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JERUZALÉMSKÁ 1283/9 
110 00 PRAHA 1 – NOVÉ MĚSTO 
ČESKÁ REPUBLIKA  

 STRANA 2 (CELKEM 4)  

Workshop „Specifikace požadavků zákona o prevenci závažných havárií v oblasti výroby 
a skladování výbušnin, střeliva, munice a pyrotechnických výrobků“  

 
 
Datum konání: 11. – 12. 11. 2021  
 
Místo: Konferenční místnost Penzionu Šenk, Pardubice 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
V rámci projektu 9151 Specifikace požadavků zákona o prevenci závažných havárií v oblasti 
výroby a skladování výbušnin, střeliva, munice a pyrotechnických výrobků se konal workshop za 
účelem získání zpětné vazby od vybraných odborníků a projednání návrhů metodických materiálů 
s odborným garantem projektu, zástupci státní správy, zástupci vybraných provozovatelů, 
zpracovatelů a posuzovatelů bezpečnostních dokumentací a expertů v oboru výbušných látek. 
Jeden z externích odborníků byl připojen přes platformu MS Teams. Mezi pozvanými byli 
i zástupci ČIŽP, SÚIP a KÚ Zlínského kraje, kteří se ale z pracovních či zdravotních důvodů 
nemohli zúčastnit. 
 
Účastníci byli nejprve stručně uvedeni do problematiky, byli seznámeni s cílem projektu, zvolenou 
metodologií, postupy řešení, s výsledky projektu a jejich předpokládaným přínosem. Další 
prezentace byla zaměřena na právní rámec prevence závažných havárií, právní rámec specifické 
oblasti výbušnin, střeliva, munice a pyrotechnických výrobků a stávající metodickou podporu. 
Dále byl představen návrh metodického materiálu pro podporu zpracování systémových částí 
bezpečnostních dokumentací s vybranými příklady řešení některých položek příslušné vyhlášky. 
Dvě další prezentace účastníky seznámily s materiálem pro podporu zpracování posouzení rizik 
vzniku závažné havárie, se zvláštním zaměřením na problematiku odhadu následků 
identifikovaných scénářů závažných havárií na životy a zdraví lidí a zvířat, životní prostředí 
a majetek.  
 
Program 11. 11., 10.00 – 16.00 
 
1. Přivítání, představení účastníků 

Úvod do tématu, základní informace o projektu, plánované výsledky  
Ing. Martina Pražáková 
 
• Úvod do problematiky 
• Stávající metodické materiály k zákonu o PZH 
• Zdůvodnění potřebnosti 
• Cíl projektu 
• Zvolené postupy 
• Výstupy 
• Metodické a další materiály 
• Aktuální činnosti a výhled 
• Předpokládaný přínos 
• Závěr 
• Publikování výstupů 
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JERUZALÉMSKÁ 1283/9 
110 00 PRAHA 1 – NOVÉ MĚSTO 
ČESKÁ REPUBLIKA  

 STRANA 3 (CELKEM 4)  

2. Prevence závažných havárií – zákony a metodická podpora 
Ing. Vilém Sluka  
 
• Směrnice SEVESO – časový sled 
• České zákony a vyhlášky – časový sled 
• Metodická podpora 
• Materiály pro analýzu rizik 

 
 

3. Představení metodického materiálu pro podporu zpracování systémových částí 
bezpečnostních dokumentů 
Mgr. Linda Vachudová 
 
• Bezpečnostní dokumenty – systémové části 
• Popis zásad, cílů a politiky PZH 
• Popis systému řízení bezpečnosti  
• Požadavky na systémové části 
• Informace o objektech 
• Metodický materiál – tabulka 

 
4. Představení metodického materiálu ke splnění požadavku zpracování posouzení rizik 

Obsah metodického materiálu pro posouzení rizik pro oblast výbušnin a dalších 
komodit 
Ing. Vilém Sluka 
 
• Identifikace zdrojů rizik 
• Analýza rizik 
• Hodnocení rizik 
• Seznam informačních zdrojů a metodik použitých při analýze rizik 

 
5. Specifikace požadavků zákona o prevenci závažných havárií v oblasti výroby 

a skladování výbušnin, střeliva, munice a pyrotechnických výrobků  
Odhad následků 
doc. Ing. Tomáš Dosoudil, CSc. 
 
• Odhad následků 
• Specifikace ohrožení – výbušniny 
• Výbušniny – vlastnosti, klasifikace 
• Zdroje rizika – stavby 
• Odhad následků – kritéria, limitní hodnoty, postupy 
• Přetlak, dosah – kritéria a limitní hodnoty 
• Bezpečnostní pásma – vzdálenostní kritérium 
• Bezpečnostní pásma – ohrožující třída A 
• Odhad následků na životech, majetku – tř. A 
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Ke každé přednášce k metodickým materiálům byl prostor pro zpětnou vazbu, k projednání 
připomínek a k hodnocení materiálů. V časech vymezených pro diskuzi byly projednány 
připomínky expertů z Univerzity Pardubice, ČBÚ a dalších diskutujících k oběma předloženým 
materiálům. 
 
