půda a seno pro mnohé zdrojem obživy. Jinak tomu nebylo například ve středověku,  

v období feudalismu, kdy půdu vlastnili převážně panovníci. Své pozemky, nebo-li léno, 

pronajímali leníkům, kteří měli za úkol pronajatou oblast obhospodařovat, spravovat  

či zvelebovat k úrodnější. Na těchto územích pracovali poddaní, kteří svému pánu odváděli 

dávky v podobách vypěstovaných plodin či hospodářských surovin. (11) 

V průběhu věků se vztahy nad pozemky měnily, ale podstata pozemků zůstávala 

stále stejná. Důležitost nakrmit dobytek, podestlat jej, vytvořit nutnou zásobu na zimu  

a případný přebytek sena prodat, byla stále veliká. Snad v každé vesnici fungoval zámožný 

či méně zámožný statkář, který na své pozemky sám nestačil. Díky takovýmto lidem mělo 

tři čtvrtiny obyvatel vesnice práci. Ženy v době sušení sena trávily většinu času na lukách  

a obracely posekané traviny, které za teplých slunečných dní rychle vadly a usychaly. 

Muži vyschlé seno poté sváželi statkáři k uložení do stodol a seníků.   

Přesuneme-li se do současnosti, kdy se v době supermarketů a dovozu ze zahraničí 

drobný obchodník například s masem stěží udrží na trhu. Kdy většina lidí nakupuje 

vakuově balené maso v supermarketech a řezníci nemají tak velký odbyt. Z tohoto důvodu 

ubývá velkochovů hospodářských zvířat. Soukromí zemědělci z finančních důvodů 

nezvyšují počty zvířat a spíše naopak se stavy snižují. Pastviny a pole, které dříve 

zemědělci využívali naplno, zůstávají neobdělávané a neudržované. Zásoby sena na zimu 

jsou využité třeba jen z poloviny. A další seno, které například zemědělec odebíral  

od soukromníků z vesnice, už není potřeba. Poptávka na výkup sena od soukromníků  

se snižuje nebo už téměř vymizela. Fyzické osoby tedy svůj pozemek posekají, ale posek 

už nevyužijí. V dnešní době již mnoho soukromníků zvířata nechová, navíc uschlé seno 

jim není dovoleno ani spálit. Proto jsou vlastníci pozemků nuceni posekanou trávu z celé 

louky buď odložit na kompost, kde shnije, nebo jej odvést jako bioodpad do sběrného 

dvora  
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a ještě za celé zaplatit. Vyvstává otázka, jak by mohli vlastníci pozemků posekaný odpad 

využít a třeba i zhodnotit.  

Na základě těchto poznatků se objevuje jedna z možností zpracování přebytečného 

sena. Seno je možné slisovat do podoby briket, které lze využít jako palivo. Díky těmto 

možnostem lze ušetřit na likvidování sena ve sběrných dvorech a také lze ušetřit  

na množství kupovaného paliva, kterým je kupříkladu uhlí.  

V posledních několika letech se začíná mnohem častěji objevovat pojem biomasa  

a to v souvislosti se souslovími obnovitelné či alternativní zdroje energie. Pojem biomasa 

obvykle označuje substanci biologického původu, jako je rostlinná biomasa pěstovaná  

v půdě nebo ve vodě, živočišná biomasa, vedlejší organické produkty nebo organické 

odpady. Biomasa je tedy významným obnovitelným zdrojem, kdy jde o hmotu 

organického původu, která vzniká díky dopadající sluneční energii. (12) 

3.2. Seno jako surovina 

Rostliny odebírají z atmosféry oxid uhličitý. Tento jev je významný z pohledu 

zpracovávání biomasy, kdy se při spalování oxid uhličitý opět do ovzduší uvolňuje. Oxid 

uhličitý a voda jsou jednoduché sloučeniny, které jsou přeměňovány na složitější při 

biochemickém procesu zvaný fotosyntéza. Fotosyntéza je jev probíhající u zelených rostlin 

za přítomnosti fotoreceptorů, tedy barviv chlorofylů, jež mají schopnost zachycovat 

sluneční záření. A právě sluneční energie je rostlinami využívána k přeměně jednodušších 

sloučenin na složitější jako je glukóza a postupně řada složitějších organických sloučenin, 

které rostliny potřebují k životu. (13) (14) Díky takovýmto sloučeninám je možné rostliny 

využívat jako zdroj energie. Proto má biomasa své výhody, a těmi hlavními jsou nefosilní 

původ a obnovitelnost. Další výhoda je z hlediska emisí oxidu uhličitého. Oxid uhličitý  

je hlavním plynem, způsobující tzv. skleníkový efekt. A v těchto mezích se biomasa chová 

neutrálně. Při udržitelném přístupu, kdy nejsou zdroje biomasy extrémně vyčerpány  

se jedná o uzavřený cyklus, kdy je CO2 uniklý do atmosféry při spalování pohlcen nově 

dorůstající biomasou, kterou je možno opět energeticky využít. (15) 
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Z pohledu lisování biomasy jsou z chemického hlediska významné složky rostlin  

jako je celulóza, škrob, lignin, oleje a pryskyřice. Celulóza je základní stavební materiál 

rostlinných buněk. Je také hygroskopická, což znamená, že snadno přijímá vodu a vlhne. 

(14) Vlhkost je významná vlastnost pro činnosti skladování sena, kdy při vyšší vlhkosti 

může skladovaný materiál zplesnivět nebo se samovolně vznítit. U těchto skutečností však 

existuje určitý paradox. Jestliže seno vymokne a následně se nechá řádně vyschnout,  

je mnohem kvalitnější a méně náročné pro ovzduší při spalování. Deštěm se totiž z travin 

vyplaví minerální, vodou rozpustné látky, jako je např. dusík, chlor a síra. Sníží se tím 

obsah popelovin a zvýší se i výhřevnost. (16) Fakt vlhkosti se nedá zanedbat ani při 

samotném lisování. Hodnota vlhkosti sena při lisování by neměla překročit hranici 20 %.  

S vyššími hodnotami vlhkosti je pak spojená nadměrná tvorba par v lisovacím zařízení  

a tím se i zvyšuje riziko výstřelu a nebo zapékání briket ve stroji. Další důležitou 

chemickou složkou, kterou je třeba zmínit u procesu lisování, je obsah ligninu v biomase. 

Lignin se nachází v buněčných stěnách rostlin. A díky této složce rostlin se při výrobě 

briket nemusí do sena přidávat další chemická lepidla. Lignin totiž při lisování působí jako 

přírodní pojivo. 

3.2.1. Rozdílnost briket a pelet 

U lisování sena je tedy vyrobeným produktem senná briketa. Slovo „senná“ 

znamená, že je produkt složen z určitého stébelnatého materiálu a pod pojmem „briketa“  

se předpokládá možné palivo. Pokusím se tedy pojem senná briketa přiblížit v následujícím 

odstavci.  

Když se řekne, že někdo doma topí briketami, mnoho lidí ani neví co si pod tímto 

pojmem představit. Obecně je víc známý fenomén zvaný pelety. Nadrcený a slisovaný 

odpadový materiál ať už se jedná o dřevo, papír či stébelnatiny. Pro tento druh paliva  

se používají speciální kotle, které v sobě mohou mít dávkovač paliva. Dávkování paliva  

je výhodné pro ty, kteří se o vytápění nechtějí mnoho starat. Naplní se zásobník a kotel  

je pak schopný si po vyhoření dávky samostatně doplňovat další palivo. Palivem jsou  

v tomto případě pelety. Výrobním procesem si jsou pelety a brikety téměř sestrami.  
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Hlavním rozdílem (obr. 1) těchto paliv je velikost produktu s tím, že pelety mají o něco 

málo vyšší výhřevnost. Pelety jsou tedy vysoce stlačené granule o průřezu 6 - 30 mm. 

Brikety jsou pomocí šnekového nebo hydraulického lisu také stlačovány, ale do velikosti s 

průřezem až 80 mm a hmotností jedné brikety až 2 kg (obr. 2). 

 

 
 

3.2.2. Vliv energetických a fyz. vlastností biomasy na výrobu briket  

Proces, kterým biomasa projde od té doby, kdy vyroste na louce až do doby, kdy se 

stane briketou, je celkem složitý. Celý proces výroby je přiblížen v kapitole  

3.5 Kompletní linka na výrobu palivových briket. Následující odstavce jsou zaměřeny na 

úplný začátek. Zabývají se rostlinami, které jsou vhodné pro výrobu briket, dále i kvalitou 

vyráběných briket při posuzované výrobě.  

