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ABSTRAKT 

Diplomová práce pojednává o problematice závažných havárií způsobených nebezpečnými 

chemickými látkami. Hodnotí a navrhuje preventivní opatření v obecných případech a dále 

se zaměřuje na situaci v podniku XY. Legislativní rámec práce tvoří zákon č. 59/2006 Sb. 

o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami 

nebo chemickými přípravky. 

 

Klíčová slova: prevence, analýza rizik, havárie, nebezpečná látka, bezpečnost, mimořádná 

událost. 

 

 

 

ABSTRACT 

The master's thesis follows the question of serious incidents caused by dangerous 

chemicals. It analyses and proposes the preventive measures during the common events 

and also focuses on the situation in the XY Company. The work´s legislation is given by 

coll. no. 59/2006 about the prevention against serious incidents caused by dangerous 

substances or chemicals. 

 

Keywords: Prevention, Risk Analysis, Accident, Dangerous Substance, Safety, 

Extraordinary Event.
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ÚVOD 

 V dnešní době lidstvo čelí velkému počtu nepříznivých jevů, jako jsou například 

přírodní katastrofy, terorismus, války anebo závažné havárie způsobené únikem 

chemických látek. Problematika průmyslových havárií není dnes žádnou novinkou, ale  

v začátcích technologického rozvoje se tomuto riziku nepřikládala dostatečná vážnost. 

Příkladem jsou velmi závažné havárie s katastrofálním dopadem na přírodní prostředí  

a lidskou populaci, které se v minulosti udály ve všech koutech světa. 

Na základě těchto tragických katastrof (Bhópál, Seveso, Fukušima), které si vyžádaly  

v průběhu let statisíce obětí, začala společnost formulovat základy zásad a pravidel, při 

jejichž dodržování by se neměly tyto scénáře opakovat. Jedním z nejsilnějších impulzů 

tohoto jednání je známá havárie v italském městě Seveso. Zde 10. 7. 1976 způsobil výbuch 

chemického reaktoru únik jedovatého dioxinu TCDD do ovzduší. Výsledkem byla 

směrnice SEVESO I, která měla za úkol mapovat podniky, které nakládají s nebezpečnými 

látkami. Následovala SEVESO II, která dále upřesňovala a zpřísňovala proces zpracování 

a manipulování s chemickými látkami. V dnešní době SEVESO III zahrnuje nejnovější 

změny dle Evropské unie pro klasifikaci nebezpečných látek. 

Tato práce se zabývá nejen mapováním a analýzou příčin závažných průmyslových  

a chemických havárií z let minulých, ale snaží se také přinášet preventivní řešení  

a postupy, které přispívají k ochraně života, zdraví a majetku občanů České republiky.  

V praktické části práce vytváří analýzu situace v podniku XY a.s., a nabízí návrh na 

vylepšení stávajících systémů a postupů. 
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I.   TEORETICKÁ ČÁST 
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1 ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE 

1.1 Seveso 

 V sobotu 10. června 1976 se vzduch v okolí milánského předměstí Seveso naplnil 

jedovatým oblakem z blízké chemické továrny. Jeden z reaktorů se přehřál a do ovzduší 

unikl toxický oblak obsahující jeden z nejprudších jedů vůbec – TCDD 

(tetrachlordibenzendioxin). Oblak byl mírným vánkem zanesen směrem k zástavbě. Ptáci, 

které zasáhl v letu, padali mrtví k zemi. Dioxinový oblak dlouhý šest a široký jeden 

kilometr pokryl hustě zalidněnou oblast ležící po větru od chemičky. Nejvíce byla 

zasažena obec Seveso, podle které začala být tato událost známá jako katastrofa v Sevesu. 

Vedení továrny prohlásilo havárii za běžnou a o úniku jedovatého plynu se nikdo nezmínil. 

Evakuace postižených lidí proběhla až o 14 dní později. To už se začaly projevovat první 

následky otravy u lidí (např. chlorakné podobné tomu, které ukrajinskému presidentovi 

Juščenkovi zhyzdilo tvář po otravě dioxinem). Celkové škody na lidské zdraví nebyly díky 

povaze znečištění dosud úplně vyčísleny. Katastrofa však kromě zdravotních následků 

měla obrovský sociální dopad. V mnoha ohledech připomíná dioxin radioaktivitu: je 

neviditelný, jedovatý v mikroskopických dávkách a byl používán jako bojová látka. Navíc 

je přenosný kontaktem se zasaženými osobami nebo předměty, takže v zasažených 

oblastech bylo možné jeho pověst přirovnat ke středověké morové epidemii. Nejistota  

a pocit, že je člověk kontaminován, stál za velkým sociálním, ekonomickým i osobním 

utrpením postiženého obyvatelstva. Vše, co pocházelo ze zasažené oblasti, bylo v obavě  

z kontaminace okolním světem odmítáno, což místní komunitu vážně stigmatizovalo.[10]  

Do ovzduší unikly dva kilogramy dioxinu, což je množství, které by dokázalo otrávit 

přibližně 19 000 lidí a zamořit plochu téměř 2 000 hektarů. Na následky otravy 

onemocnělo na 200 dospělých a mnoho dětí. Jen zázrakem nikdo bezprostředně po havárii 

nezemřel. Koncentrace TCDD v nejvíce zamořené zóně, kterou obývalo přes sedm set lidí, 

převyšovala místy hodnotu 1 mg/m², což je pro člověka již dávka smrtelná. U postižených 

se objevovaly silné bolesti hlavy, poškození jater a ledvin, která byla v mnoha případech 

trvalá. Zasažení TCDD vyvolává v pokročilém stádiu degeneraci jaterních buněk  

a s velkou pravděpodobností způsobuje rakovinu zasažených orgánů. Kromě toho je též 

podezřelý z mutagenních a teratogenních účinků. Řada těhotných žen proto z obav před 

možnou deformací plodu přistoupila k interrupci.[11]  
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1.2 Bhópál 

 Bhópálská katastrofa je jednou z největších známých průmyslových havárií  

v historii lidstva. V noci z 2. na 3. prosince 1984 se udála v indickém městě Bhópál 

průmyslová havárie v chemické továrně, která patřila americké společnosti Union Carbide. 

Během nehody uniklo do okolí továrny cca 40 tun methylisokyanátu (MIC), 

kyanovodíku a dalších látek poškozujících lidské zdraví. Během tří dnů, po úniku 

nebezpečných látek, zemřelo v Bhópálu a jeho okolí přibližně 8 000 lidí, do dnešního dne 

okolo 25 000 lidí. Celkový počet zasažených dosáhl počtu 520 000. Rakovina, slepota, 

postižené děti, to jsou následky, kterým čelí obyvatelé z města Bhópál dodnes. 

Dne 2. 12. 1984 pracovníci chemičky prováděli údržbu potrubí, které přivádělo prudce 

jedovatý MIC. Čištění probíhalo pomocí proudu vody o vysokém tlaku, ale díky špatnému 

stavu systému došlo k průniku vody do nádrže a ta začala reagovat s MIC, který se začal 

ohřívat. Teplota a tlak v nádrži brzy překročily limitní hodnoty a v důsledku toho se zlomil 

ventil a cca 40 tun plynu uniklo ven. 

Vítr se šířil směrem, kde žilo největší množství lidí. Vedení továrny nespustilo sirény ani 

jiným způsobem nevarovalo občany o závažném úniku. Účinek jedu byl okamžitý  

a postupně zasáhl oblast o rozloze 60 km2. Jed působil okamžitou smrt (či slepotu  

s následnou smrtí) vlivem „popálení“ tkání očí a plic. Toxické látky pronikly do krevního 

řečiště, kde vážně poškodily další tělesné orgány. První akutní příznaky zasažení se 

projevovaly zvracením, pocitem pálení očí, v nose a v krku. Následné respirační selhání 

bylo hlavní příčinou úmrtí. V některých případech vyvolal plyn silnou vnitřní sekreci, která 

měla za následek zaplnění plic tekutinou.[15]  
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1.3 Fukušima 

 Havárie v jaderné elektrárně Fukušima proběhla 1. března 2011, když 

bylo Japonsko zasaženo silným zemětřesením a vlnou tsunami. Podle Mezinárodní 

stupnice jaderných událostí byla havárie ohodnocena nejvyšším stupněm 7 (stejně 

jako havárie v Černobylu) a je považována za jednu z historicky nejkomplikovanějších. 

Havárii se nepodařilo dostat plně pod kontrolu ani po několika letech. V ochranné oblasti  

o průměru několika desítek kilometrů bylo evakuováno přes 200 000 lidí a událost byla 

celosvětově podnětem k politickým debatám o jaderné energetice. 

V době havárie byly reaktory 1, 2 a 3 v provozu, zatímco na reaktorech 4, 5 a 6 probíhala 

pravidelná údržba. Ihned po katastrofě se všechny běžící reaktory automaticky zastavily.  

V této době byly chlazené pomocí nouzových generátorů, které byly v důsledku vlny 

tsunami odstaveny. To mělo za následek nárůst teploty a tlaku v reaktorech. Ač se 

záložním zdrojům podařilo zchladit reaktory 2 a 3, v reaktoru 1 dále klesala hladina vody  

a stoupal tlak. Pro jeho snížení byla upouštěna radioaktivní pára z kontejnmentu. Zvýšená 

radiace byla naměřena okolo i uvnitř areálu. Následoval výbuch vodíku v pomocné 

budově, který zničil i betonový přístřešek chránící reaktor před počasím, ale ocelovou 

tlakovou nádobu, v níž je reaktor uložen, neponičil. Následně byla využita ke chlazení 

reaktoru i mořská voda. Následovaly další nepříjemné komplikace při zvládání krizové 

situace, jako bylo například nedostatečné chlazení reaktoru číslo 3, kde bylo také použito 

odpouštění radioaktivní páry a chlazení mořskou vodou. Dále následovaly další výbuchy 

vodíkových nádrží a malé požáry, kde u některých z nich není dodnes jistá příčina.[17]  
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1.3.1 Mezinárodní stupnice jaderných událostí
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2 TEORETICKÝ A PRÁVNÍ RÁMEC PREVENCE ZÁVAŽNÝCH 

HAVÁRIÍ 

2.1 Základní pojmy 

 Tato kapitola obsahuje souhrn základní terminologie z oblasti havarijního  
a krizového řízení. 

2.1.1 Havárie 

 Havárie je mimořádná událost, respektive člověkem zapříčiněná nehoda či 

katastrofa, jež vedla ke zničení nebo poškození nějakého stroje, důležitého přístroje, 

budovy, technologického celku, lidského zdraví či života, k rozsáhlým ekologickým nebo 

hospodářským škodám apod. 

Mezi havárie nepatří katastrofy způsobené přírodními silami a živly typu přírodních 

povodní, zemětřesení, tsunami, vichřic, tornád, sesuvů půdy, sněhových lavin, sopečných 

erupcí, kamenných lavin, přírodních požárů apod. 

Ekologická havárie je taková dopravní či průmyslová havárie, která způsobí velké škody 

na životním prostředí, přírodě nebo na zdraví většího množství lidí. Například výbuch 

jaderného reaktoru, únik velkého množství jedovatých látek do ovzduší, otrava ryb v řece 

(či v jiné vodoteči), únikem toxických látek z chemické či zemědělské výroby, havárie 

ropných tankerů na moři spojená s únikem velkého množství ropy do moře.[1]  

2.1.2 Bezpečnostní klasifikace 

 Bezpečnostní klasifikace je zařazení nebezpečné chemické látky nebo přípravku 

obsahujícího chemickou látku podle toho, jaká rizika jsou s touto látkou spojena. Existuje 

celá řada skupin, do kterých lze látky zařazovat - jedna látka může být zařazena i ve více 

skupinách. 