 
Program 12. 11., 9.00 – 15.00 
 
Na prezentace k představení metodických materiálů navázaly individuální konzultace se 
zástupcem společnosti Explosia Pardubice a s vedoucím oddělení výbušnin ČBÚ Praha.  
Akce dále pokračovala interní schůzkou řešitelského týmu, která byla zaměřena na vypořádání 
připomínek odboru environmentálních rizik MŽP a připomínek dalšího osloveného zpracovatele 
bezpečnostních dokumentací, který se osobně nemohl akce zúčastnit a na celkové vyhodnocení 
akce. 
 
Závěr: 
 
Průběh workshopu splnil očekávání. Byly projednány zaslané připomínky a navrženy způsoby 
jejich vypořádání. Návrhy metodických materiálů byly účastníky hodnoceny kladně, byly přijaty 
jako znatelné zlepšení dosavadního stavu ve věci požadavků na zpracování bezpečnostní 
dokumentace v dané oblasti.  
Získána byla zpětná vazba, v podobě připomínek a hodnocení odborníků z oboru výbušných 
látek, jako nezbytný podklad pro finalizaci metodických materiálů. 
 
Přílohy: 
 

• Program 
• Prezenční listina 
• Prezentace přednášejících 
• Fotodokumentace 

 



WORKSHOP 
v rámci projektu 

„Specifikace požadavků zákona o prevenci závažných havárií v oblasti výroby 
a skladování výbušnin, střeliva, munice a pyrotechnických výrobků“ 

 
                      11. – 12. 11. 2021 

 

Konferenční místnost Penzionu Šenk, Chrudimská 1315, Pardubice 

 

PROGRAM 
 

Přivítání, představení účastníků 

Úvod do tématu, základní informace o projektu, plánované výsledky 

Ing. Martina Pražáková, Ing. Vilém Sluka 

Představení metodického materiálu pro podporu zpracování systémových částí 
bezpečnostních dokumentů 

Mgr. Linda Vachudová 

Prostor pro diskuzi a zpětnou vazbu  

Představení metodického materiálu ke splnění požadavku zpracování posouzení rizik 

Ing. Vilém Sluka, doc. Ing. Tomáš Dosoudil, CSc. 

Prostor pro diskuzi a zpětnou vazbu 

Individuální konzultace k metodickým materiálům 

Ing. Sluka, doc. Dosoudil, Mgr. Vachudová, Ing. Mikošková, Ing. Pražáková, Ing. Roháč, Ing. 
Mareček 

Interní schůzka řešitelského týmu projektu k vypořádání připomínek 

Ing. Sluka, doc. Dosoudil, Mgr. Vachudová, Ing. Mikošková, Ing. Pražáková 

Shrnutí, zhodnocení 

Závěr 

https://www.konfi.cz/konference/penzion-senk/


 
PREZENČNÍ LISTINA 

 
WORKSHOP k projektu „Specifikace požadavků zákona o prevenci závažných havárií 
v oblasti výroby a skladování výbušnin, střeliva, munice a pyrotechnických výrobků“ 

11. 11. 2021; 10 ‐ 16 hodin, Penzion Šenk, Pardubice 

 Jméno, příjmení  Instituce   
1 

Ing. Zdeněk Cais  MPSV 
 

2 
doc. Ing. Tomáš Dosoudil, CSc.  OPPZH VÚBP, v. v. i. 

 

3 
doc. Ing. Miloš Ferjenčík, Ph.D.  Univerzita Pardubice 

 

4 
Ing. Pavel Forint, Ph.D.  MŽP 

 

5 
Patricie Chmelařová Univerzita Pardubice 

 

6 
Ing. David Jung  STV MINING 

 

7 
Ing. Jiří Kaláb, CSc.  podnikající fyzická osoba 

 

8 
Ing. Věra Kmentová  KÚ Pardubického kraje 

 

9 
Ing. Jaroslav Koňařík  Austin Powder Service 

 

10 
Ing. Luboš Kotek, Ph.D.   VÚT Brno 

 

11 
Ing. Marcela Krupauerová KÚ Pardubického kraje omluvena 

12 
Ing. Zuzana Machátová  MŽP   

13 
Ing. Pavel Mareček   Explosia Pardubice 

 

14 
Ing. Veronika Mikošková  OPPZH VÚBP, v. v. i. 

 

