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Anotace :  

 
Klíčová slova: průmyslové mlýny, obilí, mouky, požár 

 

Bakalářská práce je věnována celkovému zhodnocení nebezpečí vzniku požáru 

v potravinářském průmyslu, především v budovách průmyslových mlýnů. Práce definuje 

nejčastější příčiny vzniku požáru v potravinářském průmyslu, uvádí souhrn požárů v tomto 

oboru včetně zhodnocení výše škod. Dále se soustřeďuje především na obor mlynářského 

průmyslu, mapuje celkový stav tohoto oboru na území České Republiky a zhodnocení jejího 

vývoje v posledních letech v souladu s platnou legislativou. V další části je popsán 

technologický proces mletí obilnin, určení nejrizikovějších strojních zařízení s uvedením 

jednotlivých případů nežádoucího hoření a uvedení statistických údajů ke stanovení snížení 

pravděpodobnosti nebezpečí vzniku požáru.   

V závěrečné části jsou uvedeny připomínky k současnému stavu a navržena technická a 

organizační opatření ke snížení počtu požárů v takových provozech. 

 

 

 

 

Annotation:  

 

Key words : industrial mills, grain, flour, fire 

Thesis is devoted to the overall assessment of the risk of fire in the food industry, especially 

in buildings of industrial mills. The work defines the most common causes of fire in the food 

industry, provides a summary of fires in this field, including the assessment of the amount of 

the damages. Further focuses primarily on the field of mills industry, maps the overall 

condition of this scope on the territory of the Czech Republic, and an assessment of its 

development in recent years. The next section describes the technological process of grinding 

grain, the designation of most machinery, giving the individual cases of unwanted combustion 

and marketing of statistical data to determine the reduction in the probability of the risk of 

fire. In the final section provides comments on the current status and proposed technical and 

organisational measures to reduce the number of fires in such premises. 



 

REŠERŠE : 

Zákon MV č. 133/1985 Sb., O požární ochraně 

Účelem zákona je vytvořit podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku 

před požáry a pro poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných 

událostech stanovením povinností ministerstvech a jiných správních úřadů, právnických a 

fyzických osob, postavení a působnosti orgánů státní správy a samosprávy na úseku požární 

ochrany, jakož i postavení a povinnosti jednotek požární ochrany.  Povinnost pro právnické 

osoby vyplývající z § 4 – povinnost začlenění před zahájením činnosti. 

Vyhláška MV 246/2001 Sb., O stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru 

Vyhláška rozšiřuje a podrobně stanovuje povinnosti právnických a fyzických osob na úseku 

požární ochrany vyplývající ze zákona o požární ochraně. V práci jsou využity zejména části 

vztahující se k povinnostem právnických osob provádějící činnosti se zvýšeným požárním 

nebezpečím (podle § 4, odst. 2 zákona 133/1985 S., O požární ochraně) – vedení 

dokumentace, školení a odbornou přípravu, pravidelné revizní a kontrolní prohlídky 

vyhrazených prostředků požární ochrany a věcných prostředků. 

Vyhláška MV 23/2008 Sb., O technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění 

vyhlášky 268/2011 Sb. 

Vyhláška stanovuje podmínky pro umisťování, povolování a změně staveb s doporučením 

použití vybraných norem. Podle této vyhlášky se postupuje v případě jakýchkoliv stavebních 

úprav, výměně technologie, doplnění elektrické požární signalizace..apod. V příloze vyhlášky 

jsou uvedeny normy, podle kterých musí projektant postupovat tak, aby byly stanoveny 

minimální bezpečnostní požadavky. 

Vyhláška MV 87/2000 Sb., O podmínkách požární bezpečnosti při svařování a nahřívání 

živic v tavných nádobách 

Vyhláška přesně definuje, za jakých podmínek lze provádět svařování, které osoby mohou 

tyto práce provádět a stanovuje podmínky vedení dokumentace. Přílohou vyhlášky je vzor 

dokumentace. 

PRÍHODA, Josef. Cereální chemie a technologie I: cereální chemie, mlýnská 

technologie, technologie výroby těstovin. Vyd. 1. Praha: VŠCHT, 2003, 202 s. ISBN 80-

708-0530-7. 

 Publikace je určena pro studenty Vysoké školy chemicko-technologické.  Uvádí přesné 

postupy při technologickém procesu zpracování obilnin, jejich struktury a chemické složení 

včetně laboratorních výsledků. Při zpracování práce je využito II. části, ve kterých je stanoven 

technologický postup zpracování pšenice a žita a popis jednotlivých strojních částí mlecích 

strojů. 
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1. ÚVOD  

 

Nebezpečí vzniku požáru v potravinářském průmyslu je s ohledem na charakter 

používaných a skladovaných látek jedním z velmi rizikových. V posledních letech 

došlo k mírnému útlumu v potravinářském průmyslu, především v souvislosti se 

vstupem České Republiky do Evropské Unie. Zároveň však došlo k výraznému 

zlepšení bezpečnosti, hygieny a požární ochrany ve všech oblastech potravinářství. 

Výrazný rozvoj lze sledovat v oblasti nových technologií, postupů, procesů, lidských 

zdrojů. V případě vzniku požáru tak dochází k vyšším ekonomickým škodám. 

Nemalé nároky, jež jsou kladeny na požární ochranu, nemohou být zajišťovány pouze 

orgány státní správy, ale musí být součástí výrobní, řídící a kontrolní činností ve všech 

oborech potravinářského odvětví. Je třeba tak věnovat zvláštní pozornost zvýšení 

pozornosti protipožárních kontrol, včasnému odstraňování závad a nedostatků, 

uplatňováním požadavků požární bezpečnosti při zavádění a realizaci nových 

technologií. Motivem pro vypracování této bakalářské práce byla dlouholetá praxe 

v oboru. 

Cílem bakalářské práce je pomocí analýzy možností poruch a jejich následků poukázat 

na nejčastější příčinu vzniku požáru a navrhnout taková organizační a technická 

opatření na snížení rizika. Především s ohledem na skutečnost možnosti iniciace 

výbuchu moučného či obilného prachu. 
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2. Zhodnocení příčin vzniku požáru v potravinářském průmyslu 

Pro hodnocení bylo využito souhrnných podkladů poskytnutých oddělením statistického 

 sledování událostí generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky.  

V tabulce 2.1. je uveden přehled počtu nahlášených požárů v potravinářském průmyslu za  

období 1993-2011.  

Tabulka 2.1 : Přehled počtu požárů v potr.průmyslu za období 1993-2011 
( Zdroj : Ing.Vonásek – MV GŘ HZS ČR – oddělení statistického sledování událostí) 

 

údaj 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

počet požárů 65 56 56 53 60 52 50 42 54 45 43 39 

škoda mil.Kč 7,3 2,2 5,1 31,2 9,4 18,2 12,8 50,6 19,3 35,1 16,7 87,8 

počet požárů se škodu 

0,5 mil.Kč a vyšší 

2 1 2 4 2 3 3 2 9 10 8 9 

počet v oboru  

- mlékáren. 

4 2 3 2 5 2 

 

0 0 0 0 0 0 

- masokomb. 8 2 3 2 1 4 2 1 6 4 1 0 

- zprac.drůb. 0 0 0 1 2 1 1 0 0 1 0 0 

- pivovarnic. 4 3 5 5 6 6 3 1 3 1 2 1 

 

údaj 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 celkem 

počet požárů 33 24 54 29 32 36 25 848 

škoda mil.Kč 5,9 9,5 34,3 29,4 17,4 93,5 6,2 495,0 

počet požárů se škodu 

0,5 mil.Kč a vyšší 

3 6 8 5 4 5 3 89 

počet v oboru  

- mlékáren. 

        

- masokomb.         

- zprac.drůb.         

- pivovarnic.         

z výše uvedených velkých požárů byly: 

v masokombinátu v okr.Jihlava 1x v r.1995 a v r.2001, v okr.Písek v r.2000 a 2001, 

okr.Vsetín vr.2001, v Praze 4 v r.2001, okr.Jihlava r.2003,  

v pivovarnictví v r.1995 v okr.Uh.Hradišti , v r.1996 v okr.Praha východ, v r.1999 Pivovar 

Braník, v r.2000 Radegast v Šošovicích, v r.2003 Klášter Hradiště, Český Krumlov, v r.2003 

Polička 

 

 

2.1. Požáry se škodou 1 mil.Kč a vyšší 
[1]

 

 

2001 

Výroba potravinářských střívek fi GAMEX a.s., Č.Budějovice, příčina - el.přech.odpor na 

přív.kontaktu tlumivky Layrton ARG6/23, škoda – 1 mil.Kč 

Masokombinát ZŘUD a.s. Písek, příčina - povrchové teplo a přehřátí kotle na škvaření sádla, 

škoda – 1,3 mil.Kč 
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Sladovna v Prostějově, příčina –nedbalost při svařování, škoda – 1,2 mil.Kč 

Objekt pro zpracování masa firmy Filák v Horní Lidči, okr.Vsetín, příčina - v šetření, škoda - 

10 mil. Kč.  

2002 

Lihovar firmy KIZ s.r.o. Diváky, okr. Břeclav, příčina - nedbalost při nakládání nádrže 

s lihem lihu na nákladní automobil, škoda – 1,3 mil. Kč  

Masna, a.s. Kroměříž, zakuřovací komora salámů, příčina - technická závada ventilátoru, 

škoda – 1,3 mil.Kč 

Kontinua s.r.o.,Praha15, pekárna, příčina - technická závada, škoda 1,5 mil.Kč 

Dion CZ, s.r.o., Tvrdonice, okr.Břeclav, sušící linka zeleniny, příčina – technická závada 

technologického zařízení ESG gmbh KRAUTER FRUCHTE KG SRN, škoda – 3 mil.Kč 

Konus s.r.o.,Bohušovice, okr.Litoměřice, kanceláře, příčina – technická závada rychlovarné 

konvice, škoda – 6,97 mil.Kč 

Lyckeby Amylex Horažďovice, okr.Klatovy, výrobní hala, příčina – nedbalost při svařování a 

následný výbuch s požárem, škoda – 7,5 mil.Kč 

Setuza a.s., Ústí nad Labem, stáčecí linka jedlých olejů, příčina – neobjasněna, škoda – 10 

mil.Kč 

2003 

Slovácká fruta a.s., Kunovice, okr.Uh.Hradiště, sociální zázemí,příčina – vznícení od 

termoventilátoru, Škoda – 6,8 mil.Kč 

Delekta s.r.o. pekárna Rychnov nad Kněžnou, střecha a půda, příčina – nedbalost, škoda – 2,0 

mil.Kč 

Kostelecké uzeniny a.s.,Kostelec, okr.Jihlava, chladírna, příčina – technická závada zářivky, 