Bezpečnostní klasifikaci chemických látek a přípravků, stejně jako náležitosti označování 

jejich obalů (výstražné grafické symboly, písemná varování, hmatatelné značky pro 

nevidomé apod.), požadavky kladené na bezpečnost obalů, postupy hodnocení, výpočtové 

metody a další související pravidla, upravuje v České republice vyhláška č. 232/2004 Sb. 

(v aktuálním znění - byla novelizována vyhláškou č. 369/2005 Sb.) na základě zákona  

č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích. Tyto právní normy jsou 

v souladu s právem Evropských společenství. 
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Pro nebezpečné chemické látky a přípravky obsahující tyto látky se používá především 

grafické označování bezpečnostní klasifikace. Smyslem je, aby byl uživatel včas  

a dostatečně informován o rizicích, která jsou s látkou spojena. Toto jsou některé z těchto 

varovných grafických symbolů.[2]  

 

 
Obrázek 3: Značky nebezpečných chemických látek.[2]  
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2.1.3 Mimořádná událost 

 Je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy,  

a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují 

provedení záchranných a likvidačních prací. 

2.1.4 Krizová situace 

 Je mimořádná událost podle zákona o integrovaném záchranném systému, narušení 

kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový 

stav nebo stav ohrožení státu. 

2.1.5 Specifikace typů krizových situací 

Přírodní 

• živelné pohromy, 

• dlouhotrvající sucha, 

• dlouhodobá inverzní situace, 

• povodně velkého rozsahu, 

• jiné živelné pohromy velkého rozsahu například rozsáhlé lesní požáry, sněhová 

kalamita, vichřice, sesuvy půdy, zemětřesení apod., 

• hromadné nákazy, 

• epidemie - hromadné nákazy osob, 

• epifytie - hromadné nákazy polních kultur, 

• epizootie - hromadné nákazy zvířat. 

Antropogenní 

• provozní havárie a havárie spojené s infrastrukturou, 

• radiační havárie velkého rozsahu, 

• havárie velkého rozsahu způsobená vybranými nebezpečnými látkami  

a chemickými přípravky, 

• jiné technické a technologické havárie velkého rozsahu například požáry, exploze, 

destrukce nadzemních a podzemních částí staveb, 

• narušení hrází významných vodohospodářských děl se vznikem zvláštní povodně, 

• znečištění vody, ovzduší a přírodního prostředí haváriemi velkého rozsahu, 

• vnitrostátní společenské, sociální a ekonomické krize, 
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• narušení finančního a devizového hospodářství státu velkého rozsahu, 

• narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu, 

• narušení dodávek elektrické energie, plynu nebo tepelné energie velkého rozsahu, 

• narušení dodávek potravin velkého rozsahu, 

• narušení dodávek pitné vody velkého rozsahu, 

• narušení dodávek léčiv a zdravotnického materiálu velkého rozsahu, 

• narušení funkčnosti dopravní soustavy velkého rozsahu, 

• narušení funkčnosti veřejných komunikačních vazeb velkého rozsahu, 

• narušení funkčnosti veřejných informačních vazeb velkého rozsahu, 

• migrační vlny velkého rozsahu, 

• hromadné postižení osob mimo epidemií, 

• hrozba nebo provedení závažných teroristických akcí, aktivity vnitrostátního nebo 

mezinárodního zločinu nebo terorismu, 

• závažné narušení veřejného pořádku nebo nárůst závažné majetkové a násilné 

kriminality velkého rozsahu, 

• ohrožení života a zdraví občanů v jiných zemích takového rozsahu a charakteru, že 

je požadováno okamžité poskytnutí materiální nebo finanční humanitární pomoci 

nebo nasazení záchranných sil a prostředků státních a dobrovolných organizací ČR 

v rámci zahraniční pomoci, 

• ohrožení demokratických základů státu extrémistickými politickými silami, 

• násilné akce subjektů cizí moci spojené s použitím vojenských sil a prostředků proti 

chráněným zájmům a vyvolané účastí státu v mezinárodních mírových  

a humanitárních misí nebo plněním jeho spojeneckých závazků, 

• rozsáhlá a závažná diverzní činnost spojená se zjevnou přípravou vojenské agrese 

subjektu cizí moci, 

• vnější vojenské napadení státu nebo spojenců, 

• ohrožení základních hodnot demokracie, svobody občanů v jiných zemích takového 

rozsahu a charakteru, že ohrožuje bezpečnost mezinárodního prostředí a je 

požadováno i nasazení ozbrojených sil k provedení mezinárodní mírové nebo 

humanitární operace.[3]  
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2.1.6 Krizové a havarijní plánování 

 Je nástrojem krizového řízení a je souhrnem plánovacích činností, procedur a vazeb 

uskutečňovaných orgány krizového řízení a jimi určenými státními nebo veřejnými 

institucemi, právnickými nebo podnikajícími fyzickými osobami k realizaci cílů a úkolů 

při zajišťování bezpečnosti státu a jeho obyvatelstva za krizových situací.[4]  

2.1.7 Krizové stavy 

Stav nebezpečí 

Důvod: 

• Ohrožení života, zdraví, majetku, životního prostředí, pokud nedosahuje intenzita 

ohrožení značného rozsahu a není možné odvrátit ohrožení běžnou činnosti 

správních úřadů, orgánů krajů a obcí, IZS nebo subjektu kritické infrastruktury. 

Vyhlašující orgán: 

• Hejtman (primátor hl.m. Prahy). 
 
Územní rozsah: 

• Celý kraj nebo jeho část. 

Časová účinnost: 

• Nejdéle 30 dnů (prodloužení je přípustné jen se souhlasem vlády). 

Nouzový stav 

Důvod: 

• Vyhlašuje se v případě živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových 

havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, 

zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost. 

Vyhlašující orgán: 

• Vláda (při nebezpečí z prodlení předseda vlády). 

Územní rozsah: 

• Celý stát nebo jeho část. 
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Časová účinnost: 

• Nejdéle 30 dnů; prodloužení je přípustné po předchozím souhlasu Poslanecké 

sněmovny. 

Stav ohrožení státu 

Důvod: 

• Nastává, je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost státu nebo územní celistvost 

státu anebo jeho demokratické základy. 

Vyhlašující orgán: 

• Parlament na návrh vlády. 

Územní rozsah: 

• Celý stát nebo jeho část. 

Časová účinnost: 

• Bez omezení. 

Válečný stav 

Důvod: 

• Je-li ČR napadena nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné 

obraně proti napadení. 

Vyhlašující orgán: 

• Parlament. 

Územní rozsah: 

• Celý stát. 

Časová účinnost: 

• Bez omezení.[5]  
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2.1.8 Nebezpečná látka 

 Vybraná nebezpečná chemická látka nebo chemický přípravek, které vykazují 

jednu nebo více nebezpečných vlastností klasifikovaných podle zvláštního předpisu (zákon 

o chemických látkách a přípravcích). 

2.1.9 Riziko 

 Je v komplexním pojetí chápáno jako relace mezi očekávanou ztrátou (poškození 

zdraví, ztrátou života, ztrátou majetku atd.) a neurčitostí uvažované ztráty (zpravidla 

vyjádřenou pravděpodobností nebo frekvencí výskytu). V užším pojetí se někdy pojem 

riziko redukuje na pravděpodobnost, se kterou dojde za definovaných podmínek expozice 

k projevu nepříznivého účinku. Definice používá termínu EXPOZICE (doba působení). Je 

nezbytné si uvědomit, že riziko se rovná nule pouze v případě, že expozice dané látce 

nenastává (je nulová).[6]  

2.1.10 Integrovaný záchranný systém 

 Koordinovaný postup složek při přípravě na mimořádné události a při provádění 

záchranných a likvidačních prací. 

2.1.11 Kritická infrastruktura 

 Prostředky, systémy a jejich části, které jsou zásadní pro zachování nejdůležitějších 

společenských funkcí, zdraví, bezpečnosti nebo hospodářských či sociálních podmínek 

obyvatel a jejich narušení, nebo zničení by mělo závažný dopad na chod státu. Tvoří jí 

prvky nebo systémy prvků. 

2.1.12 Havarijní plán 

 Účelový dokument představující souhrn opatření k provádění záchranných a 

likvidačních prací k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení ohrožení vzniklých 

mimořádnou událostí a k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí. 

2.1.13 Mimořádná událost 

 Mimořádnou událostí se rozumí, škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností 

člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní 

prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.[7]  
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2.2 Zákon č. 238/2000 Sb. o HZS 

 Celým zněním Zákon č. 238/2000 Sb. o Hasičském záchranném sboru České 

republiky a o změně některých zákonů. Tento zákon zřizuje Hasičský záchranný sbor 

České republiky, jehož základním posláním je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek 

před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech. 

Hasičský záchranný sbor při plnění svých úkolů spolupracuje se správními úřady a jinými 

státními orgány, orgány samosprávy, právnickými a fyzickými osobami, s mezinárodními 

organizacemi a zahraničními subjekty. Cílem spolupráce je zejména stanovení práv  

a povinností při vzájemném poskytování pomoci a informací při mimořádných událostech, 

pokud tomu nebrání ustanovení jiných právních předpisů nebo povinnost mlčenlivosti. 

Součásti Hasičského záchranného sboru: 

• generální ředitelství Hasičského záchranného sboru, které je součástí Ministerstva 

vnitra, 

• Hasičské záchranné sbory krajů, 

• záchranný útvar, 

• Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany ve 

Frýdku-Místku, 

• Hasičské záchranné sbory krajů, které jsou organizačními složkami státu a účetními 

jednotkami, 

• záchranný útvar, který je organizační složkou státu a účetní jednotkou.[23]  
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2.3 Zákon č. 239/2000 Sb. o IZS 

 Celým zněním Zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému  

a o změně některých zákonů. Tento zákon definuje integrovaný záchranný systém, 

stanovuje složky integrovaného záchranného systému a jejich působnosti. V hlavě I tento 

zákon vymezuje sadu základních pojmů, jejichž základní zástupci jsou zmínění v předešlé 

kapitole. Dále se pak v hlavě II zaměřuje již na samotný IZS. 

Zákon říká, že integrovaný záchranný systém se používá v přípravě na vznik mimořádné 

události a při potřebách provádět současně záchranné a likvidační práce dvěma anebo více 

složkami integrovaného záchranného systému. 

2.3.1 Základní složky IZS 

Zákon vymezuje základní složky integrovaného záchranného systému: 

• Hasičský záchranný sbor České republiky, 

• jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární 

ochrany, 

• zdravotnická záchranná služba, 

• Policie České republiky. 

2.3.2 Ostatní složky 

Zákon dále vymezuje ostatní složky integrovaného záchranného systému, které poskytují 

při záchranných a likvidačních pracích plánovanou pomoc na vyžádání: 

• vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, 

• ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory, 

• ostatní záchranné sbory, 

• orgány ochrany veřejného zdraví, 

• havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, 

• zařízení civilní ochrany, 

• neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným  

a likvidačním pracím.[20]  
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2.4 Zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení 

 Celým zněním Zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých 

zákonů (krizový zákon). Tento zákon stanovuje působnosti a pravomoci státních orgánů  

a orgánů územních samosprávných celků a práva a povinnosti právnických a fyzických 

osob při přípravě na krizové situace, které nesouvisejí se zajišťováním obrany České 

republiky před vnějším napadením. Řeší také otázku ochrany kritické infrastruktury nejen 

na našem území, ale také v měřítku evropském. Dále také upravuje odpovědnost za 

porušení těchto povinností. V hlavě I tento zákon vymezuje sadu základních pojmů,  

jejichž základní zástupci jsou zmínění v kapitole 2.[22]  

2.4.1 Prvky kritické infrastruktury 

 Kritickou infrastrukturou se rozumí takový prvek kritické infrastruktury nebo 

systém prvků kritické infrastruktury, jehož narušení funkce by mělo závažný dopad na 

bezpečnost a chod státu. Byla by ohrožena základní zabezpečení životních potřeb 

obyvatelstva, zdraví osob nebo by byla narušena ekonomika státu. 