Soukromník využívá pro výrobu briket seno ze svých luk. Je nutné uvést, že pro 

přípravu kvalitních briket, efektivnost výroby i pro výhřevnost, je výhodné pěstovat 

energeticky vhodnou biomasu. Pro možné budoucí podnikání v tomto oboru by bylo 

vhodné uvažovat o využití pozemků k pěstování energetických travin. Mezi takové patří 

například řepka, hořčice nebo také šťovík či slézy. (16) Například Šťovík krmný lze 

pěstovat i ve vyšších polohách a na jednom stanovišti může vydržet až 10 let. Rostliny 

dorůstají až dvou metrů a sklízejí se těsně před plným dozráním, než vypadají semena, 

protože ta zvyšují energetický obsah sklizeného šťovíku. (17) 

Obr. 1 Porovnání vlevo pelety (26) vpravo brikety Obr. 2 Váha briket - zde 1,2 Kg 



12 

 

Rostliny pro energetické využití by tedy měly mít určité, pro tuto oblast významné, 

vlastnosti. Jsou jimi: 

• dobrá účinnost přeměny oxidu uhličitého na biomasu pomocí slunečního záření; 

• velký obsah sušiny (nízký obsah vody) v době sklizně; 

• vysoká výhřevnost a nízký obsah popela; 

• nenáročnost na vodu a živiny; 

• odolnost proti chorobám a škůdcům. (16) 

Vstupní vysušená biomasa se tedy mechanicky, pod vysokým tlakem a za určité 

teploty slisuje do válců o průměru 80 mm. Slisované válce mají středový otvor. Hmotnost 

jednoho kusu vylisované brikety je v rozmezí 0,8 - 2 kg. Slisovanost nebo-li měrná 

hmotnost takových briket je 900 - 1100kg/m
3
. Pro srovnání viz. Tabulka 1, která 

porovnává objemové hmotnosti paliv ze stébelnatých materiálů.   

Tabulka 2 porovnává palivářské hodnoty různých pevných paliv. Z tabulky lze 

vyčíst, že stébelnatý materiál, v tomto případě sláma, je srovnatelný s hnědým a černým 

uhlím.  

Poznámka: Pelety a granule………..do půrměru 20 mm, vyjímečně do 40 mm 

  Brikety…………………průměr 40-90 mm, vyjímečně více 

  Absolutní objem. hmotnost briket a pelet dosahuje 1100-1600 kg/m3 

sláma řezaná 40-60 0 mechanicky

nízkotlaké balíky standardní 60-80 5 ručně i mechanicky

vysokotlaké balíky standardní 80-120 10 ručně i mechanicky

obří balíky válcové 60-90 350 jen mechanicky

obří balíky kvádrové 80-160 400 jen mechanicky

brikety, sypané 500-600 0,5-1 ručně i mechanicky

peletky, granule - sypané 500-600 0,01 ručně i mechanicky

Stav paliva Měrná hmotnost 

(kg/m
3
)

Hmotnost kusu 

(kg/ks)

Způsob manipulace

Tabulka 1 Objemové hmotnosti paliv (16) 
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Stroje, kterými soukromník disponuje, jsou vyrobené firmou Agro-profi, s.r.o. 

Briketovací lis dokáže vyrobit brikety s výhřevností 15-20 MJ/kg. Rozmezí je určované 

kvalitou lisovaného materiálu. S jistotou lze říci, že žádné seno není nikdy stejné. A tak ani 

lisovací podmínky nejsou většinou stejné.  

Lisovací podmínky, tedy výhřevnost, objemová hmotnost i tvrdost briket jsou 

závislé na mnoha faktorech a to na: 

• počasí, 

• vlhkosti materiálu, 

• době sušení, 

• času sběru, 

• teplotě lisování, 

• vnímavost a zkušenosti výrobce.  

Jednotka

sláma dřevo uhlí hnědé uhlí černé

obsah vody % 15 30 25 12

obsah popele   
1) % 3 1 10-25 12-15

obsah uhlíku     
1) % 43 43 58 59-70

obsah vodíku   
 1) % 5,2 5 5 3,5

obsah kyslíku  
  1) % 38 37 18 7,3

obsah chloru    
1) % 0,2-0,75 0 

2)
0,1 0,08

obsah dusíku    
1) % 0,4 0,1 0,1 1

obsah síry          
1) % 0,14 0 

2)
2 0,8

zplyňující látky % 70 75 57 25

výhřevnost MJ.kg 14,5 12,2 15 
3)

25

měknutí popele °C 860-980 1000 1100 1175

tavení popele °C 1050-1150 1250 1250 1275

Palivo

Pozn.:  1) Obsah v sušině 

  2) Pouze stopy 

  3) Rozsah 10-18 MJ/kg 

Tabulka 2 Palivářské hodnoty různých paliv (16) 
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Podle zdrojů firmy Agro-profi, s.r.o. lisují brikety pouze ze sena jen tři podnikatelé 

v celé České republice. Je to nejspíš právě kvůli procesní složitosti, která se při lisování 

briket ze sena objevuje. Seno je totiž sám o sobě špatně definovatelný pojem. Jestliže není 

na louce účelně pěstovaný určitý druh travin, tak není možné přesně určit konečné 

vlastnosti sena. Různorodost směsí travin dává suchému senu různorodé vlastnosti.  

To kupříkladu znamená, že na začátku lisování může být seno sušší než například za další 

hodinu lisování. A jak již bylo řečeno, vlhkost materiálu je důležitá pro celý proces 

lisování. Na základě vlhkosti se určuje vnitřní teplota stroje. Jestliže není vlhkost stále 

stejná, nemůže být konstantní ani teplota stroje. Teplotu stroje nastavuje odborný 

pracovník podle stanovení vlhkosti pomocí vlhkoměru a pocitově podle již dříve zažitých 

zkušeností. Pro lepší pochopení uvedu ještě jeden příklad s dobou sběru sena. Seno  

z prvního sběru sena je mnohem jemnější než otava, tedy seno z druhé fáze sklizně sena. 

První seno má mnohem vyšší obsah silic, což jsou chemické látky, které se využívají 

například jako přísady do parfémů. Silice se z rostlin získávají pomocí techniky, zvané 

destilace s vodní parou. (18) Brikety se lisují za tepla a tvoří se zde pára, což znamená,  

že v této fázi se z prvního sena uvolní silice, které mohou zapříčinit, že se briketa ve stroji 

zapeče. Otava již obsahuje mnohem méně těchto látek, takže pravděpodobnost zapečení je 

o něco menší. 

Díky tomu je při lisování obzvlášť nutné využívat zkušeností vlastních i cizích. 

Vhodné je také dodržovat doporučené technologické procesy a řádně dodržovat 

bezpečnostní opatření.  

3.3. Realizace současné výroby briket ze sena 

Za okolností, kdy je seno z luk nevyužívané, vznikl nápad realizace výroby briket 

ze sena. Soukromník vlastní určité množství pozemků a tedy i větší množství biomasy. 

Množství biomasy je ještě možné zvýšit díky vlastnictví zemědělské techniky, která 

umožňuje péči o cizí pozemky v okolí. Lidé, kteří nemají čas nebo techniku, by  

za posekání a odvoz sena museli zemědělským firmám za služby zaplatit. Při větší spotřebě 

sena než se nachází na pozemcích soukromníka, by se muselo seno odkupovat od větších 

zemědělců. Proto je posekání louky jiným osobám pro obě strany výhodné.  
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Po myšlence o zavedení výroby briket ze sena následovala potřeba zajistit určité 

prostory, kde by se mohla výroba vykonávat, tedy budovu pro skladování a zpracování 

sena. Dále bylo třeba zajištění řezacího šrotovníku a briketovacího lisu.  

Vlastnictví soukromníka zahrnovalo, dle jeho předpokladů, vhodnou budovu. 

Budova dříve sloužila jako stodola pro skladování sena a zemědělských strojů. Bohužel 

požadavky na bezpečnost v době původního užívání byly na mnohem nižší úrovni než jsou 

dnes, třeba i jen při zachování původního účelu, natož při zřizování výrobny senných 

briket.  

3.4. Popis objektu pro současnou výrobu briket ze sena 

Objekt je dvoupodlažní budova s kamenným obvodovým zdivem, dřevěnými 

stěnami uvnitř s dřevěnou vazbou. Jak je vidět na obrázcích (obr. 3-5), budova má  

tři využitelné vstupy, z toho dva vstupy tvoří velká vrata. Již z obrázků je patrné,  

že budova nemá žádnou perimetrickou ochranu. Vchodové dveře jsou zabezpečeny 

visacím zámkem a oboje velká vrata lze otevřít pouze zevnitř budovy. Majitel budovu 

postupně rekonstruuje, ale tyto přestavby zatím nejsou intenzivní. Proto, podle jeho 

mínění, je ochranou vnější vzhled budovy, který vypovídá o staré chátrající budově, kde 

leží pouze staré seno. Tento přístup ale není vůbec dostačující.  