škoda – 1,5 mil.Kč 

Mlýn, okr.Ústí n.Orlicí, příčina – úmyslné zapálení, škoda – 1 mil:Kč, 

Udírenská pec, Prostějov, příčina – závada udírny FESSMANN 97/235, r.v.1997, škoda – 1 

mil.Kč 

2004 

Cukrovar České Meziříčí, okr.Rychnov n.Kněžnou, příčina– neobjasněna, škoda  - 70 mil.Kč, 

Odkolek a.s.,Praha 9, výroba pečiva, příčina – neobjasněna, škoda – 4,5 mil.Kč 

Pekárna Delta,Brno, požár přepravek, příčina – neobjasněna, škoda – 4,4 mil.Kč 
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Slovmlýn s.r.o. Velká nad Veličkou, okr.Hodonín, sušička slunečnicových semen, příčina - 

při poruše odtahového ventilátoru došlo nárůstu teploty v sušárně LSO 25 a tepelnému 

samovznícení, škoda – 3,5 mil.Kč 

Kraft FOODS s.r.o., Vsetín, pražírna, příčina – závada odtahu spalin, škoda – 1,0 mil.Kč 

 

2006 

Pekárna, Dobruška, okr. Rychnov n.Kněžnou, příčina– nedbalost při svařování, škoda – 5, 4 

mil. Kč, 

Hala masokombinátu ve výstavbě, Klíčany, okr. Praha východ, příčina – úmysl, škoda – 1,0 

mil.Kč 

Sladovna pivovaru, Dobruška, okr. Rychnov n.Kněžnou, příčina – neobjasněna, škoda – 9,5 

mil.Kč 

2007 

Rozvodna mlékárny – tukové závody, Nelahozeves, okr. Mělník, příčina – technická závada, 

škoda – 2 mil.Kč 

Masokombinát, Uherský Brod, okr.Uh.Hradiště, příčina – úmysl, škoda – 14,2 mil.Kč 

Sklad potravin Hamé, Babice, okr. Uh. Hradiště, příčina – závada zářivkového tělesa, škoda – 

8 mil.Kč 

2008 

Sklad čaje a kávy, Praha 7, příčina – závada el.instalace, škoda – 2 mil.Kč 

Bývalý masokombinát – nyní Delta pekárny a mrazírna, Kladno, příčina – používání 

otevřeného ohně na střeše, škoda – 20,3 mil.Kč 

Rozvodna Prago Laktos, Praha 9, příčina – svařování, řezání, škoda – 4 mil.Kč 

2009 

Chladírna – sklad zeleniny, Nymburk - Ostrá, příčina – používání otevřeného ohně, škoda – 

15 mil.Kč 

2010 

Loupárna cibule, Rohatec, okr. Hodonín, příčina - nesprávné umístění a instalace topidla, 

škoda – 6 mil.Kč 

Vinařské hospodářství, Drnholec, okr. Břeclav, příčina – neobjasněna, škoda – 83 mil.Kč 

Čokoládovna, Olomouc, příčina - závada zářivkového tělesa, škoda – 1 mil.Kč 
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Tabulka 2.1.1: Nejčastější prostor budovy, kde požár vznikl 
(zdroj : Ing.Vonásek : MV GŘ HZS ,oddělení statistického sledování událostí) 

 

Prostor  budovy 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Celkem 

Výrobní prostor 13 12 13 9 18 13 18 16 21 20 12 10 175 

Pomocný provoz 1 1 1 2 4 4 5 3 4 3 1 2 31 

Lakovny,sušárny 1  1      1 1 1  5 

Prach.odlučovače,vzduchot

echnika 

3 1 3 1 1   1 2 1 2 3 

18 

Jiný výrobní prostor 3 2 1  4 8 3 2 2 1 3 1 30 

Skladování, obchod 3 3 3 6 9 7 5 4 10 8 8 6 72 

Sklady hořl.kapalin a plynů 1      1      2 

Kanceláře, vrátnice, 

soc.zařízení 

4 1 3 6 4 3  1 4 2 1 1 

30 

Ostatní prostory budov 

(komíny, půdy, chodby, 

technické prostory) 

9 12 9 6 14 7 11 10 5 6 9 14 

112 

Nespecifikováno 0 0 0 0 6 10 7 5 5 3 6 2 44 

CELKEM 38 32 34 30 60 52 50 42 54 45 43 39 519 

 

 

Tabulka č. 2.1.1 uvádí souhrnný přehled nahlášených požáru v potravinářském průmyslu 

v období 1993-2011 s popisem prostoru, kde požár vznikl. Z této tabulky jednoznačně 

vyplývá, že nejrizikovějším je výrobní prostor a ostatní prostory budovy. V následující 

tabulce 2.1.2 a grafu 2.1.3 je celkový přehled statistiky dle příčin vzniku požáru. Podrobný 

výpis poskytnutý oddělením statistického sledování událostí GŘ HZS ČR je uveden v příloze 

č.1. 

Tabulka 2.1.2 : Statistika dle příčin vzniku požáru 

(zdroj : Ing.Vonásek : MV GŘ HZS ,oddělení statistického sledování událostí) 

 

Příčina vzniku požáru Počet požárů  % z celkového počtu 

Technická závada 82 37,28 

Změny provoz.parametrů 24 10,91 

Nedbalost - svařování 13 5,91 

Nedbalost – zanedbání 

předpisů 

12 5,46 

Komínová tělesa – 

jiskra,požár 

9 4,09 

Elektřina – zkrat,výboj 4 1,82 

Nedbalost - kouření 12 5,45 

Ostatní * 26 11,82 

Úmyslné zapálení 15 6,81 

Nezjištěná příčina,v šetření 23 10,45 

CELKEM 220 100% 

 

Z výše uvedených podkladů jednoznačně vyplývá, že nejčastější příčinou vzniku požáru jsou 

technické závady, které tvoří více jak 1/3 všech uvedených příčin, následují změny 

provozních stavů, následovány ostatními příčinami, úmyslem a nezjištěnými příčinami.  
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2.1.3 Grafické znázornění statistiky dle příčin 
vzniku požáru 
zdroj: MV GŘ HZS ČR 
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3. Potravinářský průmysl – obor mlynářství 

Byly osloveny největší zpracovatelé a výrobci v potravinářském průmyslu 

k poskytnutí informací z oblasti zabezpečení požární ochrany v příslušných 

provozech. I přes počáteční slibné jednání se společnostmi Penam a.s., Odkolek a.s., 

Delta pekárny a.s., UNIMILLS a.s. a Mlýny Perner, Plzeňský prazdroj a.s., tyto 

informace poskytla pouze společnost UNIMILLS a.s.  Informace z ostatních 

zpracovatelských odvětví a společností nebyly poskytnuty s ohledem na probíhající 

soudní řízení a obvinění z kartelových dohod ( Penam a.s. a Odkolek a.s.). Především 

však z důvodu obavy z možných sankcí z nedodržení povinností vyplývajících ze 

zákona o požární ochraně. Proto je tato bakalářská práce zpracována na oblast 

mlynárenského průmyslu na území České Republiky. 

Při požárech či působením vysokých teplot, které při požárech vznikají, dochází 

k tepelným degradacím a vzniku nebezpečných produktů hoření, případně, mluvíme – 

li o mlynárenském průmyslu, zejména o nebezpečí výbuchu moučného či obilného 

prachu.  

Je proto velmi důležité zabývat se stavem těchto objektů již od prvopočátku – 

projektováním, rozdělení do požárních úseků, popisem technologického celku a jeho 

odchylkami od normálního stavu zároveň s poukázaním na legislativní možnosti 

v oblasti PO a jejich praktikováním v daném technologickém procesu. 

 Popis technologického celku je důležitý zejména z hlediska pochopení rizika 

nebezpečí vzniku požáru a výbuchu s ohledem na strojní zařízení, které se nachází 

v provozu mlýna.  

Cílem práce je také analyzovat všechny možné zdroje nebezpečí vzniku požáru 

v prostoru budov mlynárenského průmyslu a navrhnout taková technická a organizační 

opatření, která by tyto zdroje vyloučila nebo zmírnila následky možného vzniku 

požáru na minimum. Byla použita analýza možnosti poruch a jejich následků (FMEA). 

Veškeré technologicko – organizační opatření, informace a podněty ve vztahu 

k mlynářské výrobě a podněty k bakalářské práci poskytla společnost UNIMILLS a.s., 

jako největší zpracovatel obilí na území České Republiky.  
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4. Charakteristika mlynářského oboru v ČR 

 

Mlýnský obor v ČR zpracovává především pšenici a žito, dále kukuřici, 

ječmen, oves a tzv. ostatní obiloviny, jako jsou např. pohanka a proso. V malém 

množství se mlýnsky upravují také luštěniny a olejniny. 

Struktura mlýnských výrobků v ČR je dána především specifickými stravovacími 

návyky obyvatel. Významnou raritou ve střední Evropě je výroba žitného chleba, 

unikátní je výroba knedlíků (houskové, bramborové, špekové, ovocné…apod.). 

K tomuto účelu se vyrábí především hrubé a polohrubé mouky, což není ve světě zcela 

běžné. Proto je klasická česká technologie mletí odlišná od jiných technologií 

používaných ve světě. Je složitější v šetrném mletí zrna na krupice, v jejich čištění a 

třídění. Rozdíl však najdeme i v počtu konečných výrobků v jednom kontinuálním 

procesu – a to až 9 druhů. Novinkou v posledních letech je výroba tzv. mouk na míru, 

podle konkrétní potřeby zákazníka (většinou pro pekařské potřeby) a fortifikace mouk 

– zlepšováním kvality mouky. Ovlivnění požárně technických charakteristik a 

výbuchové křivky takto fortifikovaných mouk bych chtěla zohlednit a navázat 

v diplomové práci.  

Efektivnost mlýnské výroby je sice dána především rozpětím mezi průměrnou 

cenou zpracované suroviny a průměrnou cenou výrobků, ale rozhodují i další 

ukazatelé, jako jsou stále se zvyšující ceny vstupních energií. Důležitá je však také 

účinnost technologie z hlediska výtěžnosti výrobků, tedy míra zhodnocení vstupních 

surovin. Průměrná výtěžnost mlýnů v ČR se pohybuje při mletí pšenice a žita na 

úrovni 78%.  Přehled počtu mlýnů a výtěžnost za období roku 2000-2009 uvádím 

v tabulce 4.1. 

V roce 2009 zpracoval mlýnský průmysl v ČR (viz tabulka 4.1) přibližně 1170 

tis.tun pšenice,140 tis. tun žita , 2,5 tis. tun ječmene, 3,6 tis. tun kukuřice, 4 tis. tun 

ovsa a 1,5 tis. tun ostatních obilovin.
1
 Bylo vyrobeno přes 1 mil. tun pšeničné a žitné 

mouky a 8,5 tis. tun ostatních mlýnských výrobků. Z dlouhodobého hlediska dochází 

k poklesu objemu mlýnské výroby především u žita, ječmene, ale také u pšenice. 