• energetika, 

• vodní hospodářství, 

• potravinářství a zemědělství, 

• zdravotnická zařízení, 

• doprava, 

• komunikační prostředky, 

• finance a státní správa, 

• nouzové služby, 

• veřejná správa, 

• odpady.[21]  
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2.5 Zákon č. 241/2000 Sb. o hospodářských opatřeních pro krizové stavy 

 Celým názvem Zákon č. 241/2000 Sb. o hospodářských opatřeních pro krizové 

stavy a o změně některých souvisejících zákonů. Zákon upravuje přípravu hospodářských 

opatření pro stav: 

• nebezpečí, 

• nouzový stav, 

• stav ohrožení státu, 

• válečný stav. 

Zákon dále vymezuje pravomoc následujícím subjektům: 

• vláda, 

• Česká národní banka, 

• krajské úřady, 

• obecní úřady obcí s rozšířenou působností, 

• orgány územně samosprávných celků, 

• fyzické a právnické osoby. 

Hospodářským opatřením pro krizové stavy se rozumí organizační, materiální nebo 

finanční opatření přijímané správním úřadem v krizové situaci pro zabezpečení nezbytné  

dodávky výrobků, prací a služeb, bez níž nelze zajistit překonání krizových stavů. 

Systém hospodářských opatření pro krizové stavy zahrnuje: 

• systém nouzového hospodářství, 

• systém hospodářské mobilizace, 

• použití státních hmotných rezerv, 

• výstavbu a údržbu infrastruktury, 

• regulační opatření.[24]  
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2.6 Zákon č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií 

 Celým názvem Zákon č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených 

vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně 

zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb. o změně a zrušení 

některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších 

předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) je hlavním pilí řem problematiky 

rozebírané v této práci. 

Zákon je rozdělen na sedm hlav a rozebírá tyto oblasti: 

• prevence  závažných  havárií, 

• povinnosti provozovatele, 

• havarijní plánování, 

• účast veřejnosti a informování veřejnosti, 

• výkon státní správy, 

• ustanovení společná, přechodná a zrušovací, 

• minimální množství nebezpečných látek, která jsou určující pro zařazení objektu 

nebo zařízení do skupiny A nebo skupiny B a pro sčítání poměrného množství 

nebezpečných látek. 

2.7 Předmět úpravy 

 Tento zákon pracuje s předpisy EU a stanovuje systém prevence závažných havárií 

pro objekty a zařízení, ve kterých je umístěna vybraná nebezpečná chemická látka nebo 

chemický přípravek s cílem minimalizovat pravděpodobnost vzniku a omezit následky 

závažných havárií na zdraví a životy lidí, hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek 

v sousedních objektech a zařízeních. 

Zákon stanovuje: 

a) povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob, které vlastní, užívají 

nebo budou uvádět do užívání inkriminovaný objekt nebo zařízení, 

b) působnost orgánů veřejné správy na úseku prevence závažných havárií způsobených 

vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky. 

 Tento zákon se nevztahuje na: 
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a) vojenské objekty a vojenská zařízení, 

b) nebezpečí spojená s ionizujícím zářením, 

c) silniční, drážní, leteckou a vodní přepravu vybraných nebezpečných chemických 

látek nebo chemických přípravků mimo objekty a zařízení, včetně dočasného 

skladování, nakládky a vykládky během přepravy, 

d) přepravu vybraných nebezpečných chemických látek nebo chemických přípravků  

v potrubích, včetně souvisejících přečerpávacích, kompresních a předávacích stanic 

postavených mimo objekt a zařízení v trase potrubí, 

e) dobývání ložisek nerostů v dolech, lomech nebo prostřednictvím vrtů, s výjimkou 

povrchových objektů, a zařízení chemické a termické úpravy a zušlechťování 

nerostů, skladování a ukládání materiálů na odkaliště, jsou-li v souvislosti s těmito 

činnostmi umístěny vybrané nebezpečné chemické látky nebo chemické přípravky 

uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu v části 1 tabulce I a tabulce II; touto 

úpravou nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů, 

f) průzkum a dobývání nerostů na moři, 

g) skládky odpadu. 

 

2.7.1 Podmínky zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A nebo skupiny B 

 Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která užívá objekt nebo zařízení, 

má určité povinnosti. 

a) zpracovat seznam, který obsahuje druh, množství, klasifikaci a fyzikální formu 

všech nebezpečných látek umístěných v objektu nebo zařízení, 

b) vytvořit plán prevence závažných havárií a omezení jejich následků na zdraví  

a životy lidí, hospodářská zvířata, životní prostředí a nemovitosti, 

c) vzhledem k seznamu navrhnout zařazení objektu nebo zařízení do příslušné 

skupiny, 

d) pokud je v objektu nebo zařízení umístěno více nebezpečných látek, provést 

součet poměrných množství umístěných nebezpečných látek. 

Návrh na zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A nebo skupiny B provozovatel 

předkládá krajskému úřadu v písemné a elektronické podobě podle vzoru uvedeného 

v příloze č. 2 k tomuto zákonu. 
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Obrázek 4: Vzor návrhu na zařazení objektu nebo zařízení.[12]  

 

Návrh na zařazení obsahuje: 

a) identifikační údaje objektu nebo zařízení a fyzické osoby oprávněné jednat jménem 

provozovatele, 

b) seznam, 

c) popis stávající nebo plánované činnosti provozovatele, 

d) popis a grafické znázornění okolí objektu nebo zařízení, 

e) údaje o množství nebezpečných látek v objektu nebo zařízení použitých při výpočtu  

v návrhu na zařazení, doplněné o množství nebezpečných látek, 

f) popis výpočtu podle přílohy č. 1, 

g) podpis fyzické osoby oprávněné jednat jménem provozovatele. 
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Krajský úřad posoudí návrh na zařazení do skupiny A nebo skupiny B a vydá 

rozhodnutí o zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A nebo skupiny B. 

Krajský úřad posoudí protokol o nezařazení a zjistí-li skutečnosti, které odůvodňují 

zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A nebo do skupiny B, zahájí řízení  

o zařazení. 

2.7.2 Analýza a hodnocení rizik závažné havárie 

 Provozovatel má povinnost provést pro účely zpracování bezpečnostního 

programu nebo bezpečnostní zprávy analýzu a hodnocení rizik závažné havárie, ve 

které uvádí: 

a) identifikaci zdrojů rizika, 

b) určení možných scénářů událostí a jejich příčin, které mohou vyústit v závažnou 

havárii, 

c) odhad dopadů možných scénářů závažných havárií na zdraví a životy lidí, hospodářská 

zvířata, životní prostředí a majetek, 

d) odhad pravděpodobností scénářů závažných havárií, 

e) stanovení míry rizika, 

f) hodnocení přijatelnosti rizika vzniku závažných havárií. 

 

Ministerstvo životního prostředí stanoví prováděcím právním předpisem způsob 

zpracování analýzy a hodnocení rizik závažné havárie.[12]  

2.8 Vyhláška 256/2006 Sb. o podrobnostech systému prevence 

závažných havárií 

 Vyhláška 256/2006 která byla vydána dne 22. května 2006 je dalším důležitým 

právním předpisem v problematice závažných havárií. Zapracovává příslušný předpis 

Evropských společenství a upravuje: 

• způsob zpracování analýzy a hodnocení rizik závažné havárie, 

• způsob zpracování bezpečnostního programu, 

• způsob zpracování a strukturu bezpečnostní zprávy, 

• způsob a strukturu zpracování vnitřního havarijního plánu, 
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• způsob zpracování a strukturu písemných podkladů pro stanovení zóny havarijního 

plánování, 

• způsob provedení aktualizace bezpečnostního programu, 

• způsob provedení aktualizace bezpečnostní zprávy, 

• způsob provedení aktualizace vnitřního havarijního plánu a podkladů pro stanovení 

zóny havarijního plánování, 

• postup při zabezpečení informování veřejnosti v zóně havarijního plánování.[13]  

2.9 Nová směrnice SEVESO III 

 Problematiku závažných průmyslových havárií v současné době řeší směrnice 

96/82/ES o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek (tzv. 

Směrnice Seveso II), která se zaměřuje na prevenci závažných havárií zahrnujících velká 

množství nebezpečných látek nebo jejich směsí. Směrnice zavádí dvoustupňovou úroveň 

regulace, tedy pro větší množství látek přísnější pravidla. Nedostatky této směrnice  

v návaznosti se změnami pravidel Evropské unie řeší nová směrnice Seveso III.  

Základní struktura nové směrnice se prakticky neliší od předešlé, pouze řeší nové oblasti 

problémů, které jsou aktuální v dnešní době. Změny se týkají vyjasnění a aktualizace 

některých ustanovení a zlepšení implementace a vymahatelnosti neustálého udržování 

nebo částečného zvyšování úrovně ochrany zdraví a životního prostředí. 

Hlavním důvodem novelizace směrnice Seveso II je přizpůsobení její Přílohy I Nařízení 

1272/2008 ke klasifikaci, označování a balení nebezpečných látek a směsí (dále jen 

nařízení CLP), které mění a ruší směrnice 67/548/EEC a 1999/45/EC, na které směrnice 

Seveso II v současné době odkazuje. CLP pravidla vstupují v platnost 1. června 2015. 

Směrnice Seveso II, která zahrnuje cca 10 000 objektů v Evropské unii, byla nápomocna 

při snižování pravděpodobnosti vzniku a následků chemických havárií.[14]  

Změny: 

Hlavní změna směrnice Seveso III se týká sladění její přílohy I s nařízením ES  

č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, tzv. nařízení CLP 

(Classification, Labelling and Packagingof Substance and Mixtures), které Evropský 

parlament a Rada přijaly dne 16. srpna 2008. Toto nařízení nachází slazení se stávající 

legislativou Evropské unie a se systémem OSN pro identifikaci nebezpečných chemikálií  
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a pro informování uživatelů o těchto nebezpečích. Můžeme tedy hovořit o Globálně 

harmonizovaném systému klasifikace a označování chemikálií (GHS). 

Seveso III má také dopad na proces hodnocení a analýzy rizik. Článek 2 směrnice Seveso 

III vymezuje oblast působnosti směrnice, kde jsou zachovány předešlé výjimky, ale 

explicitně se uvádí, že směrnice se vztahuje na podzemní skladování plynu. 

Další změnou je příloha I Nebezpečné látky. Pořadí částí 1 a 2 této přílohy bylo obráceno, 

takže část 1 přílohy I nyní obsahuje seznam kategorií nebezpečných látek podle obecné 

klasifikace nebezpečnosti (v souladu s nařízením CLP), a část 2 obsahuje seznam 

jmenovitě uvedených nebezpečných látek nebo skupin látek, které bez ohledu na svou 

obecnou klasifikaci nebezpečnosti vyžadují jmenovité uvedení. 

Rozdíly zaznamenaly i názvy kategorií. U toxicity - dřívější kategorie „vysoce toxický“ je 

nyní název kategorie „akutní toxicita kategorie 1“ podle nařízení CLP a dřívější kategorie 

„toxický“ nyní odpovídá kategoriím „akutní toxicita kategorie 2“ (všechny cesty expozice) 

a „akutní toxicita kategorie 3“ (dermální a inhalační cesta expozice). 

Staré kategorie nebezpečnosti pro oxidující, výbušné a hořlavé látky, jsou aktualizovány 

přesnějšími kategoriemi CLP pro fyzikální nebezpečnost. 

Nově vloženy chemické látky: 

• bezvodý amoniak, 

• fluorid boritý, 

• sirovodík. 