Vstup hlavními dveřmi ústí přímo do místnosti s výrobní linkou. Naproti vstupním 

dveřím jsou na opačné straně budovy velká vrata. Druhá velká vrata jsou vytvořena  

v prvním patře kvůli možnosti dodávky balíků sena.  

Původně zemědělský objekt byl využíván k uskladnění sena. Majitel účel rozšířil  

o výrobu briket ze sena. Budova je nyní rozdělena do tří částí dle svého užití. Celé první 

podlaží tvoří sklad sena. V přízemí se pak nachází výrobní místnost s technologickou 

linkou a také prostor pro skladování hotových výrobků. Pro účely provozování výroby 

zůstalo toto rozložení původní. Ponechalo se i užitečné mezipatro, které slouží k propojení 

skladu sena a výrobní místnosti.  
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3.4.1. Sklad sena 

Jako sklad sena je využíváno první patro objektu. Do této místnosti je přístup  

z přízemí pomocí žebříku. Vrata skladu jsou navržena tak, že při dodávkách suroviny jsou 

celé balíky sena vyzdvihovány pomocí traktoru s ramenem a vykládány přímo do skladu  

v prvním patře (obr. 6). Vrata jsou ze strany cesty a jsou tak velká, aby se do nich vešlo 

rameno nakladače. Jsou jednou z mála věcí, které majitel upravil již pro potřeby výroby 

briket. Velikost vrat je dimenzovaná na velikost ramene, ale to samé se nedá říct o prostoru 

pod vraty. Okolo objektu je vedená pouze úzká veřejná komunikace. Při dodávkách balíků  

sena vzniká mnoho rizikových situací. Jelikož není prostor před vraty velký, je zde 

možnost, že traktor podávající balík do prvního patra vrata nabourá. Do skladu (obr. 7-8) 

se vejde kolem 3,5 t sena. Je zde skladováno volně ložené seno i stébelnatiny v balících.  

 

 
 

Obr. 3 Výrobní objekt - severní pohled Obr. 4 Výrobní objekt - východní pohled 

Obr. 5 Výrobní objekt - jižní pohled Obr. 6 Dodávka materiálu 
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Při skladování balíků se objevují další možná rizika, například při ukládání balíků  

do skladu. Jako riziko je možné brát v úvahu přimáčknutí osob ramenem traktoru nebo 

zavalení balíkem při manipulaci.  

 

 

 

 
3.4.2. Výrobní místnost 

Tato místnost se nachází v přízemí objektu, má dva vstupy a je technologicky 

propojena mezipatrem se skladem sena (obr. 9). Toto propojení velice usnadňuje dodávku 

suroviny mezi skladem a výrobou. Také se zde ale nachází velká nebezpečí v podobě 

zranění či pádu. V úrovni prvního patra se v propojení nacházejí trámy, které usnadňují 

přesouvání sena k výrobní lince. Je zde ale vysoké riziko pádu z těchto trámů. Seno  

je přesouváno pomocí zahnutých vidlí, což je další riziková činnost. Pracovník se může 

vidlemi závažně zranit. Z prvního patra je k drtícímu stroji dodáváno seno, které  

se procesem lisování, bez jiných příměsí, mění v hotové výrobky nazývané brikety ze sena.  

A tak se dostáváme k tomu, že se v prostorech místnosti nachází celá výrobní linka pro 

lisování briket. Hotové výrobky se v současnosti skladují v prostoru zakončení výrobní 

linky. V těchto místech se brikety nechávají vychladnout a následně se ukládají do pytlů.  

V pytlích se brikety dodávají již jako palivo přímo do kotelny.  

  

Obr. 7 Sklad sena Obr. 8 Mezipatro skladu sena 
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3.5. Kompletní linka na výrobu palivových briket 

Celá výrobní linka (obr. 10) se skládá ze dvou strojů. Jsou jimi řezací šrotovník  

a briketovací lis. Díky těmto strojům probíhá výroba briket následovně: 

Surovina, tedy v tomto případě seno, se vkládá do sacího prostoru řezacího 

šrotovníku ručně, pomocí vidlí. Vkládání sena vidlemi je riziková činnost, při které  

se mohou vidle ve stroji zaseknout nebo se vymrštit z ruky pracovníka. Nedbalost 

pracovníků se může také projevit na vkládání sena rukama nebo kopání do šrotovníku 

nohama, což může mít za následek useknutí končetin. Šrotovník seno řeže na malé kousky.  

Stroj funguje tak, že elektromotor pohání přes hnací hřídel rotor stroje osazený noži 

a kladivy. Nože krátí vstupní materiál na délku do 20 mm. Poté je nařezaný materiál 

vymetán kladivy přes síto do vstupního hrdla. Zde končí funkce prvního stroje v lince. 

Skrze ohebnou rouru je surovina z řezacího šrotovníku vháněna přímo do zásobníku 

briketovacího lisu. V této části linky je nejvíce vytvářeno nebezpečné prašné prostředí. 

 

 

   Obr. 9 Přísun materiálu do výroby Obr. 10 Výrobní linka 
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Proto si obsluha strojů musí chránit nos a ústa rouškou. Senný prach je velice agresivní  

a mohl by způsobit dušnost či alergickou reakci.  

Vlastní lis funguje tak, že elektromotor pohání přes řetěz a převodovku hnací hřídel 

a šnek lisu. Rozdrcená biomasa je v zásobníku neustále míchána. To se děje proto, aby 

drobné kousky sena v lisu nezatvrdly a neucpaly jej. Míchání je prováděno pomocí prutů 

upevněných v zásobníku (obr. 11). Ze zásobníku je biomasa dopravována do šnekové 

komory podávací vrtulkou (obr. 12). Šnek tlačí hmotu do komory lisu, kde se formuje 

palivová briketa o průměru 80 mm. Tvarování briket se odehrává v přírubě, která  

je elektricky vyhřívána. Komora lisu má dvě partie. První je kužel, který hmotu lisuje  

do následující válcové části. Válcová část, jako druhá partie komory je vyhřívána, což 

zajišťuje kontrolované zapečení brikety. V této vyhřívané části se tvoří další riziková 

situace. Je zde více faktorů, které při synergickém efektu, mohou způsobit fatální zranění. 

Faktory jsou vlhkost sena a prostředí a nebo teplota ve vyhřívané části stroje. Při vyšší 

teplotě se ve vyhřívané části uvolňuje ze sena vlhkost ve formě páry. Mírná vlhkost je zde 

důležitá k zatmelení brikety. Nebezpečná situace však nastává v době, kdy se vnitřní otvor 

brikety ucpe a horká pára nemá kudy unikat. Se štěstím ucpaná briketa bouchne uvnitř 

komory a je vytlačená ven za pokračujícího provozu. Při nešťastném výbuchu je briketa 

vymetena ven z komory za velkého tlaku tak, že je dokonce schopna vyrazit vchodové 

dveře. Posledním faktorem synergického efektu je cizí osoba ve výrobních prostorách. 

Vystřelená briketa by přítomnou osobu mohla opravdu vážně zranit. Je známo zranění  

z jiné výroby, kdy se neopatrný pracovník díval do komory za účelem zjištění, proč  

se brikety neposouvají a v tu chvíli briketa vystřelila. Pracovník skončil v nemocnici  

s poraněnýma očima.  

Z lisovací komory je již slisovaná briketa vysouvána na formovací a dochlazovací 

dráhu. Tvrdost briket je regulovatelná zatížením prutového stabilizátoru dotažením nebo 

povolením šroubů na kruhových částech stabilizační dráhy a dotažením či povolením matic 

v pružinové části formovací a dochlazovací dráhy (obr. 13). 
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3.5.1. Nezbytné úkony prováděné před započetím a po ukončení lisování 

Po příchodu je prvním úkolem zapnutí elektrických jističů v objektu. Pro lisování 

briket jsou před započetím výroby důležité primární kontroly strojů. Kromě kontroly 

provozuschopnosti je kladen důraz na kontrolu čistoty komory briketovacího lisu. Tato 

činnost je velice důležitá. Pro efektivní lisování je třeba, aby komora lisu byla téměř 

zrcadlově čistá. V případě nečistot v komoře je povrch vyrobené brikety poškozený a méně 

  

  

 Obr. 14 Překračování dráhy 

  Obr. 11 Míchací pruty v zásobníku   Obr. 12 Vrtulka k podávání biomasy do šneku 

  Obr. 13 Formovací a dochlazovací dráha 
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stmelený. Další kontrola se provádí na podavači biomasy v lisu. To se děje krátkodobým 

spuštěním briketovacího lisu a pohledem skrze průhledové okénko do zásobníku lisu.  