15 
Ing. Pavel Ondrašík Austin Powder Service 

 

16 
Martina Pazourová  ČIŽP 

omluvena 

17 
Ing. Robert Pekaj   KÚ Zlínského kraje 

omluven 

18 
Ing. Martina Pražáková  OPPZH VÚBP, v. v. i. 

 

19 
Ing. Michal Roháč   ČBÚ 

 

20 
Mgr. Martin Roušar KÚ Pardubického kraje  

21 
Ing. Vilém Sluka  OPPZH VÚBP, v. v. i. 

 

22 
Mgr. Linda Vachudová  OPPZH VÚBP, v. v. i. 

 

23 
Ing. Ondřej Varta SÚIP 

omluven 

 

https://www.vubp.cz
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ÚVOD DO PROBLEMATIKY
)

 oblast prevence závažných havárií (PZH) je v ČR zastřešena zákonem
č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií

 VÚBP do systému prevence havárií vstupuje přípravou metodických
materiálů a posuzováním bezpečnostních dokumentací provozovatelů

 stávající metodické materiály jsou koncipovány univerzálně pro
provozovatele objektů se širokým spektrem nebezpečných chemických
látek

 výroba a skladování výbušnin patří mezi vysoce riziková průmyslová
odvětví (podle počtu nežádoucích událostí z let 2010 – 2020 zaujímá 3. místo v pořadí
odvětví dle evropské databáze havárií)

 projekt se zaměřuje na specifickou skupinu provozovatelů, kteří
nakládají s výbušninami, municí, střelivem a pyrotechnickými
výrobky

Martina Pražáková, VÚBP, v. v. i., 11. 11. 2021
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STÁVAJÍCÍ METODICKÉ MATERIÁLY K ZÁKONU O PZH

k popisu systému řízení PZH
 Výklad obsahového zaměření jednotlivých položek popisu

systému řízení prevence závažných havárií

k Posouzení rizik
 Certifikovaná Metodika přístupu k identifikaci zdrojů rizik, analýze

rizik a hodnocení rizik průmyslových havárií pro posouzení rizik
v rámci prevence závažných havárií

 Doplňky k Metodice

Martina Pražáková, VÚBP, v. v. i., 11. 11. 2021
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ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI

 situace s naplňováním požadavků zákona o PZH v oblasti výbušných
látek je málo přehledná

 bezpečnostní dokumenty jsou předkládány ve velmi odlišné kvalitě
a rozsahu

 důvodem je souběh požadavků zákona o PZH a specializovaných
předpisů pro předmětné komodity (výbušniny, střelivo…) na tvorbu
vnitřních předpisů provozovatelů a odlišné přístupy k ochraně okolí před
účinky výbušných látek

 je žádoucí, aby nové metodické postupy upřesnily možnosti využít
pro oblast PZH dokumenty a postupy zpracované podle jiných
právních předpisů za účelem zjednodušení procesu a omezení
nežádoucích duplicit

Martina Pražáková, VÚBP, v. v. i., 11. 11. 2021
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CÍL PROJEKTU

Sjednocení přístupu k prevenci závažných havárií v objektech,
ve kterých se nakládá
s výbušninami, střelivem, municí a pyrotechnickými výrobky
a detailní nastavení požadavků formou nového úzce zaměřeného
metodického materiálu.

Martina Pražáková, VÚBP, v. v. i., 11. 11. 2021
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ZVOLENÉ POSTUPY

 obsahová analýza relevantních materiálů
 vybraných právních předpisů, ISO norem, přístupů používaných v řešené oblasti v ČR

i v zahraničí, bezpečnostních dokumentů dle zákona o prevenci závažných havárií, odborných
publikací v oblasti výbušných látek a jejich havarijních projevů, charakteristik vybraných
skupin nebezpečných chemických látek, informací o proběhlých haváriích a dalších
dostupných materiálů a souvisejících pramenů

 inovativní součást řešení představuje přizpůsobení vybraných standardně
zavedených principů ochrany okolí před účinky výbušnin a příbuzných
komodit a jejich aplikaci na oblast prevence závažných havárií

 identifikace průniků a souvislostí požadavků relevantních právních předpisů
a norem v oblasti systémů řízení
 požadavků v oblasti PZH, specializovaných předpisů, zákoníku práce, ISO norem

Martina Pražáková, VÚBP, v. v. i., 11. 11. 2021
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VÝSTUPY 

 2 x recenzovaný článek v časopisu JOSRA (12/2020, 12/2021)

 2 x příspěvky na odborných akcích: konference Vplyv
industry 4.0 na tvorbu pracovných miest 2020 (1/2021);
konference APROCHEM (10/2021)

 Workshop (11. 11. 2021)

 Souhrnná výzkumná zpráva (12/2021)