Přidán ropný produkt: 

• těžký topný olej. 

Aktualizace poznámek: 

• dusičnan amonný. 

Aktualizovány faktory toxického ekvivalentu: 

• dioxiny. 
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Většina výše zmiňovaných látek dle staré směrnice Seveso II i nově přidaných ve směrnici 

Seveso III jsou více či méně rizikové ve vztahu k přírodním zdrojům nebo zdraví člověka 

samotného. Bližší specifikování a rozdělení nebezpečných chemických látek je rozebráno 

v následující kapitole. Dopady zapříčiněné samotným uvolněním nebezpečné látky jsou  

v drtivé většině případů negativně podpořeny dalšími vlivy, které se vyskytují v čase  

a místě samotné mimořádné události. 
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3 ZÁKLADNÍ KLASIFIKACE NEBEZPE ČNÝCH LÁTEK 

 Nakládání s chemickými látkami, které jsou v dnešní době nezbytné pro výrobu 

drtivé většiny materiálů a průmyslových postupů, sebou nese určitá rizika, se kterými musí 

odpovědné subjekty počítat. Česká republika není v tomto odvětví žádnou výjimkou. Na 

našem území se převáží, zpracovává, vyrábí, skladuje a dále upravuje obrovské množství 

chemických látek a nebezpečných sloučenin, jejichž objem každým dnem roste. U těchto 

látek je při špatné manipulaci vysoké riziko újmy, jak už na zdraví či majetku, tak i na 

životním prostředí. 

S únikem nebezpečné chemické látky se můžeme setkat zejména ve výrobě, přepravě, 

skladování a může mít řadu důvodů. 

• následkem chybného působení člověka, 

• následkem selhání technologie, technických a bezpečnostních prvků, 

• následkem domino efektů (řetězová reakce vzájemně se ovlivňujících příčin  

a následků), 

•  vlivem přírodních sil při a po přírodních katastrofách, 

•  při teroristických napadeních a útocích, 

•  při diverzních akcích, 

•  následkem válečných akcí.[8]  

3.1 Posouzení nebezpečnosti chemických toxických látek 

 Pokud se budeme důkladně zamýšlet nad celkovou nebezpečností chemických 

toxických látek, měli bychom se zabývat také dalšími skutečnosti, jako je meteorologická 

situace v místě úniku látky, dále je významné pokrytí a převýšení terénu (což má vliv na 

šíření toxického oblaku) a v neposlední řadě také osídlení zasaženého místa. Z toho 

vychází, že pro stručné posouzení nebezpečnosti toxické látky vstupují do procesu tyto 

oblasti: 

 

• charakteristika vlastní jedovaté látky v nejširším pojetí, 

• místní povětrnostní podmínky, 

• převýšení a pokrytí (zastavěnost) terénu, 

• charakteristika lidského osídlení. 

 



UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2014 35 

 

 

Obrázek 5: Hodnoty přípustných expozičních limitů a koncentrací.[8]  

 

Při manipulaci s jakoukoliv chemickou látkou je třeba pamatovat na možná rizika spojená 

s případným únikem. Na základě rozličných charakteristik používaných látek ve výrobních 

procesech je nutno vždy zvolit jak správné technické prostředky, které jsou navrhovány 

pro styk s nebezpečnou chemickou látkou, tak i bezpečnostní pravidla, aby se předešlo 

újmě na životním prostředí a životech.  
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4 METODY IDENTIFIKACE A HODNOCENÍ RIZIK 

4.1 Bezpečnostní prohlídka 

 Kontrola zaměřená na posouzení stavu bezpečnosti provozů. Bezpečnostní 

prohlídky jsou zaměřeny především na zjištění, zda pracovní operace a údržby jsou 

prováděny v souladu s provozními předpisy. Zahrnují rozhovory s pracovníky na všech 

úrovních. Bezpečnostní prohlídky bývají často prováděny před spuštěním zařízení. Tým 

pracovníků, který provádí bezpečnostní prohlídku, musí mít přístup k technické 

dokumentaci, zprávám z šetření nehod a pracovních úrazů, provozním předpisům  

a protokolům z již provedených šetření. Pro zkvalitnění bezpečnostních prohlídek je 

vhodné použít kontrolní seznamy.[9]  

4.2 Kontrolní seznam (Checklist) 

 Detailní kontrolní seznam poskytuje základ pro standardní vyhodnocení 

nebezpečných situací. Výhodou je jejich snadná použitelnost. Je ovšem důležité, aby je 

vytvářeli pracovníci s praxí, znalostmi a odbornými zkušenostmi. Jedná se v podstatě  

o soubor otázek, které postihují nedostatky a rozdíly proti standardu a dá se na ně 

odpovědět pomocí „ano“, „ne“.[9]  

4.3 Metoda „What-if“ (Co se stane, když…) 

 Při této metodě kvalifikovaný tým prověřuje formou dotazů a odpovědí události, 

které mohou nastat. Dotazy začínají charakteristickým „co se stane, když…“ Této pracovní 

porady formou brainstormingu se účastní vybraná skupina odborníků. Kdokoli položí 

otázku a ostatní hledají odpovědi a odhadují následky dané situace a navrhují opatření. Od 

týmu se očekává, že na základě svých zkušeností odhalí nebezpečné situace a stavy, které 

se mohou vyskytnout v různých fázích procesu. Tato metoda však nemá tak propracovanou 

strukturu, jako např. metoda HAZOP.[9]  
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4.4 Metoda Hazard and Operability Study (HAZOP) 

 Analýza ohrožení a provozuschopnosti. Tato metoda se používá pro vyhodnocování 

bezpečnosti složitých zařízení, pro posouzení stávajícího zařízení, konečného návrhu 

projektu, variant modifikací zařízení nebo havarijních situací, které se již vyskytly. Cílem 

je odhalení příčin poruch, vytvoření seznamu nebezpečných stavů, návrh opatření pro 

zvýšení bezpečnosti. Je realizována formou porad vybrané skupiny odborníků, kteří 

důsledně a systematicky prohlíží celé zařízení. Soustřeďují se na posouzení rizika  

a provozní schopnosti systému.[9]  

4.5 Metoda Event Tree Analysis (ETA) 

 Strom událostí je postup, který sleduje průběh procesu od iniciační události přes 

konstruování události k příčinám vždy na základě dvou možností – příznivé a nepříznivé. 

Je to graf, který popisuje logický rozvoj událostí. Touto metodou je možné získat 

informace o tom, kdy se porucha objeví a jaká je její pravděpodobnost. Na základě 

stanovení pravděpodobnosti nezvratné posloupnosti poruch je možné navrhnout úpravy 

vedoucí ke zlepšení.[9]  

4.6 Metoda Fault Tree Analysis (FTA) 

 Metoda stromu poruch složí k nalezení jednotlivých cest šíření poruch od 

primárních příčin ke konečným následkům. Vychází z přesně definovaného konečného 

stavu a postupně se hledají příčiny, které mohli vést k uvažovanému stavu. Strom poruch 

sestavený pro závažný stav může být velice rozsáhlý, neboť vytváří různé kombinace 

příčin poruch. Tato metoda se používá pro chemická nebo průmyslová zařízení,  

v elektrotechnice i např. v jaderné energetice.[9]  

4.7 Metoda FMEA a FMECA 

 Failure Mode and Effects Analysis, Failure Mode, Effects and Criticality Analysis. 

Metoda FMEA je analýza způsobu a důsledků poruch. Stanoví postup popisu vzniku, 

průběhu a důsledku poruchy. Je vhodná především při hodnocení jednotlivých prvků 

systému, které mohou vést k selhání celého systému. FMECA je analýza způsobů, 

následků a kritičnosti poruch.  Umožňuje uvažovat závažnost poruchy a kritičnost jejich 

výskytu. Obě metody jsou vyvinuté pro potřeby studia poruch systémů. Jejich cílem je 

vyhodnocení důsledků a posloupností jevů vedoucích k poruše, klasifikování zjištěných 
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poruch podle toho, za jakých podmínek mohou být diagnostikovány a určení ukazatelů 

závažnosti a pravděpodobnosti vzniku poruchy.[9]  

Souhrn vybraných metod je průřezem nejefektivnějších postupů pro analýzu a hodnocení 

nejčastěji se vyskytujících rizik, jak už v průmyslových výrobních procesech tak v širokém 

spektru různorodých lidských činností. Každá ze zmíněných metod má své místo v procesu 

odstraňování možných rizik, ale ne vždy se dá aplikovat na jakoukoliv situaci. 
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5 OCHRANA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 

ZAŘÍZENÍ 

 Technická a technologická zařízení, která vyrábí, zpracovávají nebo skladují 

nebezpečné chemické látky, musí splňovat nároky na řádné zabezpečení. V praxi se 

konfigurace zabezpečovacích zařízení liší v závislosti na velikosti a typu objektu. Jedním  

z důležitých faktorů je také množství uvolněných finančních prostředků na zajištění 

ochrany objektu. 

Základní druhy ochrany objektu: 

• technická ochrana, 

• režimová ochrana, 

• fyzická ochrana, 

• klasická ochrana. 

5.1 Technická ochrana 

 Technická ochrana je jedním z nejspolehlivějších ochranných prvků, které se dají 

při zabezpečení jakéhokoliv objektu využít. Kombinuje klasickou ochranu s moderními 

technickými prvky. Pro potenciálního narušitele je překonání takového zabezpečovacího 

prvku složité v tom, že systém rozpozná zásah na napadený prvek a pošle informaci 

zabezpečovacímu systému, který podniká další kroky k dopadení pachatele. 

Prvky technické ochrany: 

• EZS, 

• CCTV, 

• EPS, 

• systém kontroly vstupu. 

5.2 Režimová ochrana 

 Režimová ochrana je soubor pravidel pro pohyb osob v daném objektu. Tato 

opatření zahrnují pravidla i pro vstup, a odchod z objektu. Vztahují se jak na stále 

zaměstnance zabezpečovaného objektu, tak i na externí osoby, které nenavštěvují objekt 

pravidelně. 
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Režimová ochrana obsahuje: 

• vnější režimová opatření, 

• vnitřní režimová opatření. 

5.3 Fyzická ochrana 

 Fyzická ochrana je v zabezpečovaných objektech zajišťována lidským faktorem. 

Příslušník ochranné služby, vrátný nebo policista dokáže při detekci narušení 

zabezpečovaného objektu pohotově jednat. To je neocenitelná vlastnost tohoto prvku  

v zabezpečovací soustavě objektů. Nejvíce efektivní je kombinace fyzické ochrany  

s ostatními druhy ochrany objektu. 

5.4 Klasická ochrana 

 Klasická mechanická ochrana je součástí každého zabezpečovaného objektu. 

Základní funkce mechanické ochrany je zvyšovat čas potřebný ke zdolání překážky  

a následné vniknutí do požadovaného sektoru. 

Rozdělení prvků klasické ochrany: 

• obvodové prvky, 

• plášťové prvky.[31]  

Každý podnik, který se nachází na území České republiky, není zbaven nepříznivých 

přírodních vlivů, ani ničivého působení člověka samotného. Závažné havárie s menším či 

větším dopadem na životní prostředí, zdraví a majetky osob se stávají velice často,  

a snahou dnešní společnosti je takovým událostem předcházet a minimalizovat 

pravděpodobnost vzniku. 

Následky velkých chemických katastrof z celého světa nám ukazují, že vždy je co 

zlepšovat a čemu se učit. Platná legislativa každé doby ukrývá jisté nedostatky, které se 

postupem času snažíme odstraňovat. 
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6 BEZPEČNOST TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 

ZAŘÍZENÍ 

 Výrobní proces v jakémkoliv zařízení s sebou nese určité riziko vzniku nebezpečné 

události. I když se jedná o nízkorizikový provoz, který nenakládá s jakýmkoliv druhem 

nebezpečných látek a nástrojů, stále jsou zaměstnanci vystavení riziku úrazu se zařízením 

nebo jinou veličinou. V podnicích, které nakládají s nebezpečnými látkami riziko roste  

a přiměřeně tomuto aspektu musí provozovatel zvyšovat bezpečností nároky v zájmu 

zdraví svých zaměstnanců i legislativy. 