Po vykonání pohledové kontroly se stroj vypne a spouští se zatím jen vytápění komory 

lisu. Stroj umožňuje nastavování teploty v komoře lisu. Teplota lisování se nastavuje na 

základě vlastností lisovaného materiálu vysvětlených v kapitole 3.2.2.Vliv energetických  

a fyzikálních vlastností biomasy na výrobu briket. Lisování je tedy závislé na ročním 

období, době sekání trávy, době sušení a na tom, kolik procent vlhkosti seno obsahuje. 

Počáteční teplota byla zkušenostmi s lisováním stanovena na 120°- 170°C. Zahřátí komory 

signalizuje kontrolka na ovládacím panelu stroje. Po rozsvícení zelené kontrolky lze spustit 

motor stroje. Nejprve se spouští podavač v lisu, následně šnek s mícháním uvnitř lisu  

a jako poslední je zapínán řezací šrotovník. Před započetím lisování se do předehřáté 

komory vkládá tvrdý kus brikety, který umožňuje lisovat kvalitní brikety již od počátku 

lisování. Přihrnované seno má menší možnost se posouvat na dráze rychleji a tím je více 

slisované. 

Úkony během procesu lisování spočívají v přihrnování sena do šrotovníku, kontrole 

plnosti zásobníku lisu a odebírání hotových briket z dochlazovací dráhy. Kontrola plnosti 

zásobníku je důležitý úkon. Materiálu totiž v zásobníku nesmí být mnoho, aby se zásobník 

nepřeplnil a neucpal. Naproti tomu však zásobník nesmí být příliš prázdný, aby 

nedocházelo k přerušování vytlačování briket. Při těchto úkonech je velice pravděpodobná 

možnost zranění, pádu či dokonce smrti. Výrobní linka (obr. 15) je postavena tak, aby  

se šrotovník nacházel blízko zásoby materiálu a aby zakončující dochlazovací dráha ústila 

do blízkosti skladovacího prostoru pro hotové brikety. Vzhledem k nedostačujícímu 

prostoru ve výrobně je kontrola plnosti zásobníku lisu snad tou nejnebezpečnější činností  

v celém provozu. Okénko pro kontrolu plnosti má zásobník lisu na druhé straně od svého 

ovládacího panelu. To znamená, že pokud chce pracovník nahlédnout do okénka, je třeba 

překračovat formovací a dochlazovací dráhu (obr. 14). Tato dráha obsahuje v místě 

překračování utahovací šrouby. Při menší neopatrnosti nebo únavě by mohl pracovník  

o dráhu zakopnout a v nejhorším případě si rozrazit hlavu o ostré hrany stroje. Pro 

představu uvádím, že pracovník úkon překročení dráhy vykoná asi 30 krát za hodinu.  
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Při ukončování lisování je opět nutné provést důležité činnosti v přesném pořadí. 

Ukončovací proces je dlouhý asi 30 minut. Začíná se snižováním teploty ve vyhřívané 

komoře lisu. Zhruba 15 minut před ukončením lisování se vyhřívání vypne úplně.  

V konečné fázi se zásobník lisu plní největším možným množstvím drti sena. Po naplnění 

lisu se vypíná i řezací šrotovník. Průběžně se uvolňují šrouby na formovací a dochlazovací 

dráze. Při lisování posledních zbytků sena se do zásobníku vysype kbelík pšenice. Tento 

úkon je důležitý pro vyčištění vyhřívané lisovací komory. Jakmile se komora takto vyčistí, 

vystříká se impregnačním sprejem. Při následném lisování zajišťuje vystříkání komory 

hladký průchod briket.  

Obr. 15 Schéma současné výroby 
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4. Řízení rizik 

Řízení rizik je opakující se soustavná činnost, která má  za cíl určovat a řídit 

potenciální rizika a zamezovat či předcházet nežádoucím následkům se snížením jejich 

pravděpodobnosti výskytu. (19) Tento proces se skládá minimálně ze čtyř částí, a těmi jsou 

identifikace rizik, zhodnocení rizik, zvládnutí či zmírnění rizik a následné monitorování 

rizik. Jde v podstatě o tzv. Demingův cyklus (PDCA Cyklus), což je metoda postupného 

zlepšování. A jelikož jde o cyklus, znamená to, že činnosti se neustále po sobě opakují, aby 

docházelo ke stálému zlepšování. Na obr. 16 je takovýto cyklus vyobrazen. 

 První a hlavní částí schématu je slovo PLAN, které znamená plánování. Je tedy 

nutné si veškeré záměry a činnosti pečlivě naplánovat. To je velice důležité k tomu, 

abychom věděli proč a co vlastně hodláme dělat. Na základě těchto plánů můžeme 

pokračovat další položkou schématu. Za slovem DO, tedy dělat, nebo - li vykonat realizaci 

veškerého plánování, se schovává pro podnikatele téměř nejrozsáhlejší položka. Znamená 

to totiž vykonat veškeré činnosti a úkoly naplánované v předchozí části, například  

ke zmírnění hrozících nebezpečí, tedy určité stavební činnosti, doplnění technologických 

zařízení či korekce bezpečnostních opatření.  Třetím krokem v Demingově cyklu  

je ověřování výsledků a jejich porovnávání s původními záměry, což v obrázku vyjadřuje 

slovo CHECK. Poslední slovo ACT vyjadřuje závěrečné zpracování a zhodnocení všech 

předchozích činností. V této části se uskutečňují úpravy zpracovávaných záměrů  

na základě jejich ověření a pokračuje následnou implementací zjištěných zlepšení  

do praxe. (20) 

 

 

 

 

 

PLAN 

ACT CHECK 

DO 

Obr. 16 Demingův cyklus 
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 Snad každý si dokáže představit, jak by celý cyklus mohl zjednodušeně fungovat  

u něho doma. Toužíte po nové koupelně, necháte si zhotovit návrh, což je v podstatě 

plánování. Stavební firma koupelnu zrekonstruuje a vy jste na chvíli spokojení. Po čase 

používání koupelny ale zjistíte, že při vyndávání prádla z pračky se vždy uhodíte o roh 

skříňky a že povrch umyvadla popraskal. V našem Demingově cyklu by tyto činnosti 

spadaly pod položku kontroly a zpracování výsledků. A pro další rekonstrukci koupelny  

si budete pamatovat, že skříňka nemůže být tak blízko pračky a materiály ze kterých jsou 

nejpoužívanější předměty v koupelně musí být více kvalitnější. Což vyjadřuje poslední část 

cyklu. 

Předchozí odstavec dokazuje, že Demingův cyklus je součástí téměř celého života. 

Jeho rozličnost jde totiž využít v mnoha situacích, a to od těch lehkých, jako je například 

rekonstrukce koupelny v bytě, až po ty složitější, kterými mohou být i třeba výroba briket 

ze sena.  

Pro tuto bakalářskou práci mohu použít pouze část Demingova cyklu. Kompletní 

vyjádření cyklu je totiž otázkou i několika let. Části Demingova cyklu jsou tak obsáhlé, že 

pro tuto práci bude postačující první část, kterým je plánování. Do této kolonky se řadí 

analýzy současného stavu, bezpečnostní analýzy, vyjádření výsledků a díky nim konečné 

vyhotovení plánu pro bezpečnější výrobu briket ze sena.  

Je nutno podotknout, že položka plánování nebude zpracovávána pouze z nějakých 

předpokladů. Výroba briket již čtyři roky funguje. Její realizace a bezpečnostní opatření při 

výrobě jsou ale značně nedostačující. Možná nebezpečí a rizika budou tedy čerpána ze 

stávající výroby a uplatněna při plánování nové a bezpečnější výroby briket ze sena. 

4.1. Identifikace rizik 

Identifikací rizik se rozumí proces zjišťování zdrojů nebezpečí, jejich velikosti, 

charakteru a umístění. (21) Je to tedy hledání všeho, co by mohlo způsobit újmu na zdraví 

či na majetku, zaměstnanci či zaměstnavateli. „Hledání všeho“ již naznačuje,  
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že identifikace rizik je složitý proces s rozsáhlými možnostmi „nacházení“. To znamená, 

že je nespočet hledisek, kterými lze na rizika nahlížet.   

K účelné identifikaci rizik je zapotřebí věnovat pozornost každému zákoutí i každé 

charakteristice objektů i subjektů. K zajištění úplnosti identifikace je třeba nahlížet na 

rizika z pohledu vnějšího a vnitřního. Dále je také důležitý náhled, zda je nebezpečí 

způsobováno osobami nebo je analyzované nebezpečí vnímáno z pohledu budovy  

či prostředí. Vnější nebezpečí lze dále dělit na perimetrické, tedy obvodové a plášťové. 

Vnitřní pohled zahrnuje prostorové a předmětové nebezpečí. Rizika se mohou dělit  

na mechanické, fyzikální, chemické či biologické. (21) Zdrojem rizik mohou být předměty, 

osoby, jevy či skutečnosti, které by mohly způsobit zvýšení nebezpečnosti celého 

fungujícího systému.  