Naopak roste výroba mlýnských výrobků z ostatních obilovin. Základní příčinou 

                                                 
1
 Svaz průmyslových mlýnů: Mlynářská ročenka 2010, Praha 2011 
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poklesu spotřeby mouky na jednoho obyvatele, která je v současné době cca 90 kg na 

rok. 

Základním sortimentem jsou pšeničné mouky a krupice, žitné mouky, mouky a 

krupice z kukuřice, ječmene, ovsa a pohanky, kroupy ječné a pohankové, vločky, 

celozrnné mouky moučné směsi a mlýnská krmiva krmné odpady. 

Souhrnná výrobní kapacita zůstává stejná, ale počet výrobních jednotek se trvale 

snižuje vlivem výrobně technické koncentrace, která přináší větší efektivnost výroby. 

 

Tabulka 4.1.: Kapacity pšeničných i žitných mlýnů 

(Zdroj : Svaz  průmyslových mlýnů: Mlynářská ročenka 2010, Praha 2011)    

 

ROK 

 

Počet mlýnů 

 

Kapacita 

 

Semelek 

Využití kapacity 

2000 102 2,250,000 tun 1,170,000 tun 52% 

2001 70 2,170,000 1,220,000 56 

2002 59 2,050,200 1,245,000 60,7 

2003 54 2,157,000 1,240,000 57,5 

2004 52 2,109,000 1,170,000 55,5 

2005 50 2,085,000 1,250,000 60 

2006 48 1,897,500 1,150,000 60,6 

2007 48 1,933,500 1,150,000 59,5 

2008 47 1,809,000 1,210,000 66,9 

2009 47 1.811.000 1,235,000 67,5 

 

Největší objem mouky se spotřebuje v pekárnách, v dalším pořadí je průmysl 

trvanlivého pečiva, výroba těstovin, průmyslová výroba knedlíků a kuchyňské 

zpracování. Na trh byly uvedeny mouky fortifikované vitamíny a nové směsi pro 

domácí pečení. Přesto přímá spotřeba mouky v domácnostech trvale klesá. Dalším 

inovačním trendem jsou „funkční“ potraviny s cereálním základem, které jsou 

charakteristické zvýšeným obsahem vlákniny a bílkovin na úkor škrobu. Jsou určeny 

pro dietní stravu a specifické skupiny zákazníků.  

Mlýnský průmysl v ČR zpracovává převážně domácí suroviny. Podíl dovozu je 

zanedbatelný. Dováží se pouze malé množství pšenice pro výrobu těstovin. 
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Pro všechny mlýnské výrobky a technologie platí komplex zákonů, nařízení a 

vyhlášek nejen z oblasti hygieny, ale i bezpečnosti. 

 

4.1. Nejvýznamnější společnosti v oblasti mlýnské výroby v ČR 

 

UNIMILLS a.s. – je součástí nadnárodní mlýnské korporace LLI (podniky v Německu, 

Polsku, Rakousku, Maďarsku a v ČR). V ČR provozuje pět průmyslových mlýnů: 

Litoměřice, Mladá Boleslav, Pardubice, Kyjov, Netolice a míchárnu směsí v Kralupech 

nad Vltavou. Podle výrobních kapacit je společnost největším mlýnským podnikem v ČR, 

podílí se zhruba 30 % na trhu. Roční produkce činí cca 300.000 tun obilí, 85% tvoří 

pšenice, zbytek žito.  

 

PENAM a.s. – mlýnskopekárenský podnik vlastněný skupinou Agrofert – tím je spojen 

s podniky Zemědělského zásobování a nákupu. Provozuje čtyři průmyslové mlýny 

(Kroměříž, Znojmo, Vojkovice a Brněnec), dále 13 pekáren, 2 cukrárny a 1 průmyslovou 

výrobnu strouhanky. 

 

Bratři Zátkové, a.s. – provozuje 2 průmyslové mlýny (Březí a Boršov) a tři těstárny.  

 

MILLBA CZECH a.s. – ve skupině provozuje 3 průmyslové mlýny (Louny, Raspenava a 

Křesín). Vlastní pekárny a ve spojení s odbytovým družstvem MP produkt je na druhém 

místě v pekárenské výrobě v ČR. 

 

Mlýny J.Voženílek Předměřice nad Labem – provozuje 2 průmyslové mlýny automat 

Předměřice a Budín. Mlýn Automat prochází nákladnou rekonstrukcí technologie. 

 

Mlýn Kojetín, spol.s.r.o. – komplexně modernizované provozy se specifickým postavením 

na trhu. 

 

Malitas s.r.o. – provozuje 2 průmyslové mlýny (Slatinice a Věrovany) a těstárnu. Oba 

mlýny jsou komplexně modernizované. 
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Mlýn Herber Pelhanec, s.r.o. – provozuje pšeničný a kukuřičný mlýn. 

 

Mlýn Perner Svijany s.r.o. – provozuje nejmoderněji vybavený pšeničný mlýn a 

specializuje se na výrobu mouky pro speciální výrobky a trvanlivého pečiva.  

 

Všechny společnosti, jež zde byly jmenovány, jsou významnými zpracovateli obilí na 

našem území. Technologický proces zpracování je pro všechny totožný, systém 

neumožňuje odchylky nebo jiný postup při zpracování zrna. 
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5. Technologický proces   

 

Předmětnou část mlýna tvoří příjem, skladování, čištění, mletí, míchání, doprava a 

expedice obilovin, mouky a dalšího materiálu vzniklého jako vedlejší produkty výroby. 

Jednoduše můžeme celý proces rozdělit do dvou na sobě závislých procesů a to na mletí 

zrna a skladování mouk.  

Abychom mohli lépe pochopit rizika spojená s nebezpečím vzniku požáru a následně 

nebezpečí výbuchu, je třeba popis celého technologického postupu při mletí obilí a výroby 

několika druhů mouk, společně s popisem nejdůležitějších strojních zařízení, které se 

významně na riziku vzniku požáru podílejí. 

  

5.1.  Doprava a skladování obilí 

  

Obilí se u sledovaných mlýnů společnosti UNIMILLS a.s. do objektu mlýna dopravují  

v automobilových cisternách nebo nákladních automobilech. Z nich je obilí sklápěno do 

příjmového koše a následně dopravováno elevátorem (elevátory dopravují částice po 

mlýně směrem vzhůru – vertikálně) do příjmového zásobníku obilí. Pod příjmovým 

zásobníkem obilí je váha a dále síťový třídič pro předčištění, ze kterého je obilí 

dopravováno do jednotlivých buněk obilného sila. Rozdělení do buněk je sledováno a 

spouštěno z velína, podle sledovaných kvalitativních parametrů přijímaného obilí.  

Obilné silo je dřevěné nebo betonové a skládá se z buněk - komor. V současné době se ke 

skladování používá suchého obilí, které je v komorách částečně provětráváno, nebo se 

případně několikrát přepustí z komory do komory. Tím se nejen obilí provětrává, ale 

rozrušují se i ložiska samovznícení. Z nich je obilí dopravováno a ukládáno do zásobníků 

předčištěného obilí, ze kterých je přes magnetický separátor dopravováno do váhy a do 

podávacího šneku síťového třídiče (redlery, šnekové dopravníky a pásy dopravují 

v budově mlýna obilí a ostatní materiál vodorovně). Schéma příjmové linky viz obr. 5.1.1. 
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Obr.5.1.1: Schéma příjmové linky  

 (zdroj: Příhoda,Skřivan,Hrušková: Cereální chemie a technologie, Praha 2004) 

1- Příjmový koš  3- Síťový třídič       5- Redler 

2- Elevátor  4- magnetický separátor     6- Vlastní sklad obilí 

 

  

5.2.  Čištění a třídění 

 

Všeobecně se na mlýnech čištění dělí na bílé a černé čištění.  V části „černého 

čištění“obilná zrna prochází procesem hrubého čištění od nečistot a hrubých příměsí, 

zejména z důvodu kvality obilí vstupujícího do procesu. Je založen na principu 

různých fyzikálních vlastností – velikostí a tvaru částic, dále na jejich 

aerodynamickém tvaru, měrné hmotnosti apod. 

K třídění směsi dochází na sítech – síťových třídičích a na triérech. Síťové třídiče se 

skládají z kovových sít, která jsou vodorovně usazena za sebou a pomocí vibrací a 

pohybem směsi se částice oddělují od sebe na přepad a propad.
2
  Naopak v triérech se 

částice dělí na principu rozdílné délky. Je převážně válcovitého tvaru, na jehož 

povrchu jsou vyražené malé otvory. Směs je pak přiváděna do válce bokem, a 

otáčivým pohybem válce se dostává odstřeďováním do otvoru na povrchu válce. 

Uvnitř válce je umístěn žlab, ve kterém zůstávají kratší částice, naopak na dně válce 

částice delší. V moderních mlýnech je hojně využíván kombinovaný síťový třídič. 

                                                 
2
 Příhoda, Skřivan, Hrušková: Cereální chemie a technologie I, Praha 2004 
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K třídění podle měrné hmotnosti se hojně využívají tzv. odkaménkovače. 

Princip je založen na kmitajícím nakloněném sítu, kde proudí vzduch směrem vzhůru 

a do zařízení je nasáván podtlakem. Zrno tak proudí směrem vzhůru společně se 

vzduchem, zatímco těžší částice vlivem kmitajícího síta padají směrem po nakloněné 

rovině síta.
3
 

  V části mlýna, kde dochází k tzv. „bílému čištění“ se ze zrna odstraňuje slupka 

a jiné nečistoty např. chlupy, toxiny, těžké kovy a mikroorganismy. Ty probíhají v tzv. 

odíracích strojích a pomocí aspirace. V odíracích strojích zrno vstupuje hrdlem do 

stroje, kde je lopatkami vrháno proti sítu, zde se odlupují chlupy a nečistoty, jež jsou 

aspirací dále oddělovány ze směsi.(Obr 5.2.1). Aspirace (odlučování prachu z výchozí 

směsi) je důležitou součásti celého procesu. Nejen že prach je nositelem různých 

alergenů a organických látek nebezpečný pro lidský organismus, ale především je 

společně s moučným prachem vysoce hořlavý a se vzduchem tvoří explozivní směs.  

 

  Oddělování prachu v procesu se děje ve dvou fázích. V první se odděluje prach 

ze směsi (aspirace), ve druhé se prach odděluje ze vzduchu. V čistírnách se odděluje 

prach ze směsi především v těch zařízeních, kde se pracuje se vzduchem 

(odkaménkovače, třídičky...apod.). Odloučení prachu ze vzduchu se pak děje 

v cyklónech a filtrací. Do cyklónů je hnán vzduch společně s prachem. Krouživým 

pohybem se pak částice prachu usazují na povrchu stěn cyklónu. Tento proces je však 

nedokonalý a pro další pročištění se využívají filtry – buď na bázi poloautomatické 

nebo automatické. V dnešních zmodernizovaných mlýnech se však zcela používají 

především plně automatizované filtry společnosti Bühler. 