6.1 Ochrana před explozí 

 Každá ochrana proti explozi by měla vycházet ze znalosti technologie výroby jako 

celku, jednotlivých částí i zařízeni technologického celku. Je důležité se zaměřit nejen na 

normální provozní režim podniku, ale i na fázi najíždění do výroby nebo odstavováni 

zařízení. Mezi další zohledňované prvky patří období pravidelné údržby a oprav. Vždy je 

výhodné zabývat se preventivními opatřeními, které nám pomohou snížit rizika plynoucí  

z výroby na minimum. 

6.1.1 Aktivní prevence proti výbuchu 

 Zabraňuje možnosti vzniku výbuchu tím, že vylučuje alespoň jednu z možných 

příčin vzniku exploze: 

• kyslík v zařízení je vytěsňován inertními plyny, 

• vyloučen výskyt zdroje zapálení, 

• minimalizována koncentrace hořlavého prachu v zařízení. 

6.1.2 Pasivní prevence proti výbuchu 

 Nezabrání vzniku samotné exploze, ale omezuje a snižuje její důsledky a účinky. 

Mezi základní podmínky pro stanovení rizika nebezpečí výbuchu nebo požáru je správné 

stanovení vnitřního a vnějšího prostředí.[33]  
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6.2 Požární ochrana 

 Požárně bezpečnostní zařízení jsou v pojetí platného zákona o požární ochraně 

skupinou zařízení, které zajišťují např. signalizaci požáru, omezení šíření požáru nebo únik 

osob při požáru. 

Legislativní oporu problematika nachází ve vyhlášce č. 246/2001 Sb., o stanovení 

podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární 

prevenci). 

Druhy požárně bezpečnostních zařízení: 

• zařízení pro požární signalizaci (např. elektrická požární signalizace), 

• zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu (např. stabilní nebo polostabilní hasicí 

zařízení), 

• zařízení pro usměrňování pohybu kouře při požáru (např. zařízení pro odvod kouře 

a tepla), 

• zařízení pro únik osob při požáru (např. požární nebo evakuační výtah), 

• zařízení pro zásobování požární vodou (např. vnější požární vodovod včetně 

nadzemních a podzemních hydrantů), 

• zařízení pro omezení šíření požáru (např. požární klapka nebo požární dveře), 

• náhradní zdroje a prostředky určené k zajištění provozuschopnosti požárně 

bezpečnostních zařízení.[34]   

 

Moderní směr myšlení v oblasti prevence vzniku závažných havárií v důsledku úniku 

nebezpečných chemických látek využívá velké množství moderních metod pro jejich 

excelentní zvládnutí. Při osvojení kvalitních postupů a opatření zvyšujeme 

pravděpodobnost úspěšného zvládnutí mimořádné situace a tím i minimalizaci následků, 

které nás mohou zpomalovat v dalším rozvoji. S mnoha případy potencionálně 

nedokonalých systémů a postupů se může setkat každý z nás v jakémkoliv odvětví lidské 

činnosti a tyto aspekty se práce snaží objasňovat v praktické části. 
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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7 ANALÝZA PODNIKU XY 

7.1 Popis podniku 

 Pro potřeby této práce se po domluvě se zástupcem podniku ustanovila pravidla 

chránící citlivá data podniku a utajované výrobní procesy. V souladu s touto úmluvou jsou 

pro podnik a jiné části koncernu využívány náhodné zkratky. Dále jsou pořízené 

fotomateriály záměrně graficky poupraveny za účelem snížení vypovídající hodnoty  

a složitějšímu identifikování objektů v reliéfu krajiny. 

Analyzovaná společnost XY a.s. z koncernu ABC a.s. je jedním z největších evropských 

výrobců radiálních agropláštů, které jsou vyráběny a prodávány po celém světě pod třemi 

obchodními značkami. Vlastními obchodními značkami společnosti jsou XY a DE, značka 

pneumatik FG pro zemědělský segment je licencovaná. Podnik XY a.s. dále vyrábí  

a distribuuje průmyslové pneumatiky a pneumatiky pro motocykly pod značkou XY. XY 

a.s. vlastní výrobní závody v České republice a v jiných zemích světa. Disponuje vlastní 

globální prodejní a distribuční sítí. 

7.2 Popis výroby 

 Podnik při výrobě radiálních agropláštů používá mnoho metod a postupů, které se 

liší dle prostředí, ve kterém bude finální produkt využíván. Dále podnik rozděluje 

pneumatiky podle dezénů, druhu stroje, na kterém budou využívány a požadované 

životnosti. 

7.2.1 Přehled dezénů 

 

Stavební stroje: 

 

 

Industriální pneumatiky: 
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Mobilní jeřáby: 

 

 

Industriální traktory: 

 

 

Víceúčelové pneumatiky:

 

 

Smykem řízené nakladač

 

Skupina obrázk

7.2.2 Značení rozměru pneumatiky

Obrázek 7: Značení rozmě

, Fakulta aplikované informatiky, 2014 

elové pneumatiky: 

ízené nakladače: 

Skupina obrázků 6: Přehled dezénů.[30]  

ru pneumatiky 
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7.2.3 Značení bočnice pneumatik

Obrázek 

7.2.4 Konstrukce pneumatik

 

 

, Fakulta aplikované informatiky, 2014 

nice pneumatik 

Obrázek 8: Značení bočnice pneumatik.[30]  

Konstrukce pneumatik 

Obrázek 9: Konstrukce pneumatik.[30]  
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7.2.5 Použití dezénů podle povrchu 

 

Obrázek 10: Použití dezénů podle povrchu.[30]  

7.3 Environmentální management 

 Společnost XY v roce 2002 rozhodla o zavedení environmentálního managementu. 

Prvním krokem bylo dobrovolné rozhodnutí firmy podřídit se požadavkům platné 

legislativy a požadavkům normy ISO 14 001, která bere ohled na prevenci a péči o životní 

prostředí ve velkých podnicích. 

V roce 2004 společnost obdržela mezinárodní certifikát ČSN EN ISO 14 001. Získáním 

tohoto certifikátu dává společnost najevo svůj kladný postoj k ochraně životního prostředí. 

Podstatou EMS je: 

• snaha průběžně získávat přesné informace o vlivech produkce na životní prostředí, 

• snaha vždy znát současné a budoucí právní povinnosti v ochraně životního 

prostředí, 

• snaha o průběžné zlepšování dosahovaných výsledků v oblasti ochrany životního 

prostředí, 

• snaha o přesnější vstupní analýzu dat, a tím předcházení možným negativním 

dopadům, 

• snaha o zajištění zdrojů tam, kde přinesou největší užitek z hlediska ochrany 

životního prostředí i ekonomického, 

• snaha o snižování spotřeb energií, vody, zemního plynu a dalších surovin 

potřebných při výrobě, 

• snaha o minimalizování rizika vzniku ekologické havárie, 

• snaha o zlepšení ekologického povědomí u zaměstnanců. 
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7.4 Ochrana ovzduší 

 Negativním jevem v gumárenské výrobě je výskyt technologických emisí. Ve všech 

provozech analyzované společnosti je množství těchto emisí (VOC, CO, CO2, (NO)x, 

prach a další) pečlivě monitorováno. 

V každé výrobní činnosti je stanoveno přípustné množství emisí. Společnost každoročně 

provádí měření ve všech výrobních úsecích a zjištěné hodnoty zpracovává pro prokázání 

plnění emisních limitů.  

V oblasti ochrany ovzduší společnost neprovádí pouze monitorování a měření emitovaných 

látek, ale je zde intuitivní snaha emise maximálně snižovat. Tento postup dokumentují 

četné projekty společnosti: 

• u všech parních kotlů změněno topné médium na zemní plyn, 

• všechny kotle vybaveny účinnějšími nízkoemisními hořáky, 

• zavedení  kotlů s nižší spotřebou zemního plynu, 

• zavedena likvidační jednotka benzínových par, 

• instalace účinných filtrů pro provozy s výskytem prachu, 

• instalace zařízení AEROX INJECTOR pro snižování pachů. 

 

 

Obrázek 11: Emise CO2.[25]  
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Obrázek 12: Vypouštění CO2.[25] 

7.5 Ochrana vod 

 Závod na výrobu agroplášťů pro svoji výrobu využívá vodu čerpanou z městských 

vodovodních řádů. Využívaná voda se pohybuje v podniku ve dvou sférách technologické 

a netechnologické. 

Technologicky se voda používá jako: 

• rozpouštěcí médium, 

• přenašeč tepla, 

• chladící médium. 

V této oblasti voda v systémech pouze cirkuluje nebo dochází pouze k jejímu odpařování.  

Nedochází tedy k žádné produkci odpadních vod. 

Netechnologicky se vodní zdroje využívají k úklidovým a čistícím procesům, osobní 

spotřebě a hygieně. Při jakémkoliv z těchto procesů dochází použitím vody a k jejímu 

znečištění. Vznik tzv. odpadních vod je v provozovnách odváděn kanalizačními řády na 

městské čistírny odpadních vod k vyčištění. 

 

Při vypouštění odpadních vod se provádí: 

• pravidelné monitorování a měření kvality vypouštěných odpadních vod, 

• nahrazování ekologicky rizikových chemických přípravků. 
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7.6 Odpadové hospodá

 V zájmu každého velkého podniku je minimalizace vzniklých odpad

spojené žádoucí snížení náklad

v podniku XY, zde je zájem zam

také na servisní a administrativní jednotky

Podnik vzniklé odpady peč

dohlíží na průběžné plně

v podniku. 

Trvale probíhá analýza, která má za úkol nalézat a odstra

a také třídit, upravovat a 

7.6.1  Nakládání s obaly

 Důležitou oblastí odpadového hospodá

snaží informovat spotřebitele

využití odpadu z těchto obal

Tyto povinnosti jsou shrnuty 

registračním číslem 0308/500/5517/09

plnění povinnosti zpětného odb

společností EKO-KOM, a.s. na základ

F00033408. 

, Fakulta aplikované informatiky, 2014 

Obrázek 13: Měrná spotřeba vody.[26]  

Odpadové hospodářství 

V zájmu každého velkého podniku je minimalizace vzniklých odpad

snížení nákladů na uskladnění, odvoz a likvidaci. Není 

, zde je zájem zaměřen nejen na výrobu, kde vzniká hlavní podíl odpad

servisní a administrativní jednotky. 

Podnik vzniklé odpady pečlivě třídí kvůli snadnému čištění nebo recyklaci.

ěžné plnění limitů odpadů na jednotlivých předem specifikovaných místech 

Trvale probíhá analýza, která má za úkol nalézat a odstraňovat příč

a vracet použitelný materiál do výroby. 

obaly 

ležitou oblastí odpadového hospodářství je nakládání s obaly. Zde 

snaží informovat spotřebitele o způsobu zajištění zpětného odběru a dále 

ěchto obalů. 

jsou shrnuty v „Seznamu osob“ na Ministerstvu životního prost

0308/500/5517/09. Dále tuto strategii dokládá smlouva

ětného odběru a využití odpadu z obalu s autorizovanou obalovou 

KOM, a.s. na základě Smlouvy o sdruženém plnění 
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V zájmu každého velkého podniku je minimalizace vzniklých odpadů, a s tím 

daci. Není tomu jinak ani  

en nejen na výrobu, kde vzniká hlavní podíl odpadů, ale 

ní nebo recyklaci. Odbor kvality 

ředem specifikovaných místech 

příčiny vadné produkce  

s obaly. Zde se společnost 

ěru a dále zavádí další 

inisterstvu životního prostředí pod 
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7.7 Zpětný odběr pneumatik

 Společnost XY v roce 2002 zavedla službu

ojetých pneumatik. Tato služba je realizována v prodejních pobo

a vztahuje se na všechny plášt

K vyhledání takového nejbližšího místa odb

stránkách výrobce. Vrácené plášt

cementáren, kde nahrazují č

 

7.8 Spotřeba přírodních zdroj

 Životní prostředí je ovliv

které k samotné výrobě

veličiny v podobě energií a surovin. 