 Metodické a další materiály (12/2021)

Martina Pražáková, VÚBP, v. v. i., 11. 11. 2021
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METODICKÉ A DALŠÍ MATERIÁLY 

 Metodický materiál ke splnění požadavku zpracování POSOUZENÍ RIZIK pro oblast
výbušnin, střeliva, munice a pyrotechnických výrobků u provozovatelů, na které se
vztahuje zákon o prevenci závažných havárií

 Metodický materiál pro podporu ZPRACOVÁNÍ SYSTÉMOVÝCH ČÁSTÍ
bezpečnostních dokumentů zpracovávaných podle požadavků zákona o prevenci
závažných havárií pro provozovatele v oblasti výroby a skladování výbušnin,
střeliva, munice a pyrotechnických výrobků

 Podpůrný materiál pro VÝKON INSPEKČNÍ ČINNOSTI v rámci integrované inspekce
u provozovatelů, kteří nakládají s výbušninami, střelivem, municí
a pyrotechnickými výrobky

 REPETITORIUM výbušných látek jako zdrojů rizik / Příručka pro orgány státní správy
na úseku prevence závažných havárií

 MATERIÁL K POUČENÍ z proběhlých havárií

Martina Pražáková, VÚBP, v. v. i., 11. 11. 2021
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AKTUÁLNÍ ČINNOSTI A VÝHLED 

 Workshop (11. 11. 2021)

 Úprava materiálů na základě konstruktivních připomínek (11/2021)

 Vytvoření finálních verzí všech materiálů (11 - 12/2021)

 Publikování článku v časopisu JOSRA (12/2021)

 Zpracování souhrnné výzkumné zprávy (12/2021)

 Příprava Policy Briefs (2-3) k metodickým a dalším materiálům (1/2022)

 Publikování metodických materiálů v časopisu JOSRA (1. číslo roku 2022)

Martina Pražáková, VÚBP, v. v. i., 11. 11. 2021
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PŘEDPOKLÁDANÝ PŘÍNOS 

 upřesnění, zjednodušení a sjednocení stávajících postupů
 přizpůsobení vybraných standardně zavedených principů ochrany

okolí před účinky výbušnin a příbuzných komodit a jejich aplikace
na oblast prevence závažných havárií

 upřesnění možností využití dokumentů a postupů zpracovaných
podle jiných právních předpisů pro naplnění požadavků v oblasti
prevence závažných havárií s cílem omezit nežádoucí duplicity

 poskytnutí užitečných informací o vlastnostech a nebezpečnosti
výbušných látek všem zájemcům o tuto oblast

Martina Pražáková, VÚBP, v. v. i., 11. 11. 2021



12

ZÁVĚR

Metodické materiály budou k dispozici všem subjektům
zapojeným do systému prevence závažných havárií, především
orgánům státní správy, právnickým i podnikajícím fyzickým
osobám a dalším zájemcům o tuto oblast.

Výsledky projektu mohou přispět k zajištění vyšší bezpečnosti
při nakládání s výbušninami, tedy v oblasti, kde přetrvává
výskyt závažných i smrtelných úrazů.

Martina Pražáková, VÚBP, v. v. i., 11. 11. 2021



1
3

PUBLIKOVÁNÍ VÝSTUPŮ

Výstupy budou dostupné nejprve zde:
https://vubp.cz/vyzkum-a-vyvoj/

V roce 2022 budou publikovány v časopisu JOSRA
https://www.bozpinfo.cz/casopis-josra
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email: prazakova@vubp-praha.cz   
tel.:     221 015 886, 728 333 691

Ing. Martina Pražáková

vedoucí odborného pracoviště pro prevenci závažných havárií 
(OPPZH)

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., 
Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Praha 1 



PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ

ZÁKONY A METODICKÁ PODPORA

Ing. Vilém Sluka

OPPZH VÚBP, v. v. i. 

Pardubice 11. 11. 2021  



2

Směrnice SEVESO – časový sled

• Směrnice 82/501/EHS (SEVESO I) ze dne 24.6.1982                        
o zdrojích nebezpečí závažných havárií v určitých 
průmyslových činnostech

• Směrnice Rady 96/82/ES (SEVESO II) ze dne 9.12.1996                 
o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností 
nebezpečných látek; změna Směrnicí 2003/105/ES ze dne 
16.12.2003

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU            
ze dne 4.7.2012  o kontrole nebezpečí závažných havárií 
s přítomností nebezpečných látek a o změně a následném 
zrušení směrnice Rady 96/82/ES (SEVESO III) 

Vilém Sluka, VÚBP, v. v. i., 11. 11. 2021
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České zákony a vyhlášky – časový sled

• Zákon č. 353/1999 Sb. a vyhláška č. 8/2000 Sb.
• Zákon č. 349/2004 Sb. (úplné znění zákona č. 353/1999 Sb.) 

a vyhláška č. 366/2004 Sb.
• Zákon č. 59/2006 Sb. a vyhláška č. 256/2006 Sb. 
• Zákon č. 224/2015 Sb. a vyhláška č. 227/2015 Sb.