Koncentrace prachu ve filtru i v cyklonech je za provozu pod spodní mezí výbušnosti, 

její výskyt se neočekává. Pokud se však vyskytne, trvá pouze krátkou dobu. 

 

                                                 
3
 Příhoda, Skřivan, Hrušková: Cereální chemie a technologie, Praha 2004 
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Obr.5.2.1. : Princip činnosti odíracího stroje 

(zdroj: Příhoda,Skřivan,Hrušková: Cereální chemie a technologie, Praha 2004) 

 

1- Vstup zrna   2-Výstup opracovaného zrna  3-Výpad nečistot 

4- Rotor  5- Síto   6- Motor   7-Převod 

 

 

5.3. Proces mletí 

 

Nejdůležitějším a hlavním úkolem mlynářského průmyslu je především proces, 

v němž se z obilí vytváří další produkty. Při mletí dochází k rozdrcení obilního zrna a 

následně k jeho třídění podle různých parametrů. Nedochází však ke změně 

chemického složení, pouze ke změně struktury. Podle druhu obilí můžeme 

specifikovat počet mlecích chodů – pasáží např. u pšenice se pohybujeme od 15-20 

chodů, u žita 7-10. Vstupní matriál nazýváme melivo, výstupním materiálem je směs 

po drcení. 

Obě tyto části tvoří heterogenní směs s různou velikostí částic. Mlecí proces u 

pšenice a např. žita, je diametrálně odlišný, i když se jedná o příbuzné obiloviny. Pro 

jednoduchost se zaměřím na obecný mlecí proces shodný u obou nejrozšířenějších 

obilovin u nás. Základní jednotkou mlecího procesu se nazývá mlecí chod nebo-li 

pasáž. V mlecím procesu tyto chody – pasáže, které navazují kontinuálně na sebe, 

přičemž výstupní materiál je melivem pro další chod v každém mlecím chodu. Tak 
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získáváme jeden „díl“ tzv. pasážní mouku, ze které dalším procesem vznikne mouka 

druhová. 

  Způsob mletí závisí na nastavení válců na válcových stolicích (Obr.5.3.1., 

Obr.5.3.2), v nichž jsou umístěny 2 kovové válce proti sobě. Na povrchu jsou buď 

různým způsobem rýhované, nebo hladké. Každý z válců může mít odlišnou rychlost, 

prostor mezi nimi se nazývá mlecí spára. Odlišná rychlost válců je důležité zejména 

proto, aby se melivo nedeformovalo. 

    

 

Obr. 5.3.1  : Schéma válcové stolice 

(zdroj: Příhoda,Skřivan,Hrušková: Cereální chemie a technologie, Praha 2004) 

 

1- vstup meliva (obilí)  2- výstup směsi po drcení  3- rychloběžný válec (poháněný) 

4 -  pomaluběžný válec  5- podávací zařízení  6 – regulace přívodu obilí 

7 -  kartáče  8 – poklop s průzory  9 – poklop 
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Obr.5.3.2.  : Válcové stolice – výroba 

(Foto : Ing.Vítek, UNIMILLS a.s. – mlýn Mladá Boleslav) 

 

 

Pro dokonalejší vymletí se však musí použít dalších doplňkových mlecích 

strojů. Těmi jsou vytloukačky, vytíračky, rozdírače, rozmělňovače. Všechny tyto 

strojní části drtí melivo na jemnější části.  

   

Po procesu drcení se drcené obilné zrno vytřídí. Třídící proces je založen 

zejména na odlišné velikosti částic, jejich aerodynamickém tvaru, měrné hmotnosti 

apod. (stejně jako u obilného nedrceného zrna). Tento proces se tvoří na rovinných 

vysévačích (obr. 5.3.3). Vnitřek vysévače se skládá z 6-8 dílů – sít. Tudy prochází 

pomocí nerovnoměrného pohybu částic tak, aby menší částice propadaly sítem a 

zároveň aby větší částice nebránily propadem síta. Používají se síta převážně 

z hedvábných, kovových a v poslední době i plastových tkanin. Celý rovinný vysévač 

je zavěšen na závěsech, Vodorovný krouživý pohyb zajišťuje elektromotor přes hřídel 

s excentrem. Pro zajištění průběžného čištění vysévače jsou v jeho spodní části 
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umístěny různé druhy kartáčů. Starší typy vysévačů byly převážně ze dřeva, dnes ho 

tvoří kovové nebo plastové rámy.  

 

    

 

Obr.5.3.3  : Schéma rovinného vysévače 

(zdroj:Příhoda, Skřivan, Hrušková: Cereální chemie a technologie, Praha 2004) 

a) 1- vstup směsi po drcení  2- skříň vysévače  3- vstupní rukávy  4- výstupní rukávy 

5- rámečky se síty  6- rám vysévače 

b) 1- skříň  2- rámečky se síty 3- zavěšení vysévače  4- otvory pro odběr vzorků 

5-  excentr 

Dalším třídícím strojním zařízením, ale zejména pro různé druhy krupic, jsou 

reformy (obr.5.3.4). Ty využívají několik principů třídění najednou. Uvnitř čističky 

krupic (reformy) je umístěno mírně nakloněné žejbro s několika rámečky umístěnými 

za sebou. Odspoda je nasáván vzduch do aspirační skříně. Podle počtu žejber dělíme 

reformy na jedno až čtyřdílné.  
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Obr.5.3.4:  Schéma čističky krupic (reformy)  

(zdroj: Příhoda, Skřivan, Hrušková: Cereální chemie a technologie, Praha 2004) 

1- Vpád vstupního materiálu  2- žejbro se síty   3- výpad propadů  4- výpad přepadů5-   

aspirace 

      

 

5.4.  Doprava meliva a produktů po mlýně 

Doprava meliva a produktů po mlýně se provádí několika způsoby, ale 

především vertikálně. Vzhůru jsou produkty a materiál dopravovány nuceně – 

především pneumaticky (u starších mlýnů mechanicky) tzv. stoupačkami. Směrem 

dolů padají samospádem – spádovým potrubím (Obr.5.4.1). Pro nejlepší využití této 

dopravy je ve většině mlýnů umístěna technologie takto: v nejvyšším patře se 

nacházejí vysévače, kterými pak jednotlivé frakce padají samospádem do nižšího patra 

do reforem, odtud přes manipulační podlaží kde se nacházejí šneky na sběr určitých 

druhů produktů až do prvního patra do válcových stolic.  

  Základním principem pneumatické dopravy po mlýně je podtlaková, jejíž 

součástí jsou směšovače, odlučovače a ventilátory. Tlaková, jejíž součástí jsou 

dmychadla, kompresory, směšovače a odlučovače. Podtlaková doprava se převážně 

vyskytuje v části mlýna, tlaková na míchárně mouk a expedici. 

  Výslednými produkty procesu mletí jsou parametricky rozdílné typy mouk a 

krupic, které lze rozdělit do několika základních okruhů. Mouka hladká, hrubá, 

polohrubá, chlebová u žita pak výražková a chlebová. Krmnou mouku lze zhotovit 

pouze z pšenice, u žita pak odpadním produktem krmiva jsou otruby. Finálním 

procesem k úpravě mouky se nachází v míchárně mouk. Zde se nachází zásobníky 

převážně dřevěné obdélníkového tvaru (u mlýnů po rekonstrukci již kovové), 
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vybavené míchačkami. Mouka se zde vymíchává a mechanicky se bud vrací zpět 

přímo do zásobníků, nebo pneumatickou dopravou se dostane až do expedičního 

zásobníku nebo moučného sila. Odtud pak ke konečným zákazníkům či dalším 

zpracovatelům.   

 Zařízení, jež dopravuje melivo, můžeme rozdělit obecně na ty, které dopravují 

materiály vertikálně a horizontálně. 

Elevátory slouží k vertikální dopravě matriálu, na sledovaných mlýnech se nacházejí 

buď dřevěné korečkové elevátory, nebo kovové (obr.5.4.2). 

Šnekové dopravníky a redlery slouží k horizontální dopravě materiálu. Šneky se 

vyskytují žlabové a trubkové. Materiál dopravují tak, že jej pouze hrnou. 

 

 

Obr. 5.4.1. : Příklad dopravy meliva po mlýně – skleněné potrubí 

( Foto : Ing.Vítek, UNIMILLS a.s. - mlýn Litoměřice) 
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Obrázek 5.4.2. : korečkový elevátor kovový 

(Zdroj: Bühler a.s.) 
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6. Legislativa 

Z historického hlediska je mletí zrna a výroba mouk jedním z nejstarších 

řemesel u nás. Od prvopočátku se mlýny považovaly za velmi nebezpečné z hlediska 

vzniku požáru, proto se většina mlýnů stavěla mimo vesnice a obydlí.  A nejen to, 

z hlediska pohonu se v ČR využívala rychle proudící voda pro pohon mlýnského kola. 

Takže budovy mlýnů se nacházely především v blízkosti řek a říček. 

Vstupem České Republiky do Evropské unie bylo nutné implementovat 

některé zákony, vyhlášky a normy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v prostředí s nebezpečím výbuchu.  V Evropě se zvyšují požadavky na sjednocení 

různých národních standartů v nový evropský soubor norem, které budou platné v celé 

Evropské unii, což dovolí, aby byly výrobky zaměnitelné mezi jednotlivými zeměmi. 

Tento proces, který vytváří společná pravidla a předpisy se neustále vyvíjí.  

V posledních letech mezi pravidla, která vstupují v platnost, patří i prevence výbuchu 

v dolech a dalších pracovních prostředích – např. mlýnech. Nové předpisy se tak týkají 

všech možných činností od mlýnských provozů až např. po prodejny aut, kde vzniká 

nebezpečí výbuchu vlivem tekutin, plynů, prachů případně vlivem kombinací těchto 

látek. Na rozdíl od Spojených Států nebyly v Evropské unii specifické normy pro 

prevenci výbuchu prachu v zemědělství a potravinářském průmyslu. Každá výroba se 

tak posuzovala případ od případu. 

V souladu s novými Evropskými pravidly se musí provozy rozdělit na 

specifikované zóny v závislosti na možnosti vzniku výbuchu od neklasifikovaných 

míst, jako je např. velín, kde sice není prostředí s nebezpečím výbuchu, nicméně velín 

můžeme považovat za prostředí s nebezpečím vzniku požáru. Až po místa, kde je 

vzniklý požár a výbuch vždy možný – např. prostor obilných sil. V každé zóně se tak 

musí vyloučit zdroj vznícení. 
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6.1. Definice zón pro prachy dle směrnice ATEX  

Zóna 20 : prostor, ve kterém je výbušná atmosféra vytvořena oblakem 

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

nebo často. Zpravidla se tyto podmínky vyskytují uvnitř zásobníků, potrubí a nádob. 

 

Zóna 21 : prostor, ve kterém je výbušná atmosféra vytvořena oblakem 

zvířeného hořlavého prachu ve vzduchu, vznikající při běžném provozu příležitostně. 