Nejdůležitějšími zdroji energie pro 

zemní plyn, ropné produkty a elektrická energie.

Energie je ve výrobě používána k výrobním ú

horké vody a páry, 

a zároveň také k nevýrobním, 

například provoz vzduchotechniky, 

skladování, manipulace a doprava,

, Fakulta aplikované informatiky, 2014 

ěr pneumatik 

v roce 2002 zavedla službu, která zajišťuje bezplatný zp

ojetých pneumatik. Tato služba je realizována v prodejních pobo

ny pláště uvedené firmou na tuzemský trh. 

K vyhledání takového nejbližšího místa odběru je možno použít 

stránkách výrobce. Vrácené pláště jsou pak dále předány k materiálovému využití nebo do 

cementáren, kde nahrazují část paliva a vstupních surovin. 

Obrázek 14: Zpětný odběr pneumatik.[27]

řírodních zdrojů 

ředí je ovlivňováno jak samotným výrobním procesem, tak i postupy, 

které k samotné výrobě vedou. Jedním ze základních předpokladů

ě energií a surovin.  

jšími zdroji energie pro podnik XY a.s. jsou fosilní paliva

ropné produkty a elektrická energie. 

používána k výrobním účelům, jako jsou např

 výroba tlakového vzduchu, k provozu výrobních za

 také k nevýrobním, provozně-servisním a pomocným č

íklad provoz vzduchotechniky, filtr ů a chlazení, provoz měřící a regula

skladování, manipulace a doprava, zajištění vytápění, osvětlení a administrativní
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ťuje bezplatný zpětný odběr 

ojetých pneumatik. Tato služba je realizována v prodejních pobočkách společnosti  

ru je možno použít přehled na webových 

edány k materiálovému využití nebo do 

 

[27]  

výrobním procesem, tak i postupy, 

edpokladů výroby jsou vstupní 

a.s. jsou fosilní paliva, jako je například 

jsou například výroba tepla, 

k provozu výrobních zařízení 

ným činnostem, jako je 

ěřící a regulační techniky, 

tlení a administrativní činnosti. 
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Podnik se v rámci své environmentální politiky snaží snižovat spotřebu energie. Tomuto 

procesu napomáhají pravidelně konané energetické audity, jejichž výstupem je vytipování 

oblastí, kde je možné, pomocí vhodných opatření, dosáhnout úspory energie. 

Úsporná opatření: 

• snížení spotřeby zemního plynu, 

• instalace účinnějších spalovacích zařízení, 

• snížení ztrát tepla, horké vody, páry, 

• zlepšením přenosu a zlepšením izolací, 

• preventivní prověrky a údržba stavu zařízení energetiky, 

• zavádění efektivnějších postupů, technologií a zařízení. 

 

Obrázek 15: Měrná spotřeba elektrické energie.[28]  

 

Obrázek 16: Měrná spotřeba zemního plynu.[29]  
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7.9 Havarijní p řipravenost 

 Podnik XY si je vědom pravděpodobností možného výskytu mimořádné události  

a na základě provedených analýz zavedl interní směrnice a předpisy, které se snaží předejít 

mimořádným událostem, snížit riziko na minimum a chránit životy svých zaměstnanců  

a obyvatel v okolí podniku. 

Z manažerského pohledu na tuto problematiku, správně zvolená strategie využívající 

dostatečnou míru prevence ve výrobním procesu snižuje čas a náklady po možném 

zasažení výrobního zařízení havárií nebo přírodní katastrofou. 

K úspěšnému zvládnutí možných nepříznivých vlivů slouží podniku zpracovaný i tzv. 

Krizový řád, který kromě podrobných postupů při mimořádné události na jednotlivých 

pracovištích obsahuje mimo jiné i Interní schéma vyrozumění. Toto schéma informuje 

zaměstnance o telefonních kontaktech na důležité orgány a organizace jako jsou například 

místně příslušné HZS, ČIZP, Vodovody a kanalizace, Policie ČR apod., včetně členů 

Havarijní komise XZ a.s. 
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Posuzované pravděpodobnosti vzniku mimořádné situace na:  

• požár, 

• povodeň, 

• únik nebezpečné látky do vody či půdy, 

• únik nadlimitního množství emisí do ovzduší, 

• havárie zařízení, 

• závažné dopravní nehody, 

• hromadný úraz. 

7.10 Seznam používaných chemických látek 

 Mezi hlavní materiály při výrobě a zpracování většiny druhů pneumatik patří 

zejména přírodní guma, syntetická guma, olej a mour. Podíl složek, kde převládají gumové 

látky činí více než 80%. Ostatní část tvoří zpravidla zpevňovací materiály. 

Polovinu použitého gumového podílu tvoří přírodní kaučuk, který se získává z rostliny 

kaučukovník. 

  

Další třetinu gumových směsí tvoří plnidla, kde nejdůležitější složkou je mour, který dává 

pneumatice černou barvu. Dalším důležitým plnidlem je olej, který se používá hlavně jako 

změkčovadlo. Kromě ostatních složek se pro výrobu gumové směsi používají vytvrzovací 

přísady, eventuálně vulkanizační látky a četné pomocné chemikálie a ochranné přípravky. 



UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2014 55 

 

 

Obrázek 17: Používané chemické látky.[Zdroj XY]  

 

7.11 Havarijní plán podniku 

 Havarijní plán je součást souboru opatření  pro případ úniku závadných 

chemických látek do prostředí,  zabývá se možnými druhy úniku jednotlivých závadných 

látek a způsoby řešení vzniklých havárií, stanovuje podmínky hlášení a odstraňování 

následků havárií. 

7.11.1 Vyrozumění o havárii 

 Analyzovaný podnik využívá pro vyrozumění o vzniklé mimořádné události 

jednoduché a efektivní schéma. 
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Obrázek 

 

7.12 Vznik požáru 

 Kvalitní požární ochrana je dnes nepostradatelnou sou

podniku. V zájmu každého majitele podniku je chránit sv

událostmi, které mohou zp

a v důsledku toho ochromit nebo mnohdy i samotný podnik zlikvidovat.

Zkoumaný podnik XY nedisponuje vlastním hasi

u podobných druhů zař

objekt implementovány nejnov

zóny, oddělený sklad hoř

s kyselinami, stabilní hasící za

 

 

 

 

, Fakulta aplikované informatiky, 2014 

Obrázek 18: Schéma vyrozumění.[Zdroj XY]

 

Kvalitní požární ochrana je dnes nepostradatelnou součástí každého v

podniku. V zájmu každého majitele podniku je chránit svůj majetek p

událostmi, které mohou způsobit finanční újmu nebo ztráty na životech zam

oho ochromit nebo mnohdy i samotný podnik zlikvidovat.

Zkoumaný podnik XY nedisponuje vlastním hasičským sborem, jak je tomu zvykem 

ů zařízení. V souladu s legislativními požadavky 

implementovány nejnovější poznatky požární ochrany jako jsou nap

lený sklad hořlavých kapalin, oddělný prostor dávkovacího za

hasící zařízení apod. 
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[Zdroj XY]  

Kvalitní požární ochrana je dnes nepostradatelnou součástí každého většího 

ůj majetek před nepříznivými 

ní újmu nebo ztráty na životech zaměstnanců  

oho ochromit nebo mnohdy i samotný podnik zlikvidovat. 

ským sborem, jak je tomu zvykem  

ízení. V souladu s legislativními požadavky má supermoderní 

jako jsou například požární 

lný prostor dávkovacího zařízení pracující  
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Obrázek 19: Stabilní hasící zařízení.[32]  

 

Stabilní hasící zařízení tvoří hlavní páteř v požární ochraně podniku XY. Pro potřeby 

legislativy bylo v blízkosti objektu vytvořeno zařízení na shromažďování velkého 

množství vody, které by bylo potřebné v situaci, kdy by jakoukoliv z částí provozu 

zachvátil požár. 

 

Obrázek 20: Vodní nádrž.[Zdroj vlastní] 
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V jednotlivých provozech se na stanovištích využívají chemické látky, jako například 

technický benzín, které jsou uloženy v zařízeních, zabraňující samovolnému odpařovaní 

skladované látky, ale zároveň nevyžadují složitou manipulaci při jejich užívání. 

Jednoduché zařízení skládající se z nádržky s potřebnou látkou a malým talířovitým 

útvarem, který je na pružině uchycen nad nádržkou, zajišťuje po stlačení vrchní části 

distribuci tekutiny pouze na požadovaný okamžik. Takto konstruované zařízení zabraňuje 

nejen nechtěnému odpařování, ale také zamezuje případnému rozlití kapaliny při nevhodné 

manipulaci a zabraňuje potenciálnímu vznícení celého objemu nádoby. 

Dalším velice účinným prvkem požární bezpečnosti je rozdělení celého objektu na sekce, 

které jsou mezi sebou odděleny zdmi s požárně bezpečnostními dveřmi. Tento systém 

zabraňuje rozšíření případného požáru na celý objekt, ale jenom na část, kde požár vznikl  

a kde ho bude snazší likvidovat v daném měřítku. 

7.13 Skladování nebezpečných látek 

 Vzhledem k moderní povaze celého komplexu bylo již od návrhové fáze myšleno 

na jedno z nejrizikovějších míst a to sklad hořlavých kapalin. Jde o samostatnou místnost 

integrovanou přímo v samotném objektu, ve které jsou uschovány zásoby technického 

benzínu, gumárenského spojovacího cementu, ředidel a dalších chemických látek. Tento 

fakt zamezuje případnému rozšíření výparů z havárie do dalších částí objektu, a chrání tak 

zdraví a životy všech zaměstnanců v sekci.  
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Obrázek 

 

Obrázek 

, Fakulta aplikované informatiky, 2014 

Obrázek 21: Sklad hořlavých kapalin.[Zdroj vlastní]

Obrázek 22: Umístění skladu hořlavých kapalin.[Zdroj XY]
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[Zdroj vlastní] 

 

[Zdroj XY]  
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Obrázek 23: Detail skladu hořlavých kapalin.[Zdroj XY] 

 

Případný únik chemikálií je řešen záchytnou jímkou, na které jsou všechny nebezpečné 

chemické látky skladovány. Nastane-li únik, tekutina bude zachycena v jímce, a poté 

nastane fáze likvidace nebezpečné látky. Toto řešení poskytuje potřebný čas, a hlavně 

kvalitu při odstraňování následků mimořádné události s ohledem na životní prostředí, které 

bude tímto postupem nedotčené. 
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Obrázek 

Obrázek 25

 

, Fakulta aplikované informatiky, 2014 

Obrázek 24: Záchytná jímka.[Zdroj vlastní] 

25: Nádoba se spojovacím cementem.[Zdroj vlastní]
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[Zdroj vlastní] 
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Další klíčovou součástí podniku XY je 

V těchto prostorech probíhá úprava vody, jejíž základní kvalita není pro provoz celého 

závodu vyhovující. I zde se jedná o samostatnou místnost disponující velkým množstvím 

chemicky nebezpečných látek a to zejména kyselinou sírovou. Zp

s potřebnými chemikáliemi je rozdílný od p

žádná z látek uskladněná v soudku 

jsou umístěny pod všemi rizikovými nádobami. I v tomto p

případně uniklá kapalina se nedostane do míst, kde by se špatn

 

 

, Fakulta aplikované informatiky, 2014 

částí podniku XY je dávkovací stanice na úpravu pH

orech probíhá úprava vody, jejíž základní kvalita není pro provoz celého 

závodu vyhovující. I zde se jedná o samostatnou místnost disponující velkým množstvím 

čných látek a to zejména kyselinou sírovou. Způsob zabezpe

i chemikáliemi je rozdílný od předešlého modelu. Bezpe

ěná v soudku či barelu neunikne, nám dávají záchytné vany, které 

ny pod všemi rizikovými nádobami. I v tomto případě mů

niklá kapalina se nedostane do míst, kde by se špatně likvidovala.