Vilém Sluka, VÚBP, v. v. i., 11. 11. 2021
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Metodická podpora

MŽP: www + 7 metodických pokynů
VÚBP/OPPZH: www + ponecháno „Postupy a metodiky analýz 
a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií“ 
+ Výkladový terminologický slovník (1.akt.) 
+ Výkladový terminologický slovník  (lidský činitel) 
+ další materiály + JOSRA speciál – materiály k PZH 
+ Certifikovaná metodika pro posouzení rizik + Doplňky k CM 
+ Výklad obsahového zaměření jednotlivých položek popisu 
systému řízení prevence závažných havárií

Vilém Sluka, VÚBP, v. v. i., 11. 11. 2021
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Materiály pro analýzu rizik - přehled

Souhrnné: 
Certifikovaná metodika pro posouzení rizik + Doplňky k CM 
Dílčí: 
- domino efekty (2002, 2016)
- životní prostředí (2003, 2012, 2016)
- toxické limity (2011, 2016)
- lidský činitel (2007)
- podzemní zásobníky plynu (ne AR) (2016)
- výbušniny (ne AR) (2016)

Vilém Sluka, VÚBP, v. v. i., 11. 11. 2021
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email: sluka@vubp-praha.cz   

Ing. Vilém Sluka

odborné pracoviště pro prevenci závažných havárií (OPPZH)

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., 
Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Praha 1 



SPECIFIKACE POŽADAVKŮ ZÁKONA O PREVENCI 
ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ 
V OBLASTI VÝROBY A SKLADOVÁNÍ VÝBUŠNIN, 
STŘELIVA, MUNICE A PYROTECHNICKÝCH VÝROBKŮ 

VÝZKUMNÝ ÚKOL V RÁMCI INSTITUCIONÁLNÍ PODPORY MPSV

Mgr. Linda Vachudová, OPPZH VÚBP, v. v. i. 
Pardubice 11. 11. 2021  
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BEZPEČNOSTNÍ DOKUMENTY – SYSTÉMOVÉ ČÁSTI

Bezpečnostní program Bezpečnostní zpráva
I. Základní informace o objektu I. Základní informace o objektu

II. Popisné, informační a datové části BZ
II. Posouzení rizik závažné havárie III. Posouzení rizik závažné havárie
III. Popis zásad, cílů a politiky PZH IV. Popis zásad, cílů a politiky PZH
IV. Popis systému řízení bezpečnosti V. Popis systému řízení bezpečnosti

VI. Popis preventivních bezpečnostních 
opatření k omezení možnosti vzniku 
a následků závažné havárie

V. Závěrečné shrnutí VII. Závěrečné shrnutí
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SYSTÉMOVÉ ČÁSTI

POPIS ZÁSAD, CÍLŮ A POLITIKY PZH

POPIS SYSTÉMU ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI
I. Náležitosti charakteristiky SŘB
II. Struktura popisu tematických oblastí SŘB

1. Lidské zdroje v objektu a jejich řízení
2. Řízení provozu v objektu
3. Řízení změn v objektu
4. Havarijní plánování
5. Sledování a hodnocení plnění cílů stanovených 

politikou PZH a SŘB
6. Audit SŘB a politiky PZH
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POŽADAVKY NA SYSTÉMOVÉ ČÁSTI

• Vyhláška č. 227/2015 Sb., o náležitostech 
bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací 
poskytovaných zpracovateli posudku, příloha č. 2, 3

• Metodický materiál Výklad obsahového zaměření 
jednotlivých položek popisu systému řízení PZH
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INFORMACE O OBJEKTECH
• Objekty 20

• Skupiny
A 2
B 18

• Kraje
Zlínský 7
Pardubický a Středočeský 3

• Systémy řízení 19
• Integrace PZH 18
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METODICKÝ MATERIÁL

• „Výklad…“
• Identifikace obdobných požadavků souvisejících předpisů
• Možnost využít pro oblast PZH dokumenty a postupy 

zpracované podle jiných právních předpisů

CÍL
• Usnadnění využít stávající vnitřní předpisy
• Omezení rozsahu nově zpracovávané dokumentace
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METODICKÝ MATERIÁL
Tabulka

1. Požadavky zákona o PZH a prováděcí vyhlášky č. 227/2015 Sb. 

2. Obdobné požadavky právních předpisů k výbušninám, 
pyrotechnickým výrobkům, zbraním a střelivu, zákoníku práce a 
zákona o zajištění dalších podmínek BOZP a požadavky 
mezinárodního standardu ISO 45001, příp. ISO 14001