 Proto následuje výčet možných okruhů, kterým je vhodné se věnovat. Výčet 

souvisí s analýzou rizik, která je v této bakalářské práci použita. Pro identifikaci rizik  

je zde použit Ishikawův diagram. Dalšími metodami pro zjišťování velikosti rizik  

je Analýza možných vad a jejich následků, nebo-li FMEA a Paretova analýza. 

4.1.1. Vnější rizika 

Vnější rizika jsou vnímána nebezpečími na ploše objektu. Objektem jsou zde nejen 

budovy na pozemku majitele, ale i celý pozemek až k jeho hranicím. Je tedy analyzována 

obvodová - perimetrická část objektu. Dále jsou vnější rizika vnímána nebezpečími 

prostupných a průlezných otvorů, které se analyzují v plášťové ochraně.   

Identifikace rizik z pohledu perimetru se zaobírá okolím hodnoceného objektu. 

Zajímá nás tedy, zda jsou hranice objektu zabezpečené plotem k zabránění volného vstupu 

na pozemek, nebo zda je pozemek například monitorován nebo střežen fyzickou ostrahou.  

Perimetr objektu není v analýze této bakalářské práce zahrnut, jelikož u objektu 

chybí jakákoliv perimetrická ochrana. Tento fakt se promítne až v návrhu zabezpečení 

budovy. 

 Pro zabezpečení plášťové ochrany je zapotřebí analyzovat objekt z pohledu jeho 

vnější konstrukce, tedy počtem prostupů a průlezných otvorů do objektu, možnostmi jejich 
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překonání. A dále také z pohledu přístupu k takovým otvorům. Je třeba v okolí objektu 

analyzovat možné nápomocné předměty k překonání otvorů. (22) 

Plášť objektu je, stejně jako perimetr, také téměř nezabezpečen. Prostupné otvory, 

tedy vrata a dveře, jsou staré a dřevěné, zabezpečené pouze visacím zámkem. K budově je 

na jižní straně připevněn přístřešek, kam se ukládají různé kůly, trámy i žebříky.  Proto se 

jako riziko objeví možnost vstupu do objektu cizími osobami. Toto nebezpečí může mít 

více podob. Cizí osoba se například může do objektu vloupat za účelem odcizení strojů,  

zde uložených. Menší riziko by pak neslo vniknutí osoby, které nejde o odcizení čehokoliv, 

ale například jen o přespání pod střechou v seně. Takové možnosti je ale také třeba  

se věnovat, protože nezvaná osoba by v seně mohla založit požár. 

4.1.2. Vnitřní rizika 

Vnitřní rizika zahrnují prostorová a předmětová nebezpečí. Mezi taková nebezpečí 

můžeme počítat například požár vzniklý nežádoucím prostředím uvnitř budovy. Dále jsou 

zde rizika pádů a zranění z důvodů špatného uspořádání a řešení prostoru. Prostor jako 

takový není nijak zabezpečený. Nejsou zde prakticky ani teoreticky řešeny únikové cesty 

ani technologické cesty, kterými jsou myšleny takové prostory, kudy proudí materiál  

a následně hotové výrobky. Materiál sice putuje určitým prostorem, ale nikde není jasně 

dané, kudy by tato cena měla vést. V objektu se nachází pouze jeden práškový příruční 

hasicí přístroj, což je vzhledem k používanému materiál zjevně nedostačující. Pro ochranu 

předmětů, tedy výrobních strojů, v současné výrobě není žádné opatření.  

Dá se říct, že celý objekt pro výrobu briket ze sena není v současné době nijak 

zabezpečený. Nejsou zde řešeny prvky ochrany mechanického zábranného systému, 

poplachového zabezpečovacího a tísňového systému, ani žádná režimová opatření. 
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4.1.3. Ishikawův diagram 

Ishikawův diagram, nebo - li obecněji rybí kost, je v této bakalářské práci použita 

jako první krok pro analýzu rizik, a to k identifikaci rizik. Na následujícím obrázku  

(obr. 17) jsou popsána nebezpečí, která by mohla nastat v oblastech výroby  

a při činnostech s výrobou spojených.  

V diagramu a celé následující analýze jsou řešena rizika směřující k řešení 

bezpečnějšího výrobního procesu. V analýze není podrobněji řešena bezpečnost objektu.  

Je to způsobeno tím, že objekt je v současné době z hlediska bezpečnosti absolutně 

neuspokojující. Proto se v návrhu na možné řešení bezpečnější výroby budu zabývat také 

přestěhováním výroby do budov nových a vyhovujících.  
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Obr. 17 Ishikawův diagram 
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4.2.  Analýza rizik 

Pro analýzu rizik jsou v této bakalářské práci použity dvě metody zjišťování rizik. 

Je to již představený Ishikawův diagram, kdy jsou touto metodou identifikována rizika při 

výrobě briket. Druhou metodou je FMEA, což je podrobnější metoda pro nalezení 

nejnebezpečnějších rizik. Pro tuto práci je metoda rozdělena na dvě části. Rozdělení částí 

je účelné podle oblastí zkoumání. Jsou jimi: 

• Oblast „Materiál, prostředí a lidé“  

• Oblast „Procesy, technologie a stroje“ 

Každá oblast zkoumání má svá specifika. Proto je také ke každé uveden ještě 

podrobnější popis pro lepší pochopení situace. Uvedená rizika při výrobě briket ze sena 

jsou specifikována na základě konzultací se soukromníkem a vlastního pozorování činností 

a úkonů. Pro přehlednější vyjádření míry rizik je ke každé oblasti uveden Paretův diagram. 

Pro metodu FMEA je specifické hodnocení rizik dle třech kriterií (tabulka č. 3).  

Pro vypočtení míry rizika (R) je nutné určit:  

• pravděpodobnost vzniku rizika (P) 

• závažnost následků (N) 

• odhalitelnost rizika (H) (23) 

Výsledná míra rizika je pak určena následujícím vzorcem (1): 

  

 

 

(1) 

 

 

 

R =  P  x   H  N  x  
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4.2.1. Oblast „Materiál, prostředí a lidé“ 

Oblast se zaobírá lidským faktorem a vlivy prostředí na výrobu. Výroba  

je na lidském faktoru zatím závislá, proto je nezbytné toto zohlednit při hodnocení rizik. 

Dále se oblast zabývá vlastnostmi materiálu a možnostmi vzniku rizikových situací 

spojených s vlastnostmi materiálu. Seno sice není nebezpečná látka, ale jeho vlastnosti 

mohou způsobit například i požár, proto jsou v nebezpečnosti zahrnuty i tyto vlastnosti. 

Požár může způsobit příliš vlhké seno a naopak, vyschlé seno způsobuje příliš velkou 

prašnost. Prašnost materiálu může způsobit dušnost pracovníka, to znamená, že částečky 

prachu se dostanou do dýchací soustavy a tím mu způsobí dýchací problémy. V současném 

pracovním procesu nosí pracovník přes ústa respirátor. A protože je seno materiálem, který 

svými vlastnosti ovlivňuje výrobu a jehož vlastnosti závisejí na prostředí, je nutné 

zohlednit i tento fakt. Závislost výroby na prostředí, ve kterém funguje, je totiž důležitá pro 

kvalitu výrobků.  

Oblast „Materiál, prostředí a lidé“ je rozebrána v tabulce č. 4 a následně v grafu 

paretovy analýzy I. (obr. 18) 

 

Tabulka 3 Parametry metody FMEA (23) 

R Výsledná (porovnatelná) míra rizika N Závažnost následků

0 - 3 bezvýznamné riziko 1 malý delikt, malý úraz, malá škoda

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

11 - 50 mírné riziko 3 střední delikt, úraz s převozem do nemocnice, vyšší

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

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

P Pravděpodobnost vzniku 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 pravděpodobný vznik 4 nesnadno odhalitelné riziko (den a více)

5 trvalá hrozba 5 neodhalitelné riziko
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mírné riziko 

nežádoucí riziko

čísla rizik

1 ukradení stroje 3 5 4 60 17,34

2 úmyslné zapálení 3 5 2 30 8,67

3 kouření 2 4 4 32 9,25

4 cizí lidé v provozu 3 5 1 15 4,34

5 vniknutí 3 1 4 12 3,47

6 vloupání 3 4 4 48 13,87

7 zapečení brikety 3 2 2 12 3,47

8 samovznícení 3 5 3 45 13,01

9 výstřel briket 4 4 2 32 9,25

10 dušnost 5 3 3 45 13,01

11 výbuch 3 5 1 15 4,34

součet rizik 346 100,00

Míra 

rizika v %

Lidé, prostředí 

a materiál Nebezpečí
Pravděpodobnost 

vzniku rizika

Závažnost 

následků

Odhalitelnost 

rizika

Výsledná 

míra rizika

mírné riziko 

nežádoucí riziko
mírné riziko 

nežádoucí riziko
mírné riziko 

nežádoucí riziko
mírné riziko 

nežádoucí riziko

4.2.2. Oblast „Procesy, technologie a stroje“  

Tato část se zaobírá činnostmi spojenými s výrobou. Tedy od dodávek materiálu, 

které mohou mít za následek až vniknutí do objektu nežádanou osobou. Přes manipulaci  

s materiálem uvnitř objektu, kde je vysoká míra rizika zranění. Až po dodávku materiálu 

do stroje a ze stroje do skladovacího prostoru. Kde při těchto činnostech není nouze  

o velká rizika z důvodu tepelné produkce stroje či velkou pracovní intenzitu soukromníka. 