Obrázek 26: Záchytná vana 1.[Zdroj vlastní]
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dávkovací stanice na úpravu pH chladicí vody.  

orech probíhá úprava vody, jejíž základní kvalita není pro provoz celého 

závodu vyhovující. I zde se jedná o samostatnou místnost disponující velkým množstvím 

ůsob zabezpečení barelů 

. Bezpečnost a jistotu, že 

i barelu neunikne, nám dávají záchytné vany, které 

ř ě můžeme konstatovat, že 

ě likvidovala. 

 

[Zdroj vlastní] 
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Kromě speciálních prostor pro uskladn

společnost XY zásobníkem na tekutý dusík, který se nachází v t

Specializované zařízení od spole

uchovává dusík v kapalném skupenství

propracované konstrukce s dvojitým plášt

kubický metrů kapaliny, kde se nádrž vždy plní maximáln

druhu výroby se využívají dva typy zásobník

V nízkotlakém modelu mů

ventilu. Vysokotlaký model disponuje v nádrži 27 bary a pojistný ventil je nastaven na 37 

barů. Hodnoty tlaků v zásobnících se vždy p

výrobní linky. 

 

 

 

, Fakulta aplikované informatiky, 2014 

Obrázek 27: Záchytná vana 2.[Zdroj vlastní]

 speciálních prostor pro uskladnění nebezpečných chemických látek disponuje 

nost XY zásobníkem na tekutý dusík, který se nachází v těsné blízkosti objektu. 

řízení od společnosti MESSER, využívané př

uchovává dusík v kapalném skupenství, který má -196 °C. Stř

propracované konstrukce s dvojitým pláštěm a izolační vložkou uchovává zhruba 10 

kapaliny, kde se nádrž vždy plní maximálně na 95% jejího objemu. Dle 

druhu výroby se využívají dva typy zásobníků, které se liší tlak

V nízkotlakém modelu můžeme počítat s 12 bary v zásobníku a s 18 bary na pojistném 

ventilu. Vysokotlaký model disponuje v nádrži 27 bary a pojistný ventil je nastaven na 37 

ů v zásobnících se vždy přizpůsobují na míru konk
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[Zdroj vlastní] 

ných chemických látek disponuje 

nost XY zásobníkem na tekutý dusík, který se nachází v těsné blízkosti objektu. 

využívané při výrobním procesu, 

°C. Středně velký zásobník 

ní vložkou uchovává zhruba 10 

ě na 95% jejího objemu. Dle 

, které se liší tlakem v zařízení.  

ítat s 12 bary v zásobníku a s 18 bary na pojistném 

ventilu. Vysokotlaký model disponuje v nádrži 27 bary a pojistný ventil je nastaven na 37 

sobují na míru konkrétní technologii 
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Obrázek 28: Zásobník na tekutý dusík.[Zdroj vlastní] 

 

Uvnitř areálu podniku XY se nalézá také zařízení, které má za úkol dodržovat limity 

vypouštěných emisí do ovzduší, které jsou během výroby vyprodukovány. Zařízení se 

nalézá v těsné blízkosti zásobníku MESSER na tekutý dusík. U výrobní haly podniku XY 

se nesetkáme s obvykle nepříjemným zápachem z výroby, jehož hodnoty bývají i tak 

podlimitní a hygienicky přípustné, jak je tomu u jiných továren v přilehlé lokalitě. I přes 

tento fakt XY disponuje kvalitním čistícím zařízením špičkové úrovně a zajišťuje tak 

vysoký komfort okolní krajině a obyvatelstvu. 
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Obrázek 29: Zařízení na měření emisí.[Zdroj vlastní] 

 

V dnešní době, kdy se často setkáváme s živelnými pohromami všeho druhu, mohou 

podniky také zasáhnout i cílené útoky skupin lidí, které se snaží jednáním tohoto druhu 

upozornit na jakýkoliv záměr. Objekty, které disponují větším množstvím nebezpečných 

chemických látek nechtěně upoutávají pozornost k takovýmto aktivitám. V evropských 

poměrech takovéto incidenty nejsou až tak časté, ale dobré zabezpečení rizikových objektů 

napomáhá předcházet únikům nebezpečných chemických látek v důsledku vnějšího 

narušení. 

Jedním z hlavních prvků ochrany celého zařízení podniku XY je kvalitní kamerový 

systém, o jehož správu a správné využití se stará vyškolená obsluha vrátnice. Spolu  

s důsledným plněním vstupních pravidel do objektu a nepřetržitým fyzickým dohledem na 

objekt dnem i nocí, je zajištěn výborný základ k celkově špičkovému zabezpečení objektu. 
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Tímto postupem se eliminuje riziko cizího narušení a možné sabotování prostor

s nebezpečnými chemickými látkami a následné zamo

mohlo mít za následek újmu na životním prost

Skupina obrázk

, Fakulta aplikované informatiky, 2014 

Tímto postupem se eliminuje riziko cizího narušení a možné sabotování prostor

nými chemickými látkami a následné zamoření objektu č

dek újmu na životním prostředí či životech. 

Skupina obrázků 30: Kamerový systém.[Zdroj vlastní]
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Tímto postupem se eliminuje riziko cizího narušení a možné sabotování prostorů  

ení objektu či krajiny, které by 

 

 

[Zdroj vlastní] 
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Při vzniku mimořádné události, jako je například požár nebo nehoda při doplňování zásob 

nebezpečných chemických látek, je prováděn evakuační plán. Veškerý personál je 

příslušně proškolen jak o ohlašování mimořádné situace, tak i o pohybu osob, únikových 

cestách a evakuačních místech. K tomuto účelu slouží evakuační cesty a evakuační 

schodiště, které je součástí pláště budovy. 

 

Skupina obrázků 31: Evakuační schodiště.[Zdroj vlastní] 
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8 ANALÝZA FTA 

Následující analýza FTA (Fault Tree Analysis), taktéž známá jako strom poruch, nám 

ukáže, jak se bude vyvíjet sled událostí při extrémní havárii, jako je například protržení  

a převržení pracovní nádoby s benzínem pomocí vysokozdvižného vozíku na pec 

vulkanizačního zařízení. Schéma popisuje základní události, jako je možná únava 

pracovníka nebo technická závada na stroji, čili startovací impulz pro vznik mimořádné 

události. Výskyt těchto jevů v určitou dobu na nevhodném místě může zapříčinit eskalaci 

problémů, které se často rozvinou v závažný bezpečnostní problém. 

Schéma 1: FTA.[Zdroj vlastní] 
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9 HAVÁRIE 

 Při úniku jakékoliv 

vyhrazených místnostech, je díky moderní konstrukci objektu minimální riziko rozší

vzniklých výparů do dalších 

9.1 Benzín 

 Je látkou, která je využívána na mnoha místech v celém výro

standardní využití je díky rafinovanému dávkovacímu za

Při simulaci poškození skladované nádoby nap

s vysokozdvižným vozíkem m

Vzniklá benzínová skvrna o pr

na vulkanizaci pneumatik nebo 

znázorňují výsledky modela

 

Při vznícení rozlité kapaliny je doporu

V případě exploze v dů

riziko roztříštění skla nebo j

vzdálenost evakuovaných osob stanovena na 6 metr
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i úniku jakékoliv nebezpečné chemické látky, která je skladována 

vyhrazených místnostech, je díky moderní konstrukci objektu minimální riziko rozší

ů do dalších částí výroby. 

Je látkou, která je využívána na mnoha místech v celém výro

standardní využití je díky rafinovanému dávkovacímu zařízení v bě

i simulaci poškození skladované nádoby například vlivem nevhodné manipulace 

s vysokozdvižným vozíkem můžeme počítat s protržením nádoby a únikem lá

benzínová skvrna o průměru přibližně 1,5 metru se může vytvo

lkanizaci pneumatik nebo jiného objektu, kde hrozí reálné zapálení. Následný scéná

ují výsledky modelačního softwaru TEREX. 

Obrázek 32: Zadané údaje.[Zdroj vlastní] 

i vznícení rozlité kapaliny je doporučená bezpečná vzdálenost nejmén

 exploze v důsledku stlačení nádoby mezi zařízení a vysokozdvižný vozík

ění skla nebo jiného materiálu podobného charakteru. Zde je minimální 

vzdálenost evakuovaných osob stanovena na 6 metrů od místa výbuchu.

69 

né chemické látky, která je skladována ve speciálně 

vyhrazených místnostech, je díky moderní konstrukci objektu minimální riziko rozšíření 

Je látkou, která je využívána na mnoha místech v celém výrobním procesu. Její 

ízení v běžné situaci neškodné. 

íklad vlivem nevhodné manipulace  

ítat s protržením nádoby a únikem látky na zem. 

ůže vytvořit blízko zařízení 

objektu, kde hrozí reálné zapálení. Následný scénář 

 

 

ná vzdálenost nejméně 3 metry.  

ízení a vysokozdvižný vozík je 

iného materiálu podobného charakteru. Zde je minimální 

 od místa výbuchu. 
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Obrázek 33: Ohrožení osob.[Zdroj vlastní] 

9.2 Tekutý dusík 

 Zásobník na tekutý dusík od firmy MESSER, nacházející se v blízkosti stavby, je 

pravidelně doplňován odbornou firmou pomocí cisteren a uchovává přibližně 10 kubických 

metrů látky při -196 °C. Provozní tlaky jednotlivých zásobníků jsou nastaveny na míru 

projektům, pro které jsou pořizovány. Zkoumaný objekt nízkotlakého charakteru pracuje  

s 12 bary v zásobníku a 18 bary na pojistném ventilu. Při porušení plnícího ventilu 

můžeme konstatovat evakuační vzdálenost minimálně 1 metr s doporučeným průzkumem 

toxické koncentrace v 1,5 metru od místa úniku. 

 

Obrázek 34: Zadané údaje.[Zdroj vlastní] 
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Obrázek 35: Ohrožení osob.[Zdroj vlastní] 

 

Dalším možným scénářem havárie zásobníku na tekutý dusík a následným únikem velkého 

množství chemické látky je střet zásobníku s velkým tělesem. Model, kdy zvažujeme 

například pád letadla přímo na samotnou nádrž, nebo protržení pláště zásobníku vlivem 

špatné manipulace s doplňovacím kamionem, by měl větší následky na životní prostředí.  

V tomto případě kalkulujeme s rychlým uvolněním velkého množství skladované látky. 

 

 

Obrázek 36: Zadané údaje.[Zdroj vlastní] 
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Obrázek 37: Ohrožení osob.[Zdroj vlastní] 

Obrázek 38: Zasažená oblast.[Zdroj vlastní]
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9.3 Kyselina sírová 

 Další nebezpečnou látkou, která se využívá v dávkovací stanici na úpravu pH 

chladící vody, je kyselina sírová. Jak je výše zmíněno, případný únik je řešen záchytnými 

vanami, které ovšem neodstraní riziko zasažení obsluhujících osob výpary, jenž při úniku 

vznikají. Z vypočítané evakuační vzdálenosti je zřejmé, že v případě úniku kyseliny sírové 

do záchytné vany musí být skladovací místnost neprodleně evakuována a zvládnutí nastalé 

situace si vyžádá profesionální zásah vycvičených složek. 