3. Upřesnění obsahového zaměření položek vyhlášky č. 227/2015 Sb. 
doplněné o požadavky § 3 a § 4 vyhlášky č. 227/2015 Sb.
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METODICKÝ MATERIÁL

1.3.4. Informace 
o způsobu 
ověřování 
znalostí 
a dovedností u 
zaměstnanců, 
včetně uvedení 
odkazu na 
příslušný vnitřní 
předpis

ČBÚ: § 9 odst. 3 vyhl. č. 327/1992 Sb. 
stanovuje povinnost organizace 
u zaměstnanců zařazených na práce 
s výbušninami pravidelně ověřovat znalosti.
ČBÚ: § 4 vyhl. č. 327/1992 Sb. požaduje u 
pyrotechniků úspěšné složení zkoušky, jejíž 
součástí je i praktická zkouška.
ČBÚ: § 43 odst. 2 vyhl. č. 99/1995 Sb. 
stanovuje ověřovat znalosti zaměstnanců.
ZP: § 103 odst. 3 zák. č. 262/2006 Sb. 
stanovuje povinnost zaměstnavateli určit 
způsob ověřování znalostí zaměstnanců.

Očekává se stručná 
informace o způsobu 
ověřování znalostí 
a dovedností v oblasti 
bezpečnosti provozu a 
PZH u zaměstnanců a 
název konkrétního 
vnitřního předpisu, 
který toto stanovuje.
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METODICKÝ MATERIÁL
2.14. Informace o 
dostupnosti 
bezpečných postupů 
pro zaměstnance, 
kteří zajišťují provoz a 
obsluhu a kteří 
vykonávají činnosti 
spojené s rizikem 
závažné havárie

ISO 45001, prvek 7.5.3 Řízení 
dokumentovaných informací
stanovuje povinnost 
dokumentované informace řídit 
tak, aby byly dostupné a vhodné 
pro použití v místě a době 
potřeby.
ČBÚ: § 13 odst. 8 vyhl. č. 
327/1992 Sb. stanovuje, že 
provozní dokumentace musí být 
uložena na místě určeném 
organizací, přístupném pro 
pracovníky, kteří jsou povinni ji 
dodržovat.

Očekává se informace, zda 
a jakým způsobem jsou 
bezpečné postupy dostupné 
pro zaměstnance, kteří 
zajišťují provoz a obsluhu a 
kteří vykonávají činnosti 
spojené s rizikem závažné 
havárie.
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5.2.2. Popis pravidel 
a postupů užívaných 
při vyšetřování 
havárií a nehod, 
sestavování 
vyšetřujícího týmu, 
dokumentování 
průběhu a výsledku 
vyšetřování, 
projednání závěrů 
šetření vedením 
organizace, přijetí 
nápravných 
a preventivních 
opatření

ISO 45001, prvek 10.2 Incident, 
neshoda a nápravné opatření 
stanovuje povinnost organizace 
vytvořit, zavést a udržovat proces, 
který zahrnuje vyšetřování 
incidentů.
ČBÚ: V § 6 odst. 3 písm. b) – f) 
zák. č. 61/1988 Sb. jsou stanoveny 
povinnosti organizace v souvislosti 
s šetřením provozních nehod a 
pracovních úrazů.
ZP: V § 105 zák. č. 262/2006 Sb. je 
stanovena zaměstnavateli 
povinnost objasnit příčiny a 
okolnosti vzniku pracovního úrazu.

Očekává se popis pravidel a 
postupů vyšetřování havárií 
a nehod s odkazem na 
vnitřní předpisy, kde je tato 
problematika zpracována 
dle k položce uvedených 
právních a jiných předpisů. 
Popis má zahrnovat stručné 
informace o sestavení 
vyšetřujícího týmu, 
dokumentování průběhu 
a výsledku vyšetřování, 
projednání závěrů šetření 
vedením organizace a 
přijetí nápravných a 
preventivních opatření. 