Stroje jsou pořízené od korektního dodavatele a mají zajišťovat určitou, normově 

danou, bezpečnost. I přes to nelze s jistotou předpokládat, že při této konkrétní výrobě 

nenastane nějaká nebezpečná situace. Technologie zpracování sena na senné brikety je sice 

od dodavatele strojů daná, ale i sám dodavatel dodává, že tato technologie je zadaná velice 

obecně. Proto je možné, a nejspíš i na místě, technologie neustále zlepšovat. 

Oblast „Procesy,technologie a stroje“ je rozebrána v tabulce č. 5 a následně v grafu 

paretovy analýzy II. (obr. 19) 

 
Tabulka 4 Oblast “Materiál, prostředí a lidé” 
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čísla rizik

1 pád 5 4 3 60 15,31

2 propíchnutí vidlemi 4 3 3 36 9,18

3 vzplanutí 3 5 4 60 15,31

4 zplesnivění 3 2 4 24 6,12

5 zakopnutí 5 5 3 75 19,13

6 useknutí končetin 3 4 2 24 6,12

7 popálení 3 3 2 18 4,59

8 ucpání stroje 3 3 2 18 4,59

9 zranění ve tmě 3 3 3 27 6,89

10 požár 5 5 2 50 12,76

součet rizik 392 100,00

Míra 

rizika v %

Procesy, stroje a 

technologie Nebezpečí
Pravděpodobnost 

vzniku rizika

Závažnost 
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mírné riziko 
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 Obr. 18 Graf paretovy analýzy I. 

Tabulka 5 Oblast “Procesy, technologie a stroje” 
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4.2.3. Výsledky analýzy 

Výsledky analýzy pro oblast „Materiál, prostředí a lidé“ 

Jako nežádoucí riziko se ukázalo ukradení stroje. To je úzce spojené, sice s mírným 

rizikem, ale s vyšší hodnotou, blížící se k hodnotě nežádoucího rizika, a to s rizikem 

vloupání. Taková nebezpečí vznikají díky špatnému zabezpečení budovy.  Jako další mírná 

rizika s vyšší hodnotou se objevilo samovznícení materiálu a dušnost pracovníků. 

Výsledky analýzy pro oblast „Procesy, technologie a stroje“ 

V oblasti „Procesy, technologie a stroje“ se pod nežádoucím rizikem objevilo 

zakopnutí, dále pád a vzplanutí zpracovávaného materiálu. Úkon překračování formovací  

a dochlazovací dráhy stroje je nejvíce opakovaným při výrobě, proto je riziko tak vysoké. 

V současném objektu je riziko pádu vysoké také díky technologickému propojení pater, 

tedy díky mezipatru, které je vyhrazeno pro současnou technologickou cestu sena. Pohyb  

s materiálem je uskutečňován ručně, kdy pracovník stojí na trámech nad mezipatrem  

a vidlemi posouvá seno do spodní části mezipatra.  

Obr. 19 Graf paretovy analýzy II. 
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4.3. Navrhovaná opatření a vylepšení pro výrobu briket ze sena 

Vzhledem k výsledkům analýzy rizik je nutné navrhnout určitá opatření a vylepšení 

pro výrobu briket ze sena. Výroba probíhá ve staré budově, kde není pro provoz dostatek 

prostoru a která je téměř nezabezpečená. Je tedy třeba navrhnout taková opatření, aby  

se předešlo možným zraněním osob ve výrobě,  možnému odcizení výrobních strojů nebo 

například požáru. Z těchto ohledů je totiž stávající výroba briket absolutně nedostačující.  

4.3.1. Návrh budov pro výrobu briket 

Jak již bylo konstatováno, jedna budova není pro výrobu briket dostatečná.  

Je potřeba oddělit sklad sena a sklad hotových briket od výroby. Tímto aktem se sníží 

mnohá rizika. V případě požáru ve skladu sena se oheň nepřenese díky dvěma budovám  

na výrobní stroje. Dále se dvěma budovami vyřeší nedostatečný prostor při výrobě.  

Podmínkou z hlediska požární bezpečnosti v návrhu výrobní linky pro výrobu 

briket ze sena jsou tedy dvě budovy (obr. 20). Jedna budova sloužící jako skladovací  

a druhá jako výrobní budova. Obě budovy jsou z betonové konstrukce bez potřeby oken. 

Skladovací budova je rozdělena na dvě patra, která nejsou vzájemně propojena. Každé 

patro slouží jako samostatný požární úsek, kvůli nemožnosti šíření požáru. Přízemí slouží 

jako sklad hotových briket. Do tohoto skladu ústí pouze jedna velká vrata, dimenzovaná 

pro možnost manipulace s briketami v pytlích. 

První patro má tři prostupy. Největším jsou vrata, která slouží pro dodávku sena. 

To bude dodáváno traktorem. Druhým prostupem je personální vchod pro pracovníky, 

kteří pracují u třetího prostupu. Tím je tzv. krk. Jedná se o propojení dvou budov pro 

efektivní dodávku sena do výroby. Krk obsahuje pás, na který se seno vkládá ze skladu,  

a který jej dopravuje do výroby, kde končí nad vytyčenou částí pro uložení před výrobou.  

Pro případný požár ve skladu sena krk obsahuje protipožární klapku, která by propojení při 

požáru uzavřela.  

Do výrobní budovy jsou navrhovány pouze dva prostupy. Jedním jsou vrata, která 

slouží jako vstup do výroby a pro odnos pytlů s hotovými briketami. A druhým je krk 

vedoucí ze skladu sena.  
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Obr. 20 Návrh budov pro novou výrobu 
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4.3.2. Návrh výrobní linky 

Uspořádání výrobní linky v popisované výrobě v sobě skýtalo největší riziko. Proto 

se v této části pokusím navrhnout bezpečnější uspořádání výrobní linky a další 

bezpečnostní opatření k zamezení úrazů či poškození strojů. 

Navrhovaná výrobní linka (obr. 21) bude postavena samostatně ve výrobní budově. 

Tímto opatřením se zamezí případnému šíření požáru při samovznícení sena ve skladu. 

Skladová a výrobní budova je propojena tzv. krkem pro dodávky sena. To znamená,  

že se ve výrobní budově bude nacházet právě tolik sena, kolik je třeba například pro denní 

výrobu. Na konci každé směny zaplní pracovníci určené místo množstvím sena, které bude 

využito další směnu. Výrobní linka je natočena kolmo k vchodovým vratům. Tímto  

se omezí riziko zranění pracovníků vystřelenými briketami tak, že formovací  

a dochlazovací dráha neústí přímo proti vchodovým vratům. Případný příchozí pracovník 

není v přímém ohrožení vystřelené brikety.  

  Obr. 21 Schéma navrhované výroby 
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Dalším a nejdůležitějším technickým opatřením na výrobní lince je změna místa 

pohledu do zásobníku stroje. Okénko, které se nacházelo na opačné straně stroje  

od ovládacího panelu, je nutno přemístit nad ovládací panel. Tento technický krok  

je kladně konzultován s výrobcem stroje. Pro větší přehlednost a vymizení úkonu 

překračování dochlazovací dráhy je okénko se zabudovaným vnitřním světlem právě nad 

ovládacím panelem stroje. Tímto opatřením zmizí největší riziko celé výroby, čímž bylo 

překračování dráhy s možným zraněním. 

4.3.3. Mechanické zábranné prostředky 

Celý objekt, tedy dvě budovy s pozemkem, jsou obehnány bezpečnostním 

oplocením vysokým 2,5 m z pletiva z vlnitého drátu. V plotě jsou tři vstupy. Dvě velké 

brány pro vjezd traktoru a transportéru a jedna malá branka pro vstup osob. Brány jsou 

jednokřídlové posuvné. 

Stavební prvky budov jsou z nehořlavého materiálu, aby zajistily neprostupnost 

případného ohně třeba i jen mezi patry skladů.  