Tato zóna může zahrnovat, mimo jiné, prostory v v bezprostředním okolí, např. plnící 

a vyprazdňovací místa práškových materiálů a prostory, kde vznikají vrstvy prachu, 

které jsou pravděpodobné vznikem výbušné koncentrace hořlavého prachu ve směsi se 

vzduchem při běžném provozu 

 

Zóna 22 : prostor, ve kterém je nepravděpodobný vznik výbušné atmosféry 

vytvořené oblakem zvířeného hořlavého Prachaři běžném provozu a pokud se tato 

atmosféra vyskytne, pak pouze po velmi krátkou dobu. Tato zóna může zahrnovat 

prostory v okolí zařízení, ochranných systémů a součástí obsahující prach, ze kterých 

může prach unikat netěsnostmi a vytvářet vrstvy prachu (např. mlecí prostory ve 

kterých prach uniká z mlecích zařízení a usazuje se).
4
Nyní implementováno v ČSN 

EN 61241. 

Další normy určují, jaké zkoušky musí mít zařízení určené do funkce 

v definovaných zónách, jako jsou například určení limitů pro použití lehkých kovů 

(hliník, mangan, titan) v místech s vysokým rizikem výbuchu s maximálním limitem 

do 10 % hustoty zařízení v konstantním výbušném prostředí. Dále tak předpisy pro 

tepelný odpor umělých hmot v horkém či chladném pracovním prostředí či odolností 

zařízení na náraz. 

Implementovány do našich norem byly i normy pro laboratorní testy pro 

získání všech potřebných dat o potenciálně výbušných materiálech. Jsou tak získány 

parametry pro minimální a maximální výbušnou koncentraci prachů, minimální 

teploty pro vznícení prachového mraku a prachové vrstvy, koncentrace kyslíku 

                                                 
4
 MV – GŘ HZS ČR :Aktual bulletin č.12, Praha 1995 
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nezbytného pro výbuch, maximální zvýšení výbušného tlaku a minimální energie pro 

vznícení prachového mraku. Kvantitavní určení prostředí je první věcí, kterou je 

provozovatel povinen ve svém výrobním provozu prozkoumat – a to přítomnost 

hořlavých látek. Jak víme, ve mlýnech je to především prach, který vzniká při 

ošetřování obilí. Chemické složení prachu není jednotné (např. lepek a škrob mají 

různé charakteristiky). Na reakci se však podílí i různé velikosti prachových částic a 

odlišná vlhkost – jež jsou přímo závislé na výrobním procesu. Značné množství údajů 

z literatury je založeno na testování především suchých matriálů. Jestliže se velikost 

částic a vlhkost zvyšují, dochází ke snížení rizika výbuchu, a zároveň ke zvýšení rizika 

požáru.
5
 

Nebezpečí požáru hořlavých prachů hrozí tam, kde se prach usazuje v souvislé vrstvě 

schopné šířit požár. Za vrstvu schopnou šířit požár se považuje již vrstva prachu 1 

mm. Je nutné si uvědomit, že každý požár hořlavého prachu může velmi snadno přejít 

ve výbuch a naopak.
6
 

6.2. Veličiny a pojmy používané v oblasti hořlavých a výbušných  

prachů  

- Střední velikost zrna 

- maximální a redukovaný výbuchový tlak 

- rychlost nárůstu tlaku a konstanta Kst 

- koncentrační meze výbuchu 

- rychlost šíření exploze Vex 

- třídy exploze hořlavých prachů  

Tabulka 6.2. : Rozdělení prachů dle veličin 

Třída Kst[ MPa.m.s-1] Vex [m.s-1] 

   

St1 0-20 <300 

 

St2 20-30 300-400 

 

St3 >30 >400 

                                                 
5
 Bártlová,Damec : Prevence technologických zařízení, Ostrava 2002 SPBI 

6
 MV – GŘ HZS ČR : Aktual bulletin Speciál č.12, Praha 1995 
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6.3.  Normy a předpisy v oblasti mlynárenského provozu 

 

Zákon č.133/1985 Sb. O požární ochraně 

 

Zákon řeší vytvoření podmínek pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a 

majetku před požáry. Definuje zde povinnosti fyzických, právnických osob, 

povinnosti ministerstev a správních orgánů na úseku požární ochrany.
7
 

  

Vyhláška MV č. 246/2001 Sb. O požární prevenci 

 

Stanoví spolu se zákonem č. 133/1985 Sb., O požární ochraně podmínky požární 

bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru Dále rozvádí jednotlivé 

povinnosti právnických, fyzických osob a výkon státního požárního dozoru.
8
 

 

Zákon č.22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky 

Zákon upravuje technické požadavky na výrobky, práva a povinnosti osob, jež tyto 

výrobky uvádějí na trh. 

 

Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. O bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 

 Příklad uvedené dokumentace dle požadavků tohoto nařízení – příloha 2. 

 

Evropská směrnice 99/92/EC ( Atex 118/137) 

Směrnice uvádí, že provozovatel je zodpovědný za bezpečný provoz svého 

zařízení. Analýzou rizik musí provozovatel posoudit pravděpodobnost možné 

exploze prachu a učinit odpovídající opatření a povinnost určit na základě této 

analýzy rozdělení zón jednotlivých provozních prostor. 

 

Nařízení vlády č. 23/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení 

a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu 

                                                 
7
 §1 zákona MV č.133/1985 Sb., O požární ochraně 

8
 Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., O stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru 
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Evropská směrnice 94/9/EC (Atex 100) 

 

Nařízení vlády č. 405/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 11/2002 Sb., 

kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů 

v platném znění 

 

ČSN EN 1127 – Výbušné prostředí – zamezení a ochrana proti výbuchu 

 

ČSN EN 50281-3 Elektrické zařízení pro prostory s hořlavým prachem část 3 : 

zařazování prostorů, ve kterých jsou nebo mohou být hořlavé prachy  

 

ČSN EN 13643-1 neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu – 

část 1: Základní principy a požadavky 

 

ČSN EN 14034- 1  Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu – 

Část 1 : stanovení maximálního výbuchového tlaku pmax rozvířeného prachu 

 

ČSN EN 14034-4 Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu – 

Část 4 : Stanovení mezní koncentrace kyslíku LOC rozvířeného prachu 

 

ČSN EN 14034-3 Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu – 

Část 3 : Stanovení dolní meze výbušnosti LEL rozvířeného prachu 

 

ČSN EN 14034-2 Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu – 

Část 2 : Stanovení max.rychlosti nárůstu výbuchového tlaku (pd/dt)max 

rozvířeného prachu 
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6.4. Definice používaných materiálů a výrobků ve mlýnech Unimills  

Společnost UNIMILLS a.s. je významným producentem v oblasti mlýnské 

výroby v České Republice. Je součástí nadnárodní společnosti vlastnící mlýny 

v Rakousku, Německu, Maďarsku, Polsku a České Republice. Na území ČR disponuje 

pěti mlýny a to v Mladé Boleslavi, Litoměřicích, Pardubicích, Kyjově, Netolicích a 

míchárnu směsí v Kralupech nad Vltavou (původně mlýn). Mlýny Vysočany a Čejč 

byly zakonzervovány a již se v nich nevyrábí.  

Hlavním odběratelskou surovinou je pšenice a žito, výrobními produkty pak 

pšeničná a žitná mouka, otruby, krmné směsi, šrot. Přehled je uveden v tabulce 6.4.1. a 

6.4.2.  Odborný posudek PTCH pšeničných otrub- viz příloha 3. 

 

Tabulka 6.4.1.: Přehled výbuchových charakteristik ve mlýnech UNIMILLS a.s. 

Výbuchové charakteristiky Značení Obilní prach Pšenice,žito šrot 

Spodní mez výbušnosti Cmin (g/m 

kub.) 

100 30    

Max.rychlost nárůstu tlaku 

v objemu 1 mkub.-konst. 

K (bar.m/s) 89 120 90-130 

 

Max.výbuchový tlak 

 

Pmax (bar) 

 

9,3 

 

7,5 

 

8,7-9,2 

 

 

Teplota vznícení rozvířeného 

prachu 

 

 

Teplota vznícení  usazeného   

prachu 

T roz(°C) 

 

 

 

Tvrs( °C) 

490 

 

 

 

290 

490 

 

 

 

290 

360 

 

 

 

300 
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Tabulka 6.4.2.: Přehled výbuchových charakteristik výrobků UNIMILLS a.s.
9
  

Výbuchové 

charakteristiky 

Značení Pšeničná 

mouka 

Žitná mouka 

Spodní mez výbušnosti Cmin (g/m 

kub.) 

30 30 

    

Max.rychlost nárůstu tlaku 

v objemu 1 mkub.-konst. 

K (bar.m/s) 98 79 

 

Max.výbuchový tlak 

 

Pmax (bar) 

 

8,4 

 

8,9 

 

Teplota vznícení rozvířeného 

prachu 

 

 

Teplota vznícení  usazeného   

prachu 

 

T roz(°C) 

 

 

 

Tvrs( °C) 

 

400 

 

 

 

450 

 

460 

 

 

 

300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 Bártlová, Damec : Prevence technologických zařízení: Ostrava 2002 SPBI 
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7. Požáry na mlýnech v ČR 

7.1. Historie největších požárů mlýnů 
 

Požár  staroměstských mlýnů 1848 

-  revoluční rok, kdy z letenské pláně Prahu odstřeloval hrabě a velitel pražské 

posádky Alfred Windischgratz. Dělové koule tak zasáhly hned v prvopočátku 

Staroměstské mlýny. Rozsáhlý požár navíc umocňovalo vybuchující uskladněné obilí, 

poblíž stojící vodárna byla zcela zničena. Oheň uhasl až po několika dnech.
10

 

 

Požár Odkolkových mlýnů leden 1896 

- požár vznikl ve 2. patře vodního mlýna. Celý komplex se stával z parního a 

vodního mlýna. Při mechanickém čištění zrní přeskočila jiskra z čistícího stroje do 

moučného prachu. Téměř okamžitě se vyvalil veliký chomáč jisker a celé křídlo mlýna 

bylo v plamenech. Celý mlýn shořel během 15 – ti minut. Lehlo popelem veškeré 

zařízení a zásoby mouky, obilí. Škoda byla vyčíslena na 300 000 zlatých. Mlýn už 

nebyl obnoven a František Odkolek postavil továrnu ve Vysočanech, tam působila až 

do roku 2005. 

 

Požár mlýnu Raspenava (okr. Liberec)- 1983 

- shořely zde vysévače a další zařízení na žitné lince, vlivem technické závady- 

vadného ložiska na dřevěných výtazích. Mlýn byl poté rekonstruován na mletí pšenice 

o stejné kapacitě jako před požárem. 

-   příčina vzniku požáru: technická závada  

 

Požár mlýna Malesice (okr. Plzeň ) 

- Tady shořel prakticky celý vlastní mlýn opět od vadných ložisek na 

dřevěných výtazích, který z původní kapacity 50 tun semelku pšenice za 24 hodin, byl 

celý kompletně přestavěn na kapacitu 180 tun semelku za 24 hod. Ke mlýnu pak byla 

dostavěna i sila na obilí a zvětšena kapacita míchárny mouk. 