METODICKÝ MATERIÁL
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email: vachudova@vubp-praha.cz   
tel.:     221 015 888, 723 001 844

Mgr. Linda Vachudová

odborné pracoviště pro prevenci závažných havárií (OPPZH)

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., 
Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Praha 1 



OBSAH METODICKÉHO MATERIÁLU
PRO POSOUZENÍ RIZIK PRO OBLAST 

VÝBUŠNIN A DALŠÍCH KOMODIT
MIMO KAPITOLU 2.2

za řešitelský kolektiv OPPZH VÚBP, v. v. i. 
Ing. Vilém Sluka

Pardubice 11. 11. 2021  
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1. Identifikace zdrojů rizik (zkrácený obsah)

1.1 Přehled NL v objektu 
a) Aktualizovaný seznam NL v objektu
b) Bezpečnostní listy NL
1.2 Identifikace a výběr ZR pro podrobnou analýzu rizik 
a) Popis použitých metod
b) Přehled jednotlivých zařízení s údaji
c) Výběr ZR pro podrobnou analýzu rizik
1.3 Popis vybraných ZR a mapové zobrazení jejich umístění 
v objektu
a) Popis vybraných ZR
b) Uvedení vzdáleností vybraných ZR od zájmových lokalit
c) Zakreslení umístění ZR na mapě objektu

Vilém Sluka, VÚBP, v. v. i., 11. 11. 2021
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2. Analýza rizik (zkrácený obsah)

2.1 Identifikace možných situací a příčin (podmínek), které 
mohou vést k iniciační události ZH, identifikace iniciačních 
událostí a možných scénářů rozvoje ZH
a) Přehled možných situací a příčin (podmínek) uvnitř objektu 
 poškození lidského zdraví, ŽP a majetku, včetně uvážení 
nebezpečných chemických reakcí
b) Přehled možných situací a příčin (podmínek) vně objektu 
poškození lidského zdraví, ŽP a majetku
c) Systematická komplexní identifikace příčin a popis iniciačních 
událostí možných scénářů ZH
d) Popis identifikovaných scénářů ZH

Vilém Sluka, VÚBP, v. v. i., 11. 11. 2021
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2. Analýza rizik (obsah)

2.2 Odhad následků identifikovaných scénářů ZH na životy a 
zdraví lidí a zvířat, životní prostředí 
a majetek
a) Určení kritérií a limitních hodnot pro odhad následků 
identifikovaných scénářů ZH
b) Odhady následků identifikovaných scénářů ZH na životy a 
zdraví lidí
c) Odhady následků identifikovaných scénářů ZH na životní 
prostředí, zvířata a majetek
d) Grafické znázornění dosahu zvolených limitních hodnot 
účinků identifikovaných scénářů ZH

Vilém Sluka, VÚBP, v. v. i., 11. 11. 2021
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2. Analýza rizik (zkrácený obsah)

2.3 Odhad výsledné roční frekvence ZH
a) Zobrazení scénářů ZH pomocí stromu událostí
b) Výsledné scénáře ZH a jejich frekvence
2.4 Stanovení míry skupinového rizika identifikovaných scénářů
2.5 Výsledky a postup posouzení vlivu (spolehlivosti 
a chybování) lidského činitele
a) Identifikace kritických pracovních pozic (kpp)
b) Analýza úkolů a činností vykonávaných na (kpp)
c) Příčiny selhání lidského činitele na (kpp) a možné důsledky 
tohoto selhání
d) Realizovaná a plánovaná preventivní opatření pro eliminaci 
chybování lidského činitele

Vilém Sluka, VÚBP, v. v. i., 11. 11. 2021
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3. Hodnocení rizik (obsah)

3.1 Hodnocení přijatelnost rizika závažných havárií
3.2 Celkové hodnocení rizika objektu

přijatelnost podle 3.1 + hodnocení dopadů na ŽP
+ hodnocení účinnosti a dostatečnosti preventivních 
a represivních havarijních opatření

4. Seznam informačních zdrojů a metodik použitých při
analýze rizik

Vilém Sluka, VÚBP, v. v. i., 11. 11. 2021



7

email: sluka@vubp-praha.cz   

Ing. Vilém Sluka
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PROJEKT – METODICKÝ MATERIÁL

SPECIFIKACE POŽADAVKŮ ZÁKONA O PREVENCI ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ 
V OBLASTI VÝROBY A SKLADOVÁNÍ VÝBUŠNIN, STŘELIVA, MUNICE 

A PYROTECHNICKÝCH VÝROBKŮ

ODHAD NÁSLEDKŮ

doc. Ing. Tomáš Dosoudil, CSc.
OPPZH VÚBP, v. v. i., Praha

Pardubice 11. 11. 2021 



Odhad následků
• Součást ANALÝZY RIZIK v rámci POSOUZENÍ RIZIK
• Odhad následků identifikovaných scénářů ZH na životy 

a zdraví lidí a zvířat, životní prostředí a majetek
– Určení kritérií a limitních hodnot pro odhad následků 

identifikovaných scénářů ZH
– Odhady následků identifikovaných scénářů ZH na životy

a zdraví lidí 
• mortalita → hodnocení přijatelnosti rizika ZH

– Odhady následků identifikovaných scénářů ZH na životní 
prostředí, zvířata a majetek 