Vstupy do objektů jsou z materiálů s požární odolností, se zámky s cylindrickou 

vložkou. Vrata, ústící do skladu sena, jsou nejvíce viditelná pro kolemjdoucí a také slouží 

pro dodávku sena. Balíky sena jsou vkládány do vrat traktorem, takže je zde 

pravděpodobnost nabourání traktorem do vrat. Pro tyto skutečnosti jsem se rozhodla,  

že vrata mají navíc ještě jeden zámek s cylindrickou vložkou a petlici přes celou šířku  

a jsou vyrobena z odolnějšího materiálu. (22) 

4.3.4. Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 

Všechny tři prostupy v plotě budou elektronicky zabezpečeny a otevírány pouze  

po zadání správného vstupního kódu. Dvůr firmy bude střežen třemi čidly pohybu 

umístěnými na budovách. Na dveřích budov budou detektory otevírání dveří, jejichž 

funkce bude zapnuta po odchodu zaměstnanců z areálu firmy. V obou budovách budou 

umístěné sprinklery, kdy jejich spuštění bude kombinací vyhodnocení detektorů tepla  

a kouře nebo vlastní detektor tepla v hubici sprinkleru. Dále zde bude zařízení 
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vzduchotechniky pro regulaci vlhkosti v místnostech spouštěných dle vyhodnocení čidel 

vlhkosti. Při vlhkosti vyšší než 15 % se vzduchotechnika automaticky spustí a prostředí se 

upraví dle potřeby. (24) 

Do tohoto systému zahrnu i čidla související s bezpečností osob. Patří sem čidlo 

pohybu pásu v propojovacím krku, které vždy při spuštění pásu rozsvítí červené světlo nad 

vkládacím otvorem ve skladu sena i  nad otvorem ústícím ve výrobní budově. Světlo osoby 

upozorňuje na možné nebezpečí při vkládání sena na pás. Čidlo spojené s červeným 

světlem také najdeme na výrobním stroji nad vyhřívanou komorou. Při výrobě se může 

stát, že z vyhřívané komory vystřelí briketa vysokou rychlostí. Do této oblasti však nelze 

nainstalovat prostředky zabraňující přístup do prostoru, protože na formovací  

a dochlazovací dráze jsou matice, které se během výroby utahují nebo povolují. Proto  

je zde zabudovaná bezdrátová optická závora, která spustí světlo při protnutí jejího 

paprsku. Účelem tohoto čidla je chránit bezpečnost pracovníků, pohybujících se okolo 

stroje. Světlo upozorňuje na pohyb v rizikové oblasti, tím pádem apeluje na pozornost  

a opatrnost pracovníka. Kontrolní elektrická zařízení podávají hlášení na mobilní telefon 

majitele firmy, například v případech nedovoleného vniknutí do objektu či požáru. 

4.3.5. Režimová ochrana 

Mezi prvky režimové ochrany je zahrnut výčet nebezpečných zón, se kterými  

se zaměstnanci musí seznámit a ve kterých musí dodržovat pevně daná pravidla. (4) Mezi 

takové zóny patří dvě již jmenované, jsou jimi prostory s červenými světly. Při činnostech 

pod červenými světly musí pracovníci dbát nejvyšší pozornosti, vnímat okolí a řádně  

se věnovat vykonávané činnosti.  

K nebezpečným zónám se řadí také prostor okolo vrat do skladu sena v přítomnosti 

traktoru. Prostor je vymezen žlutočernými pruhy s šipkami a vykřičníky směřujícími do 

nebezpečného prostoru na betonové podlaze. Pro předcházení zranění, které může být 

způsobeno traktorem nebo zavalením balíkem sena, je do označeného prostoru v takové 

chvíli zakázán přístup veškerých osob.  
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Žlutočerné pruhy vyznačují ve výrobní budově prostor pro volný pohyb. 

 Ohraničují tedy průchodovou cestu, kde zaměstnanci nehrozí přímé nebezpečí.  

Šipky a vykřičníky zde vyznačené směřují od volného průchodu ven, tedy do prostoru  

s možným nebezpečím. Piktogramy na zemi tak ukazují směry k nebezpečným prostorům.  

Do režimové ochrany spadá i check-list, který jsem vytvořila proto, aby si každý 

zaměstnanec uvědomil před začátkem výrobního cyklu, že je třeba udělat určité úkony, 

které jsou důležité pro bezpečnou výrobu. Vypracovaný check-list je uveden v Příloze č. 1. 

Výroba briket ze sena znamená stálé dodržování určitých postupů. Zaměstnanci nebude 

trvat dlouho než se postupy naučí, ale musíme si uvědomit, že opakování stále stejných 

úkonů se může stát rutinou a zaměstnanec bude po čase ztrácet pozornost nad 

vykonávanými činnostmi. Proto je na stroji připevněn v plastových deskách check-list, 

který udává postupy pro začátek i konec lisování. 

4.4.  Ekonomická rentabilita navrhovaného provozu 

Navrhovaná výroba bude provozována ve dvousměnném provozu. Na každou 

směnu je počítáno s jedním zaměstnancem. Výroba bude probíhat 10 měsíců v roce. Každý 

šestý měsíc je počítán na opravy strojů a dovolenou zaměstnanců.  

4.4.1. Pořizovací náklady 

Do pořizovacích nákladů se započítávají ceny budov a strojů. Pro dlouhodobý 

majetek se stanovují každoroční odpisy. Odpisy pro hodnoty strojů jsou stanovené na  

3 roky, odpisy pro budovy jsou stanovené na 10 let. Pořizovací ceny budov a strojů jsou 

následující: 

• Budova skladů 450 000 Kč 

• Výrobní budova 350 000 Kč 

• Briketovací lis 220 000 Kč 

• Řezací šrotovník 80 000 Kč 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

CELKEM (IN) 1 100 000 Kč 
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4.4.2. Výrobní cena briket 

Výrobní cenu briket lze vypočítat několika způsoby. Názorný způsob je vypočet 

výrobní ceny v přepočtu na 1 kg vyrobených briket. Výrobní cena briket se pak skládá  

z následujících položek: 

• Spotřeba elektřiny 0,400 Kč/kg 

• Spotřeba sena 1,000 Kč/kg 

• Obalový materiál 0,370 Kč/kg 

• Mzda zaměstnanců 0,900 Kč/kg 

• Opravy strojů 0,080 Kč/kg 

• Odpisy  - briketovací lis 1. rok 0,330 Kč/kg 

  (2. a 3. rok 0,290 Kč/kg) 

 - řezací šrotovník  1. rok 0,125 Kč/kg 

  (2. a 3. rok 0,104 Kč/kg) 

 - skladová budova prvních 10 let 0,107 Kč/kg  

 - výrobní budova prvních 10 let 0,083 Kč/kg 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

CELKEM  1. rok 3,395 Kč/kg 

 

Výrobní cena jednoho kilogramu briket je  v prvním roce 3,395 Kč/kg.  

Pro následující dva roky se výrobní cena sníží na 3,334 Kč/kg. Čtvrtý rok fungování firmy  

se výrobní cena opět sníží, a to na 2,94 Kč/kg a taková teoreticky zůstane po dobu 

následujících 7 let. Po 10 letech výroby by výrobní cena měla teoreticky dosáhnout  

2,75 Kč/kg. 
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4.4.3. Efektivita výroby 

Měřítkem efektivity výroby je zisk. Zda je výroba briket efektivní, ukazuje 

následující odstavec. Výpočet efektivity vychází z následujících předpokladů: 

• hodinová sazba je 125 Kč/h 

• každý  zaměstnanec denně odpracuje 8 hodin 

• lis vyrobí 100 kg briket za hodinu 

• za rok oba zaměstnanci dohromady odpracují 3 200 hodin 

• lis v každé směně funguje 6 hodin 

• pracovní hodiny lisu činí 2 400 hodin za pracovní rok 

• za rok se vyrobí 240 000 kg briket  

• 1 kg briket se bude prodávat za 5 Kč 

 

Při splnění plánu a plánovaném odbytu bude firma vykazovat následující položky: 

• roční obrat výroby  1 200 000 Kč 

• zisk v prvním roce ((5 - 3,395) x 240 000) = 385 200 Kč   

• zisk 2. - 3. rok ((5 - 3,334) x 240 000) = 399 840 Kč 

• zisk 4. - 10. rok  ((5 - 2,940) x 240 000) = 494 400 Kč 

• zisk od 11. roku podnikání  ((5 - 2,750) x 240 000) = 540 000 Kč 
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4.4.4. Roční peněžní toky 

Pro dokreslení ekonomické stránky výroby briket je uveden následující přehled 

hlavních peněžních toků. Roční peněžní toky se využívají k výpočtu prosté doby 

návratnosti (vzorec 2). Ročními peněžními toky jsou: 