-     příčina vzniku požáru: technická závada 

                                                 
10

  Janata, Hladík, Kozák: Požáry v českých zemích, Praha 2009 



 

- 30 - 

 

 Požár mlýna Hrusice u Brna – velikonoce 1976 

- poslední den před odstávkou. V nočních hodinách došlo k technické závadě  

na ložisku ve filtru na čistírně. Aspirační skříně odtahovali kouř nad střechu mlýna.  

Odlétající jiskry zaznamenal vrátný a zavolal hasiče. Mlýnice shořela celá, konstrukce 

mlýna se zbortila. 

  -     příčina vzniku požáru: technická závada 

 

Požár mlýna Jeseník nad Odrou 1980 

- vlivem technické závady na rotorové části elektromotoru pohánějící 

válcové stolice došlo k požáru na mlýnici. Díky dřevěné podlaze se požár velmi rychle 

rozšířil. Shořela celá mlýnice. Obilné silo a moučkárnu se podařilo uhasit 

-     příčina vzniku požáru: technická závada  

 

  Požár  mlýna Boršov u Českých Budějovic – 1973 

- požár vznikl od sváření. Okuje zapálila střechu mlýna, mlýn celý  

vyhořel. Při záchranných pracích došlo k těžkému zranění 1 osoby – dodnes invalidní. 

-    příčina vzniku požáru: nedbalost při sváření  

 

Požár mlýna Janderov  1972 

- učedník na mlýně si spletl přenosnou svítilnu na kontrolu sila.  Místo 

k použití do výbušného prostředí si vzal obyčejnou. Při kontrole sila došlo 

k výbuchu prachu, učedníka tento výbuch zabil. 

 

Požár mlýna v Košicích - 1.pol.70 let 

- vlivem technické závady na šnekovém dopravníku shořelo technologické 

vybavení mlýna. Mlýn byl rekonstruován a technologie se převážela 

z výstavby mlýna Šenov, výstavba tohoto největšího mlýna v ČR tak byla 

pozdržena. 

- příčina vzniku požáru: technická závada 
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Požár mlýna Vestec u Liberce 1963-64 

- Mlýn byl po kompletní rekonstrukci. Při najíždění mlýna došlo k závadě na 

výtahu v mlýnici a došlo k požáru vysévačů. Obsluha již nedokázala požár 

uhasit, shořela celá mlýnice. 

- Příčina vzniku požáru: technická závada 

 

Požár mlýna Předměřice nad Labem 

- Při svařování došlo k odlétnutí okuje, jež zapálila dřevěné obložení válcové 

stolice. Požár byl uhašen přivolanými hasiči 

- Příčina vzniku požáru: nedbalost při svařování 

 

Požár mlýna Lhota u Jeseníku – 1975 

- Vlivem technické závady na výtazích v moučném sile došlo k požáru a celá 

moučkárna vyhořela. 

- Příčina vzniku požáru: technická závada 

 

Požár mlýna Praha – Vysočany (patřil do koncernu UNIMILLS) 

 -  při spouštění mlýna v roce 1983 se za provozu svařovaly potrubní rozvody 

vody pro instalaci sprinklerového zařízení. Okuje ze svařování se dostaly přes 

válcovací stolice do vysévačů. Došlo ke vznícení moučného prachu a obilí. 

 -   příčina vzniku požáru: nedbalost při svařování 

  

-  v létě v roce 1996 došlo k odlomení části lopatky ventilátoru filtru na 

čistírně, odkud se dostal až do vysévačů. Po cestě se kovová částice zahřála natolik, že 

ve vysévači propálila vstupní hadici. Díky tomu se zplodiny šířily po mlýně a tak 

došlo k včasné lokalizaci požáru. Mlýn byl evakuován, 2 zaměstnanci požár na 

vysévači uhasily. 

-    příčina vzniku požáru: technická závada 

 

-    v roce 2002 došlo k závadě na startéru zářivky v prostoru skladu mlýna. 

Ten se přehříval a plastový kryt zářivky se zcela roztekl. Odkapávající plast tak 
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dopadal na papírové krabice, v nichž byly umístěny náhradní díly. Požár se podařilo 

včas lokalizovat a uhasit již v počátku. 

 

Požáry na mlýně Praha – Holešovice 70-80 léta 

- Patřil mezi největší mlýny v Praze, k zahoření docházelo prakticky 

pravidelně na válcových stolicích. K velkému požáru došlo v roce 1980, 

kdy vlivem technické závady na výtahu v moučkárně došlo k požáru. 

Uhašeno bylo přivolanými hasiči. 

- Příčina vzniku požáru: technická závada 

 

Uvedené požáry a jejich příčiny nelze dohledat v žádných archivech. Většina mlýnů 

již není v provozu nebo byly převzaty společnostmi, jež informace neposkytují. 

Informace poskytly osoby, jež se dlouhodobě v tomto oboru pohybují a pamětníci, jež 

se přímo podílely na hasebních pracích. Z tohoto přehledu lze odvodit hlavní příčiny 

vzniku požáru – viz graf 7.1.1. 

 

Graf 7.1.1 : Statistika příčin vzniku požáru na mlýnech v %
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7.2.  Rozdělení podle příčin vzniku požáru  

 
 

Hlavní příčiny vzniku požáru tedy můžeme rozdělit na: 

 

 Technické závady 

 Nedbalost při svařování 

 Nedbalost 

 Ostatní  

 

Technické závady především na těchto strojních zařízeních: 

 

 Válcové (mlecí) stolice 

 Korečkové elevátory 

 Vysévače 

 

 

Nedbalost při svařování 

 

 Svařování za provozu 

 Nedodržení dohlídky po svařování 

 

 

Nedbalost 

 

 Nedodržení požárních předpisů 

 Nedbalost obsluhy  

 Nedbalost při práci s přímým plamenem a otevřeným ohněm 

 

Ostatní 

 

 Závady na elektrickém zařízení 

 Dopravní nehody 

 

 

 

 

7.3.  Požáry ve mlýnech společnosti Unimills a.s. 

 

Mlýny společnosti jsou dle povinnosti podle zákona č. 133/1985 začleněny do 

kategorie se zvýšeným požárním nebezpečím -  provozované činnosti u kterých se při 

výrobě nebo manipulaci vyskytuje hořlavý prach nebo páry hořlavých kapalin v ovzduší 

nebo v zařízení v takové míře, že nelze vyloučit vznik výbušné koncentrace nebo se 
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hořlavý prach usazuje v souvislé vrstvě nejméně 1 mm a v prostorách, kde se vyskytuje 

nahodilé požární zatížení 120 kg/m
3
a vyšší.

11
 

Vyplývající povinnosti ze začlenění činnosti jsou uvedeny přímo v zákoně a jsou 

přísně dodržovány např. školení zaměstnanců, vedení dokumentace, zřízení požárních 

hlídek apod. V posledních letech se v důsledku zpřísnění požadavků na bezpečnost 

v provozech s výskytem hořlavých prachů zlepšila i bezpečnost provozu. Nelze však 

zcela vyloučit nebezpečí vniku požáru.  

Dle dostupných informací a materiálů došlo i na mlýnech UNIMILLS  ke vznícení 

v důsledku technické závady na strojních zařízeních. Příklady zde uvádím. 

 

7.3.1 Požár ve mlýně Mladá Boleslav 

Dne 21.ledna 2010 ve 4.30 došlo ve mlýně Mladá Boleslav k e vznícení mlecí stolice 

pasáže 4V – viz foto 7.3.1.1. 

Jedná se o mlecí stolici typ MA 3-300-800 (válce průměr 300 mm, délka válců 800 

mm), výrobce TMS Pardubice, rok výroby 1976 – tj. stáří stolice 34 let. V provozu byla 

nejprve na žitném mlýně Praha Vysočany a od roku 2000 po zastavení mlýna Vysočany 

je instalována ve mlýně Mladá Boleslav na pasážích 4V – 7 V s hladkými válci. 

Ve mlýně Mladá Boleslav byl ve dnech 19.-21.1.2010 instalován filtr MVRT – 52 a 

odíračka MHXS – 30/60 s triérem MVSQ – 100 firmy Bühler a mlýn byl proto odstaven 

z provozu. S technikem firmy Bühler bylo smontované zařízení firmy v průběhu 

21.1.2010 úspěšně odzkoušeno  naprázdno. Mlýn byl následně ve večerních hodinách 

opět postupně uveden do provozu, nejprve čistírna a v noční směně i vlastní mlýn.    

V průběhu spouštění mlýna došlo k zamletí některých stoupaček (pasáže 1S,2L) a mlecí 

stolice zadních pasáží šly v té době prakticky na prázdno bez materiálu. 

Ve 4.30 došlo ke vznícení mlecí stolice 4V.  Obsluha mlýna po zjištění ložiska požáru na 

levé straně mlecí stolice pasáž 4V ihned použila ruční hasící přístroj ze mlýna (údajně 3 

ks), ale protože výdřeva stále doutnala , požádala prostřednictvím ohlašovny požáru 

(vrátného) o zásah hasičského záchranného sboru. Hasiči na místě zjistili založení požáru 

malého rozsahu, a proto byl požár uhašen hadicí D 25. V důsledku této situace nedošlo 

proto k následným škodám vodou použitou na hašení na válcové ani spodních podlažích 

(přízemí a spodní patro). 

                                                 
11

  § 4 odst.2 c) a e) vyhlášky .246/2001 Sb., O požární stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu SPD 
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 Po uhašení požáru a následné demontáži mlecí stolice bylo zjištěno, že je požárem 

zničena pouze levá výdřeva, pravá výdřeva je schopna dalšího provozu. Po demontáži 

mlecích válců , které byly v průběhu odstávky mlýna dne 20.1.2010 nově namontovány , 

bylo zjištěno, že jsou válce v levé části namodralé. Stírací lišta demontovaného pákového 

kartáče, který stírá spodní válec, byla v levé části v délce asi 300 mm ztmavlá a 

obroušená až do ostrého břitu, neboť se třela o mlecí válec. Zřejmě došlo k částečnému 

povolení úchytných šroubů, i ke změně uchycení pákového kartáče v úchytných čepech  

a v levé části tak stírací lišta trvale brousila povrch mlecího válce, který se tak zahříval. 

Vzhledem k tomu, že válce byly nově namontované a tím měly i zdrsnělý povrch, mohlo 

dojít ke vzniku okují, které odletovaly od válce a způsobily tak vznícení dřevěné výdřevy 

stolice. Uložení válců ve válcových ložiscích bylo bezproblémové, po demontáži ložisek 

bylo patrné i jejich namazání tukem. Tepelné čidlo ložisek tak nemohlo hlásit zvýšení 

teploty, ke kterému skutečně do té doby v ložiscích nedošlo. 