– Grafické znázornění dosahu zvolených limitních hodnot účinků 
identifikovaných scénářů ZH

• → SPECIFIKACE OHROŽENÍ

2



Specifikace ohrožení – VÝBUŠNINY 

Předmětné komodity

3



VÝBUŠNINY – Vlastnosti, klasifikace 

4



Zdroje rizika – Stavby …
• Výběr staveb s umístěním výbušnin – účel staveb – kolaudace …

5



Odhad následků – Kritéria, limitní hodnoty, postupy

• PŘETLAK 
– Prahové hodnoty
– Bezpečnostní vzdálenosti a pásma
– Probitové funkce (potřeba dalších 

parametrů výbuchu, úzké zaměření, rozptyl 
dle různých zdrojů)

• TEPELNÝ TOK
– Prahové hodnoty – náročné na aplikaci…
– Probitové funkce…
– Značné nároky na vstupní údaje

• ROZLET ÚLOMKŮ
– Náročný systém výpočtů, SW
– Skutečná znalost rozletu NV (217/2017 Sb.) 

6



Odhad následků – Kritéria, limitní hodnoty, postupy

• PŘETLAK 
– Prahové hodnoty
– Bezpečnostní vzdálenosti a pásma
– Probitové funkce (potřeba dalších 

parametrů výbuchu, úzké zaměření, rozptyl 
dle různých zdrojů)

• TEPELNÝ TOK
– Prahové hodnoty – náročné na aplikaci…
– Probitové funkce…
– Značné nároky na vstupní údaje

• ROZLET ÚLOMKŮ
– Náročný systém výpočtů, SW

• JINÉ PRÁVNÍ 
PŘEDPISY

• viz § 10 odst. 3 
resp. § 12 odst. 4 
zákona o PZH

• Báňská a příbuzná 
legislativa

• Korekce výpočtů 
u ostatních jevů

• JEDNODUCHOST!
• BEZ DUPLICIT!

7



Přetlak, dosah – Kritéria a limitní hodnoty

QD přístup (Quantity – Distance)

• Bezpečnost daná vzdáleností
• Zhruba od 1.sv. války…

D = k . Q n

• Jiné právní předpisy (BL,…)
• Bezpečnostní vzdálenosti / 

pásma
• Tolerované následky –

přijatelný stupeň poškození 
staveb

S = k . M n

Přetlak ∆ p

• Kubická rovnice
• Zhruba po 2. sv. válce…
• ∆ p [kPa]  =  93,2/Z + 383/Z 2 + 1275/Z 3

• (pro 2 < Z < 200)

• Redukovaná vzdálenost
Z  =  S / M 1/3

• Z  =  k  (tř. A, M ≥ 2000 kg)

8



Přetlak, dosah – Kritéria a limitní hodnoty

QD přístup (Quantity – Distance)

• Bezpečnost daná vzdáleností
• Zhruba od 1.sv. války…

D = k . Q n

• Jiné právní předpisy (BL,…)
• Bezpečnostní vzdálenosti / 

pásma
• Tolerované následky –

přijatelný stupeň poškození 
staveb

S = k . M n

Přetlak ∆ p

• Kubická rovnice
• Zhruba po 2. sv. válce…
• ∆ p [kPa]  =  93,2/Z + 383/Z 2 + 1275/Z 3

• (pro 2 < Z < 200)

• Redukovaná vzdálenost
Z  =  S / M 1/3

• Z  =  k  (tř. A, M ≥ 2000 kg)

9



Bezpečnostní pásma – vzdálenostní kritérium

• TYPICKÝ PŘÍKLAD – výbušniny tř. nebezpečí A (1.1) – detonující 
• Závislost na množství (obložení, obložnost)
• Kvalitativně – ohrožující a ohrožené stavby – očekávaný stupeň 

poškození
• Mimo to kvantitativně – možnost výpočtu ∆ p, porovnání s prah. h.

← ILUSTRACE →

10



Bezpečnostní pásma – Ohrožující třída A

• Ohrožené – ostatní + 
veřejnost

• Kvalitativní popis 
poškození

• Kvantitativně ∆ p
• Přímo k →∆ p [kPa] 

(M ≥ 2000 kg)
• Srov. s tab. prahových 

přetlaků
• RESUME →

11



Odhad následků – na životech, majetku – tř. A (1.1) – RESUME 

• TYPICKÝ PŘÍKLAD tř. nebezpečí A (1.1) 
– nejzávažnější, velmi frekventovaný

• Veškeré ostatní komodity – řešení na stejném principu, 
podrobně popsáno v MM

12



doc. Ing. Tomáš Dosoudil, CSc.

odborné pracoviště pro prevenci závažných havárií (OPPZH)

email: dosoudil@vubp-praha.cz   Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., 
Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Praha 1
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