• elektřina - 96 000 Kč 

• seno (výrobní materiál) - 240 000 Kč 

• pytle (obalový materiál) - 88 800 Kč 

• mzda zaměstnanců - 288 000 Kč 

• opravy strojů a neočekávané závady - 20 000 Kč 

• odpisy - briketovací lis 1. rok - 80 000 Kč 

  (2. a 3. rok - 70 000 Kč) 

 - řezací šrotovník 1. rok - 30 000 Kč 

  (2. a 3. rok - 25 000 Kč) 

 - skladová budova prvních 10 let - 45 000 Kč  

 - výrobní budova prvních 10 let - 35 000 Kč 

• prodej hotových briket + 1 200 000 Kč 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

CELKEM (CF) 1. rok 277 200 Kč 
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4.4.5. Prostá doba návratnosti 

Pro zjištění výhodnosti provozu je nutné si předběžně vypočítat jeho rentabilitu, 

tedy dobu, za kterou se vrátí investiční náklady. Prostá doba návratnosti je doba potřebná 

pro úhradu celkových investičních nákladů čistými příjmy projektu. (15) Toto ekonomické 

kriterium je nejjednodušší a velice často užívané, i když je vhodné pouze pro velmi 

orientační posouzení. Pro zjednodušenou úvahu je toto kriterium dostačující. Prostá doba 

návratnosti je počítána z následujícího vztahu (2):  

   
  

  
          (2) 

Kde: 

IN - investiční, jednorázové náklady na realizaci úspor 

CF - roční peněžní toky, které jsou rovny rozdílu ročních výnosů a nákladů 

Po dosazení: 

   
         

       
             (3) 

 

Prostá doba návratnosti, při zjednodušených hodnotách, vychází na necelé 4 roky. 

Obecně se říká, že dobrá investice se pozná podle doby návratnosti, která by měla být do  

4 let. Díky těmto úvahám lze konstatovat, že založení firmy na výrobu briket ze sena  

je dobrý záměr a do budoucnosti se jedná o výhodnou investici.  
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5. Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo analyzování rizik při výrobě briket ze sena a návrh 

optimální výroby. K tomuto účelu bylo nutné nejprve popsat současnou výrobu briket, 

provést její kompletní analýzu a vyhodnotit veškerá rizika. Díky těmto výsledkům bylo 

možné navrhnout nové inovativní a hlavně bezpečné řešení.  

Lze uvést, že současná výroba briket ze sena byla celkově analyzována. Na základě 

podrobného průzkumu byly určeny jednotlivé činnosti a situace v procesu výroby,  

ke kterým byla přiřazena jednotlivá rizika. Určení jednotlivých bezpečnostních rizik bylo 

provedeno ze současného stavu provizorní výroby senných briket, kdy majitel použil zcela 

nevyhovující objekt pro daný charakter výroby. Nedostatečné bylo i zhodnocení samotné 

bezpečnosti pracovníků, kteří tuto linku obsluhují. Zhodnocením současného stavu bylo 

dále zjištěno, že provozovna nemá téměř žádné technické zabezpečení. To znamená,  

že celá ochrana majetku je pouze dobrá víra majitele v to, že takový navenek zchátralý 

dům, nikdo nedovoleně nenavštíví. Samotná ochrana osob byla vyhodnocena lépe, a to 

díky používaným osobním ochranným pracovním pomůckám. Pracovník nosí po celou 

dobu lisování respirátor pro ochránění dýchacích cest před prachem, dále nosí vysoké boty 

s železnou špičkou proti propíchnutí nohy vidlemi. Na druhou stranu, z pohledu pracovník 

- stroj (kdy například stroj může vystřelit briketu, nebo kdy může pracovník o stroj 

zakopnout) jakékoliv ochranné prostředky chybí. Současný prostor se ukázal jako celek 

pro výrobu nevyhovující, a to jak z hlediska požárního, tak z hlediska technického.  

V další části bakalářské práce jsem se soustředila na analýzu možných rizik.  

Po stanovení veškerých rizik a nápadných míst pro vznik rizik jsem tato rizika 

zanalyzovala. V předchozí části práce byla jednotlivá rizika popsána a určena, bylo nutné 

provést jejich identifikaci a logické roztřídění. Celkovou identifikaci rizik jsem provedla 

pomocí metody Ishikawova diagramu. Vygenerovaná rizika jsem následně použila  

pro metodu zvanou Analýza příčin a důsledků vad, tedy FMEA (Failure Mode and Effects 

Analysis). Tato metoda zjištěná rizika ohodnotila číselnými  hodnotami, díky nimž 

ukázala, která rizika měla hodnotu nebezpečnosti nejvyšší a kterým oblastem se nadále 

věnovat. Jako největší rizika se ukázala možná zranění při překračování formovací  
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a dochlazovací dráhy nebo pád technologickým propojením, dále také požár nebo ukradení 

stroje.  

Vyhodnoceným rizikům z oblastí „Materiál, prostředí a lidé“ a „Procesy, 

technologie a stroje“ jsem se snažila předcházet v návrhu nového řešení výroby briket ze 

sena. Pro zamezení nebo šíření požáru je výroba rozdělena na tři oddělené části, kterými 

jsou nepropojené sklady v jedné budově a výrobní linka v budově druhé. K pohodlné 

dodávce sena ze skladových prostor do prostor výroby je navrženo propojení budov  

tzv. krkem, který seno dodává pomocí pásového dopravníku přímo do podávacích prostor 

řezacího šrotovníku. Pro odbourání nebezpečí pádu nebo poranění u stroje jsem požádala 

firmu, která stroj vyrábí, aby přesunula náhledné okénko  z boční strany stroje nad ovládací 

panel stroje. Pro ještě větší přehlednost obsahuje návrh zabudování světla nad průhledové 

okénko, což zajistí lepší pohled do stroje. Tento návrh zamezí například přeplňování  

a následnému ucpání stroje. Proti ukradení stroje jsem použila různá bezpečnostní opatření. 

Mezi ně patří například oplocení celého areálu firmy, vstupní kódy pro zaměstnance, 

pohybová čidla nebo čidla otevírání dveří. Do bezpečnostních opatření patří ještě 

protipožární zařízení a čidla s varovnými světly na nebezpečných místech výroby. 

V závěru práce předkládám kompletní návrh pro novou výrobu briket ze sena.  

To znamená, že kdyby si někdo řekl, že chce začít s výrobou briket ze sena, zde je mu dán 

návrh, jak by taková výroba mohla fungovat. Návratnost celého projektu je vypočítána na 

4 roky. Tento fakt ovlivňuje pořízení kompletně nových prostor. Kdyby podnikatel vlastnil 

určité prostory vhodné pro zavedení výroby, návratnost pro výrobu briket ze sena by činila 

necelé dva roky.  

Závěrem lze konstatovat, že výroba briket ze sena je v současné době, vzhledem  

k neustálému hledání alternativních zdrojů paliva, možnou cestou podnikání. Rozlehlé 

louky díky takovýmto řešením budou opět obdělávány a nezůstanou ležet ladem,  

ba dokonce opět začnou vydělávat. A zcela zásadní je fakt, že takovou výrobu lze 

navrhnout efektivně a bezpečně s eliminováním potenciálních rizik.  
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Příloha č. 1 

 
CHECK-LIST PRO SPRÁVNOU VÝROBU 

SENNÝCH BRIKET 

KONTROLA STROJE PŘED SPUŠTĚNÍM: 

1) Zajisti čistotu lisovací komory 

2) Ověř funkčnost podavače biomasy v lisu 

3) Ověř funkčnost šneku v lisu 

SPOUŠTĚNÍ STROJE: 

4) Spusť vytápění lisovací komory 

5) Nastav počáteční teplotu na 120°-170°C 

6) Pokračuj až po rozsvícení zelené kontrolky zahřátí stroje! 

7) Spusť podavač biomasy v lisu 

8) Spusť šnek a míchání uvnitř lisu 

9) Vlož tvrdou briketu do komory lisu 

10) Spusť řezací šrotovník 

UKONČOVÁNÍ LISOVÁNÍ: 

1) Začínej 30 minut před plánovaným ukončením 

2) Postupně snižuj teplotu lisovací komory 

3) 15 minut před koncem vypni vyhřívání komory 

4) Naplň zásobník lisu maximálně povoleným množstvím biomasy 

5) Vypni řezací šrotovník 

6) Postupně uvolňuj šrouby na formovací a dochlazovací dráze 

7) Po vyprázdnění zásobníku lisu do něho vysyp kbelík pšenice 

8) Po průchodu pšenice lisem vyčisti komoru 

9) Vystříkej komoru impregnačním nástřikem 
 

Dne ____________ Vypracoval ___________________ 