 Stávající mlecí stolice MA 3 – celkem 11 ks , které jsou již 34 let v provozu, nejdříve 

ve mlýnech Vysočany a Čejč a od roku 2000 v Mladé Boleslavi vykazují již řadu 

provozních poruch (povolení zaaretovaného skládání, výtok oleje ze stolic, drnčení stolic, 

povolují šrouby). Mlecí stolice proto vyžadují stálý dozor a pečlivou údržbu a jsou proto 

nejproblémovějším článkem provozu mlýna. 

 

7.3.1.1 : Foto z požáru na mlecí stolici – mlýn Mladá Boleslav 
( zdroj : HZS  Středočeského kraje – ÚO Mladá Boleslav, nprap. Michal Kotink) 
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7.3.2 Požár ve mlýně Ampa Pardubice 

V Říjnu 2010 došlo ve mlýně Pardubice ke vznícení horní hlavy dřevěného 

korečkového elevátoru v důsledku prasklé klece ložiska. Obsluha místo vznícení ihned 

lokalizovala a pomocí ručních hasících přístrojů, jež se na mlýně nacházely,vzniklé 

ohnisko úspěšně uhasila. Bohužel tato skutečnost nebyla fotograficky 

zdokumentována.  
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Z uvedených příkladů vzniku požáru na mlýnech jednoznačně vyplývá, že 

největší podíl na vzniku požáru mají technické závady na zařízení. Ke včasné 

lokalizaci došlo ve všech případech a to zejména z důvodu trvalé obsluhy a znalosti 

provozních odchylek.  Statistika příčin vzniku požáru na mlýnech společnosti je 

uvedena v grafu 7.3.2.1  Podkladem ke grafickému znázornění byly podklady 

společnosti. 

  

Graf 7.3.2.1.:  Statistika příčin vzniku požáru na mlýnech Unimills v % 
( zdroj: UNIMILLS a.s.) 
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8. Požární ochrana na mlýnech UNIMILLS  

 

 

8.1. Mlýn Mladá Boleslav : 

Patří mezi středně velké mlýny, zpracovávající pšenici, výkon 160 tun/24 hod. K budově 

mlýna byly přistavěny obilní zásobníky a jsou vzájemně technologicky propojeny. Jako 

jediný z mlýnů společnosti disponuje zařízením elektrické požární signalizace (dále jen 

EPS).  Zařízení je instalováno v 1.patře ve mlýně na válcové podlaze a v podstřeší 

expedičního sila na krmiva. V tomto prostoru jsou instalovány automatické hlásiče 

požáru typu MHG 142 – ionizační, které jsou vhodné do prostor s možností výskytu 

prachu. V každé části nadsilí jsou umístěny 4 ks hlásičů a jsou přístupné pro provádění 

pravidelných zkoušek. Na únikové cestě z prostoru nadsilí, v chodbě stávající části 

objektu na podlaží je umístěn tlačítkový hlásič požáru MHA 144. Siréna je umístěna 

v prostoru velína, která upozorní obsluhu na možné nebezpečí. 

Zároveň je mlýn vybaven stabilním hasícím zařízením (SHZ), které je napájeno ze 

zásobníků umístěných na střeše mlýna. 

 Na každém patře jsou pravidelně rozmístěny přenosné hasící přístroje vodní a 

práškové ( pouze pro hašení elektrických zařízení). 

 Obsluha mlýna je pravidelně proškolována v oblasti požární ochrany a bezpečnosti 

práce. Mlýn má 24 hodinový provoz, s trvalou obsluhou. V každé směně jsou jmenováni 

členové požárních hlídek. 

 

      8.2. Mlýn Litoměřice: 

Pšeničný mlýn patří mezi největší v ČR s výrobním objemem 300 tun za 24 hod.  

Nachází se v blízkosti vodního toku a je tak přímo ohrožen povodněmi. Mlýn není 

vybaven systémem EPS, v objektu mlýna je však umístěn systém SHZ. 

Hlavní část zařízení je síť vodovodních trubek, rozvětvených po celém objektu mlýna. 

V místech, kde je nebezpečí vzniku požáru a pod dřevěnými podlahami, jsou umístěny 

sprchy, které jsou důležitým orgánem zařízení. Automatické hasící zařízení je buď jako 

mokrý systém  - v zařízení je voda pod tlakem, nebo suchý systém – potrubí je naplněno 

stlačeným vzduchem a teprve po uvolnění některé sprchy se potrubí naplní vodou 

 (poklesem tlaku v potrubí). V případě spuštění systému se automaticky rozezní poplašné 

zvonky.  
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Na každém patře mlýna, ve velíně a moučkárně jsou umístěny přenosné hasící přístroje 

vodní a práškové. 

Zaměstnanci mlýna jsou jmenováni do požárních hlídek (z každé směny) a jsou 

pravidelně proškolováni v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce. 

 

 

8.3. Mlýn Ampa Pardubice 

Mlýn disponuje pšeničnou linkou s výrobní kapacitou 180 t/ 24 hod a žitnou linkou 

s kapacitou 100 t/24 hod. Mlýn je vybaven SHZ ( způsobem, jak bylo popsáno výše) a 

přenosnými hasícími přístroji. Taktéž zde jsou jmenováni požární hlídky ze zaměstnanců 

mlýna a to v každé směně. 

 

8.4. Delta mlýny s.r.o. Kyjov 

Je nejmoderněji zařízený mlýn společnosti. Byl kompletně vybaven technologií firmy 

Bühler (v souladu se zákonem 22/1997Sb., o výrobcích). Mlýn disponuje pšeničnou 

linkou s výrobní kapacitou 250 tun/24 hod a žitnou linkou s výrobní kapacitou 100 tun/ 

24 hod. Není vybaven systémem EPS, avšak stejně jako ostatní mlýny společnosti i zde 

se nachází systém SHZ. 

Přenosné hasící přístroje jsou rozmístěny po celé budově mlýna.  

V budově mlýna se nacházejí dvě chráněné únikové cesty, jež jsou od výrobní haly 

odděleny požárními uzávěry typu EI 45 DP1.  

Zaměstnanci jsou jmenováni do požárních hlídek na každé směně a jsou pravidelně 

proškolování v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce. 
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9. Technická a organizační opatření 

9.1. Technická opatření 

 

Za normálního provozu a s uvážením postupů při spouštění a odstavování mlýna, při 

dodržování stávajících bezpečnostních předpisů je riziko vzniku požáru minimální. Při 

poruchách však dochází nejčastěji k poruchám na těchto strojních zařízeních:elevátory, 

šrotovníky, kontrolní prosévačky mouk a mlecí stolice a to např. k zadření pohyblivých částí 

strojních součástí, poruchám elektromotorů pohánějících řemenice na válcových stolicích, 

nabalování meliva na strojních zařízeních, zadření ložisek elevátorů, únavě materiálu apod. 

 (viz uvedeno níže). Cílem preventivních opatření je omezit usazování prachu pod tloušťku 1 

mm, která se může stát zdrojem výbušné atmosféry ve výrobním prostoru při poruchách, kdy 

hrozí vznik možné iniciace rozvířeného prachu, dále usazený prach pravidelně odstraňovat a 

vyloučit situace, kdy při poruchách vzniká horký, případně žhavý povrch, případně další 

rizika.  

Elektrická zařízení : 

– Všechna elektrická zařízení umístěná poblíž dopravních cest nebo strojů na zpracování 

materiálu musí být provozovaná v provedení, které odpovídá stanoveným vnějším 

vlivům, tedy tak, aby dovnitř elektrického zařízení nemohl vnikat nebo se usazovat 

prach.  

– Všechna kovová zařízení musí být spolehlivě uzemněna. Uzemnění je třeba pravidelně 

kontrolovat a o kontrole vést záznamy. Kontrolu realizovat alespoň 1x ročně a vždy po 

poruše či opravě strojního zařízení. Zvlášť důležitá je kontrola uzemnění následujících 

zařízení: 

 mlecí stolice 

 vytloukačky 

 vysévače 

 dmychadla a cyklony pneudopravy 

 kovové elevátory 

 prosévačky 

 síťové třídiče 

 loupačky 

 



 

- 41 - 

 

- V případě výměny strojních zařízení nebo jejich elektrických částí (pohony, osvětlení, 

rozvaděče, ovladače,…apod.) musí tyto splňovat veškeré požadavky dle zákona č. 

22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a NV 23/2002 Sb., a že lze tyto 

součásti instalovat v provozech s nebezpečím výbuchu. [ Maximální povrchová teplota 

těchto elektrických zařízení nesmí přesáhnout 225˚C (pro moučný prach) a 215˚C (pro 

obilní prach)]. 

- Kontrolu elektrických zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu provádět min. 1x 

za 2 roky. A to zejména elektrické propojení s ohledem na minimalizaci vzniku 

statické elektřiny a statické elektřiny od bludných proudů, uzemnění strojních zařízení. 

Tato zařízení kontrolovat 1x ročně. 

- Častým nedostatkem je umístění plexiskla ve spodní části zařízení bez elektrického 

propojení, části strojů s nevodivými těsněními a s elektrickým propojením mimo 

šrouby. Některé díly jsou opatřeny barvou před vlastní montáží a nemůže být 

garantováno elektrické propojení dílů. Kontrolu je třeba provádět vždy před spuštěním 

zařízení do provozu. 

 

Bezpečnostní zařízení: 

- nezabezpečené provozy je vhodné vybavit zařízením EPS, především v prostoru 

válcových stolic, obilních sil a v poschodí, kde se nacházejí vysévače. 

Při projektování požárně bezpečnostních zařízení se musí postupovat dle platné 

legislativy (včetně normativních požadavků). Podmínky a postup uveden v § 5,6,7,8 

vyhl.č. 246/2001 Sb., O požární prevenci v souladu s vyhl.č. 23/2008 Sb., O 

technických podmínkách požární ochrany staveb a ČSN 73 0875 PBS: navrhování 

EPS.  

Systém EPS je podle § 4, odst.3 vyhl.č. 246/2001 Sb. vyhrazené požárně bezpečnostní 

zařízení, na něž se vztahují pravidelné kontroly provozuschopnosti činnosti EPS při 

provozu a revize ( pokud výrobce zařízení nestanoví lhůty kratší): 

 1 x měsíčně: ústředny a doplňující zařízení 
12

 

 1 x za ½ roku: samočinné hlásiče požáru a zařízení, které EPS ovládá
13

 

 1 x ročně kontrola provozuschopnosti činnosti EPS při provozu
14

 

                                                 
12

 § 8, odst.1,písm. a) vyhlášky 246/2001 Sb., O stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu SPD 
13

 § 8, odst.1,písm. b) vyhlášky 246/2001 Sb., O stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu SPD 
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- Elevátory: doporučuji instalovat snímače otáček a měření teploty ložisek tak, aby 

nedocházelo k vytvoření horkého povrchu, který by se mohl stát zdrojem iniciace 

uvnitř zařízení. 

- Válcové stolice: nejproblémovější článek mlýna, některé jsou v provozu již přes 30 

let. Dochází k pravidelným poruchám elektromotorů pohánějící válce a k poruchám 

řemenic. Pro včasnou detekci lze uvažovat o umístění teplotních čidel uvnitř mlecích 

stolic. 

- Prosévačky a šrotovníky: riziko především spojené s nebezpečím výbuchu, 

doporučuji vybavit systémem na potlačení výbuchu. 

- Všechny ochranné systémy použité k zabezpečení strojních zařízení musí mít záložní 

zdroje a v případě poruchy nebo při jejich aktivaci musí tyto stavy neprodleně hlásit 

do řídícího systému provozu. Snímače otáček a teplot ložisek navrhuji spojit 

s centrálním řízením technologie mlýna tak, aby po překročení povolené teploty, resp. 

výpadku otáček systém automaticky odstavil příslušné zařízení nebo alespoň vydal 

signál obsluze o závadě. Obsluha musí být seznámena s provozními stavy a řádně 

proškolena k obsluze takovýchto zařízení.  

Na ochranné systémy použité k zabezpečení strojních zařízení musí výrobce prokázat 

shodu dle směrnice 94/9/ES (NV 23/2003 Sb.). Protože se jedná o ochranný systém, 

musí být zkouška provedena notifikovaným orgánem EU. Ten vydá po úspěšné 

zkoušce ES certifikát typu (shody). Výrobce pak vydá jako dokumentaci dodávky 

ochranného systému, který splňuje požadavky, ES prohlášení o shodě a opatří je 

označením CE. 

 

Jiné: 

- ve výrobním provozu jsou  rozmístěny přenosné hasící přístroje vodní a práškové. 

Doporučuji postupnou výměnu přenosných hasících přístrojů za nový typ PG 6 Hi 

BK, který lze použít i na hašení zařízení pod elektrickým proudem. Přístroj je 

vhodnější do prašných provozů. Tento typ PHP má speciální výtokovou hubici, kdy 

prášek nevytéká pod tlakem, ale pokládá se na místo po dobu 15-20 min. Po výměně 

je nutné změnit obsah a rozsah školení, které je zaměřeno na užití přístrojů při zásahu.  

                                                                                                                                                         
14

 § 8, odst.1 vyhlášky 246/2001 Sb., O stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu SPD 
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- Problematická strojní zařízení a strojní zařízení vykazující již značné opotřebení je 

nutné postupem času úplně vyměnit za novější. Z dlouhodobého hlediska toto 

doporučuji především na mlýně v Mladé Boleslavi a ve mlýně Ampa Pardubice, kde 

jsou strojní zařízení starší 30-ti let (mlecí stolice a elevátory).  

 

9.2. Organizační opatření 

Zavedení opatření proti vzniku požáru s ohledem na riziko výbuchu prachu a to 

zvyšováním kvalifikace a výcviku zaměstnanců především organizací vstupních a 

periodických školení pracovníků v oblasti PO a BOZP, zapracované ve směrnici 

zaměstnavatele nebo v provozní dokumentaci – příklad viz příloha č. 4. 

Dodržování stanovených lhůt odborné přípravy zaměstnanců zařazených do preventivních 

požárních hlídek a školení zaměstnanců o požární ochraně vychází z posouzení požárního 

nebezpečí provozované činnosti (posouzení požárního nebezpečí mlýnů společnosti 

UNIMILLS a.s. nebylo poskytnuto k nahlédnutí). Doporučení tak vychází z jasně 

stanovených povinností podle vyhl. č. 246/2001 Sb. pro činnosti se zvýšeným požárním 

nebezpečím. 

- školení zaměstnanců: 1x za 2 roky a vždy po nástupu na určené pracoviště (nebo jeho 

změně) 
15

 

- školení vedoucích zaměstnanců: 1x za 3 roky
16

 

- zaměstnanci zařazení do požárních hlídek: 1x ročně
17

 

- preventisté požární ochrany: 1x ročně 
18

 

- Doporučuji alespoň 1x za 2 roky spolupráci s HZS příslušného krajského ředitelství a 

vyhlášením cvičného poplachu na uvedeném provozu tak, aby byla ověřena činnost 

preventivních požárních hlídek a ověření znalostí prostředí s ohledem na rizika 

spojená se zásahem jednotek PO. 

- Povinné lhůty preventivních požárních prohlídek podle § 13, odst1, písm.b) vyhl.č. 

246/2001 Sb.,O požární prevenci zkrátit na četnost 1x měsíčně, záznam o prohlídce 

bude písemně uveden v požární knize. Doporučuji, aby preventista, který prohlídku 

                                                 
15

 § 23 odst.2 vyhlášky 246/2001 Sb., O stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu SPD 
16

 § 23 odst.3 vyhlášky 246/2001 Sb. 
17

 § 24 odst.1,2 vyhlášky 246/2001 Sb. 
18

 § 25 odst.1,2 vyhlášky 246/2001 Sb. 
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vykonává, nebyl směnovým pracovníkem. Preventivní prohlídky může vykonávat 

osoba odborně způsobilá, nebo technik požární ochrany na základě smluvního vztahu. 

- Při preventivní prohlídce budovy především kontrolovat: volné únikové cesty, 

nesprávně umístěné či odložené věci v prostorách expedice a údržby, uvolněné a 

nebezpečné předměty v budově, čitelné a viditelně umístěné výstražné a bezpečnostní 

značky a tabulky, požární uzávěry. 

- Při pravidelných školení zaměstnanců doporučuji praktické ukázky práce s hasícími 

přístroji, určení místa shromaždiště při případné evakuaci.  

- Každá oprava, úprava nebo odpojení bezpečnostních zařízení musí být neprodleně 

písemně nahlášena příslušnému krajskému operačnímu a informačnímu středisku 

HZS. Obdobně musí provozovatel postupovat při plynování mlýna. 

 

Osnovy vstupních a periodických školení pro pracovníky externích firem dále rozšířit o 

tyto témata: 

-   vznik a nebezpečí vniku požáru s rizikem vzniku výbuchu 

-  prevence vzniku možných iniciačních zdrojů 

-   bezpečnostní zóny 

 

Systém povolování svařovacích prací v prostorech mlýna jako prostoru se zvýšeným 

požárním nebezpečím je popsán v požárním řádu a směrnici pro organizaci a řízení PO. 

Při vyplňování příkazu je důležité dbát na podpisy vedoucích pracovníků a přejímajících 

osob po ukončení prací a tyto podpisy doplnit o čitelné jméno a příjmení. 

-   vždy dodržovat podmínky stanovené vyhláškou MV 87/2000 Sb., o podmínkách 

požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách.  

      -      svařování musí vždy provádět osoba odborně způsobilá, která se prokáže  platným 

 svařovacím průkazem. Kopii průkazu doporučuji přiložit ke každému příkazu. 

 Osoba provádějící svařovací práce musí být před zahájením těchto prací seznámena 

 s rizikem spojeným s nebezpečím vzniku požáru v technologickém procesu. 

      -  při svařovacích pracích na zařízení je nutné toto zařízení odpojit mimo provoz a  

seznámit s touto skutečností obsluhu mlýna. 

      -  zajištění místa svařování před zahájením, v průběhu a po ukončení svařování a to 

 organizačními a technickými opatřeními dle platné legislativy. 
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      -  po ukončení svařovacích prací zajistit pravidelný dohled alespoň 1 x za 20 min a to po  

 dobu minimálně 8 hod od ukončení. Vše zaznamenat v provozní a požární knize. 

  

Trvale zavést systém úklidu a kontroly a to zejména u těchto strojních zařízení: 

- mlecí stolice :  

 pákové kartáče se stíracími lištami stolic musí být kontrolovány každou směnou 

alespoň 1 x za směnu a to zda lišty přiléhají k válcům po celé délce a zda se na válce 

nenabaluje melivo.  

- Pravidelná kontrola seřízení protichůdného běhu válců při spouštění mlýna, alespoň 

1x týdně 

 

- elevátory, prostory pod míchačkami, prostory šneků do míchaček : 

 pravidelný úklid směnovými zaměstnanci při úsadbě prachu. Lze použít průmyslové 

vysavače, nebo pouhým setřením vlhkého hadru, minimálně 2 x za směnu a vždy 

v případě sekundárního úniku meliva, nebo na pokyn vedoucího směny 

 u elevátorů je třeba dbát na prostor v okolí jeho hlav, důležitá je periodická kontrola 

ložisek a jejich promazání minimálně 1x týdně 

 

- ostatní prostory budovy mlýna : 

 pravidelný úklid směnovými zaměstnanci tam, kde dochází k usazování prachu 1x za 

směnu 

 Pravidelně kontrolovat rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek, 

minimálně 1 x za 6 měsíců 

 V celém prostoru budovy mlýna a v blízkém okolí doplnit značkami se zákazem 

kouření a manipulace s otevřeným ohněm. V případě, že je možno v budově mlýna 

umístit prostor pro kuřáky, doporučuji tuto místnost oddělit od ostatních prostor, 

označit a v každé směně určit odpovědnou osobu, která bude pravidelně tento prostor 

kontrolovat (pokud tento prostor nebude vybaven vhodným zařízením pro detekci). 
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10. Závěr 

Bakalářská práce měla především ukázat na nebezpečí vzniku požáru při zpracování 

obilí a výrobě mouky a doporučit taková opatření, aby k nim nedocházelo. Hlavním 

kritériem pro zpracování závěru byly především podklady, které poskytla společnost 

UMIMILLS. Obecně lze říct, že podmínky požární bezpečnosti lze uplatnit i na ostatních 

provozech mlýnů nacházející se na území ČR.  

 Je důležité, aby v budovách a zřízeních na výrobu byla striktně dodržována 

bezpečnostní a hygienické opatření, předpisy a vnitřní provozní řády (Příloha 3). 

Především zákaz kouření, pravidelné čištění prostor od primárních či sekundárních úniků 

meliva a moučného prachu. Doporučuji proto provádět důslednou kontrolu a údržbu 

všech zařízení s rizikem vzniku požáru, se zvláštním zřetelem na zařízení čí části 

zařízení, které již dříve iniciovala vznik požáru. Dodržet pravidelné proškolování 

zaměstnanců a obsluhy mlýna v oblasti požární ochrany a tak zajistit i případné likvidace 

požáru v samém počátku jeho vzniku. Cílem této práce bylo pomocí analýzy možnosti 

poruch a následků zhodnotit nejčastější příčiny vzniku požáru a navrhnout taková 

technická a organizační opatření k minimalizaci rizik. 

Možný vznik požáru v potravinářském průmyslu obecně nikdy nelze zcela vyloučit, 

ale důslednou kontrolou a údržbou prováděnou v rámci platné legislativy, kvalitním 

proškolením zaměstnanců, organizačně-technickými opatřeními v souladu s dodržováním 

požárně bezpečnostních předpisů lze riziko vzniku požáru značně snížit. 

  

  

  

 

 

-  
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