 

 

Obrázek 39: Ohrožení osob.[Zdroj vlastní] 

 

Dále se v podniku využívají další chemické látky a směsi, které jsou svojí povahou zdraví 

škodlivé, ale jejich množství není zdaleka tak velké, jako v předešlých případech. Často 

jsou takové látky využívány k patentovaným postupům výroby, které si každý podnik 

pečlivě chrání. 
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10 NÁVRH NA OPTIMALIZACI BEZPE ČNOSTI 

 V předešlé části byla zanalyzována největší rizika výrobního závodu v podniku XY 

a.s. a popsány účinné postupy k předcházení úniků nebezpečných látek. Při provedených 

simulacích a testech bylo zjištěno několik důležitých faktů. Možné úniky chemikálií uvnitř 

objektu nemohou způsobit kontaminaci spodních vod ani jiné problémy spojené  

s ochranou životního prostředí. Chemikálie skladované mimo objekt mají v základu dobře 

zabezpečený obal, ale při vzniku extrémních podmínek, ani ten nemusí dostačovat a může 

dojít k uvolnění skladované látky do prostoru a následnému zamoření. Další z možných 

příčin úniku nebezpečné látky do okolí může způsobit lidský faktor. Chyba při 

doplňovacím procesu pak může mít stejné následky, jako pád velkého tělesa na skladovací 

zařízení.  

Méně efektivně je však řešena ochrana zdraví při extrémní situaci. Je jasné, že přehnané 

zabezpečování výrobních postupů snižuje potřebnou efektivitu, a výskyt složitých situací, 

kde se setká mnoho nepravděpodobných faktorů, je ojedinělý. U většiny zařízení je třeba 

profesionálně proškolené obsluhy, která zaručí odbornou manipulaci a minimalizuje riziko 

vzniku mimořádné události. Dále je potřebné striktní nastavení přístupových pravidel do 

inkriminovaných míst. Mezi personál, který smí manipulovat s nebezpečnými látkami, 

můžeme zařadit obsluhu potřebnou k doplňování zásob látek, samotné pracovníky, kteří 

látky využívají ve výrobním procesu, ekologa společnosti a zaškolenou technickou údržbu 

prostor. Dále se nám do této kategorie zařadí jednotky potřebné při zásahu v době 

mimořádné události a odstraňování vzniklých následků. 

Z legislativního hlediska podnik není zařazen do skupiny A ani B. Skladované množství 

nebezpečných chemických látek nepřesahuje limity potřebné k zařazení objektu do skupin 

a postačuje zpracovaný a schválený protokol o nezařazení do skupiny A nebo B. 

 

10.1 Návrh na zvýšení bezpečnosti záchytných van 

 Návrh pracuje s dodatečným krycím modulem pro záchytné vany, který by pomohl 

zajistit lepší zabezpečení před nechtěným mechanickým poškozením potrubí nebo 

samotného barelu v záchytném zařízení. Dále by pak eliminoval riziko šířících se výparů, 

které vznikají při poškození nádoby a vytékání kapaliny do van. Ochrana obsluhující 
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osoby, která se nalézá v místnosti v dob

prvořadá. 

 

, Fakulta aplikované informatiky, 2014 

která se nalézá v místnosti v době mimořádné události, 

Obrázek 40: Krycí modul 1.[Zdroj vlastní]

Obrázek 41: Krycí modul 2.[Zdroj vlastní]
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 je při tomto návrhu 

 

[Zdroj vlastní] 

 

[Zdroj vlastní] 
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V praktické části bylo zjištěno, že podnik XY a.s., který se zaměřuje na výrobu radiálních 

agroplášťů má kvalitní environmentální management, jenž je základním předpokladem pro 

správnou manipulaci s nebezpečnými látkami používaných při výrobě. Podnik řeší dnes 

velmi diskutované otázky v podobě ochrany vod a ovzduší, které doprovází kvalitní 

program nakládání s obaly a zpětného odběru použitých výrobků. Podnik si je vědom rizik 

plynoucích z výroby takto velkého rozsahu a s legislativními požadavky vytvořil 

zabezpečené pracoviště, které splňuje velmi vysoké nároky. Zaměstnanci jsou proškoleni 

na události mimořádného charakteru. Také bylo úspěšně provedeno neveřejné hasičské 

cvičení, které mělo za úkol zvládnout fiktivní havárii při výrobním procesu. Návrh na 

optimalizaci zabezpečení se zaměřuje na detaily, které by mohly v případě mimořádného 

scénáře ohrozit obsluhující osoby na zdraví či životech. Jedním z takovýchto opatření je 

navrhovaný krycí modul pro záchytné vany s kyselinou sírovou, který by v případě úniku 

kapaliny zabránil šíření nebezpečných výparů. 
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ZÁVĚR 

 Diplomová práce v úvodu vymezuje základní terminologii, která je nezbytná pro 

orientaci v problematice krizového řízení, havarijního plánování a závažných havárií, 

způsobených únikem nebezpečných chemických látek. Dále popisuje nejvážnější světové 

havárie z oblasti úniku nebezpečných látek, rozebírá jejich příčinu a popisuje následky, 

které se v mnoha částech světa projevují dodnes. Plynule práce navazuje na příslušnou 

legislativu, jako je například Zákon č. 238/2000 Sb. o Hasičském záchranném sboru České 

republiky a o změně některých zákonů, Zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném 

záchranném systému a o změně některých zákonů, Zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém 

řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), Zákon č. 241/2000 Sb.  

o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, 

Zákon č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 

chemickými látkami nebo chemickými přípravky (zákon o prevenci závažných havárií) 

nebo vyhláška 256/2006, která byla vydána dne 22. května 2006 a je dalším důležitým 

právním předpisem v problematice závažných havárií. Dále je rozebírána direktiva Seveso 

II a nová Seveso III, kde je popsán dopad úprav a změn, které se většinou týkají 

optimalizace s evropskými normami. Jako další směr si práce volí klasifikaci 

nebezpečných látek, kde rozebírá a popisuje nejdůležitější skupiny a základní ochranné 

postupy podniků před nežádoucími vlivy, které jsou spojeny s únikem těchto látek. 

Krátkou kapitolou se snaží nastínit základní ochranné prvky zařízení, které nakládají  

s nebezpečnými látkami, jenž bývají často terčem vandalismu a cílené sabotáže. 

V praktické části je kladen důraz na základní seznámení se zkoumaným podnikem, který 

nakládá s nebezpečnými látkami ve své výrobě, ale nepatří mezi nejrizikovější subjekty ve 

zkoumané lokalitě. Práce analyzuje postupy podniku v oblastech ochrany životního 

prostředí, odpadového hospodářství a pravidla při užívání a skladování nebezpečných 

látek, které jsou nezbytné při jakékoliv průmyslové výrobě. Na základně těchto skutečností 

bylo provedeno základní modelování možných scénářů nebezpečí a vyvedeny hypotetické 

závěry znázorněné výstupy z počítačového softwaru TEREX. Výsledky byly zhodnoceny  

a byla navrhnuta opatření, která by měla pomoci vylepšit zabezpečení rizikových míst  

a úseků. Jedná se zejména o zpřísnění přístupových pravidel do prostor s nebezpečnými 

látkami, zvýšení požadavků na stupeň zaškolení důležitých pracovníků a dále drobné 

úpravy v hardwarovém zajištění některých zařízení, které slouží jako pojistka při úniku 

závažných chemických látek. Záběr zkoumané problematiky je velice široký, a proto se 
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práce zaměřuje na nejdůležitější aspekty v problematice závažných havárií způsobených 

únikem nebezpečných chemických látek. 

Lidstvo se v době průmyslového rozvoje nechalo unést krásami vědy a techniky, jež ho 

častokrát přivedly do slepé uličky. Tento postup je přirozeným důsledkem při výběru mezi 

správnou a špatnou volbou. Každé špatné rozhodnutí má své stinné i kladné stránky, ale  

v rámci rozvoje celkového zkoumání jsou špatné kroky nezbytné a často doprovázené 

hrubými následky, ze kterých se lidstvo musí poučit do budoucna. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOL Ů A ZKRATEK 

TCDD  Tetrachlordibenzendioxin 

MIC  Methylisokyanát 

INES 

IAEA 

OECD 

NEA 

ISO 

IZS 

HZS 

EU 

CLP 

GHS 

HAZOP 

ETA 

FTA 

FMEA 

FMECA 

EZS 

CCTV 

EPS 

XY 

EMS 

VOC 

CO 

 The International NuclearEventScale 

 International Atomic Energy Agency 

Organisation for Economic Co-operation and Development 

The Nuclear Energy Agency 

International Organization for Standardization 

Integrovaný záchranný systém 

Hasičský záchranný sbor 

European Union 

Classification, Labelling and Packaging 

Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií 

Hazard and Operability Study 

Event Tree Analysis 

Fault Tree Analysis 

Failure Mode and Effects Analysis 

Failure Mode, Effects and Criticality Analysis 

Elektronický zabezpečovací systém 

Closed circuit television 

Elektrická požární signalizace 

Analyzovaná společnost 

Environmental management system 

Volatile organic compounds 

Oxid uhelnatý 
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CO2 

NOx 

ČIŽP 

PH 

 

 

 

 

 

 

Oxid uhličitý 

Oxid dusíku 

Česká inspekce životního prostředí 

Potential of hydrogen 
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P I Protokol o nezařazení objektu nebo zařízení do skupiny A nebo skupiny B 

P II Bezpečnostní list: Benzín 

P III Bezpečnostní list: Dusík 

P IV Bezpečnostní list: Kyselina sírová 

 



 

 

PŘÍLOHA P I - PROTOKOL O NEZA ŘAZENÍ OBJEKTU NEBO 

ZAŘÍZENÍ DO SKUPINY A NEBO SKUPINY B 

Podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií 

 

 

I. Identifika ční údaje objektu nebo zařízení 

 název  

adresa  

telefon, fax, e-mail  

 

II. Identifika ční údaje provozovatele 

název  

adresa  

telefon, fax, e-mail  

IČO  

 

II. a) Identifika ční údaje fyzické osoby oprávněné jednat jménem provozovatele 

jméno, příjmení  

adresa  

 

III.  Seznam všech nebezpečných látek v objektu 

látka množství (t) klasifikace látky* fyzikální forma 

    

    

*podle zákona č. 356/2003 Sb., o chemickýchlátkách a chemických přípravcích 

 



 

 

IV. a) 

Tabulka I – Jmenovitě vybrané nebezpečné látky 

 

 Nebezpečné látky 

Množství v tunách 

Sloupec 

1 

2% 

limit 

Sloupec 

2 

2% 

limit 

Skladované 

množství 

Dosahuje 

2% limitu 

1. Dusičnan amonný * 5 000 100 10 000 200   

2. Dusičnan amonný * 1 250 25 5000 100   

3. Dusičnan amonný * 350 7 2 500 50   

4. Dusičnan amonný * 10 0,2 50 1   

5. Dusičnan draselný * 5 000 100 10 000 200   

6. Dusičnan draselný * 1 250 25 5 000 100   

7. 
Oxid arseničný, kyselina arseničná nebo 

její soli 

1 0,02 2 0,04  
 

8. 
Oxid arsenitý, kyselina arsenitá nebo její 

soli 

  0,1 0,00

2 

 
 

9. Brom 20 0,4 100 2   

10. Chlór 10 0,2 25 0,5   

11. 

Sloučeniny niklu ve formě 

inhalovatelného prášku (oxid nikelnatý, 

oxid nikličitý, sulfid nikelnatý, disulfid  

triniklu, oxid niklitý) 

  1 0,02  

 

12. Ethylenimin 10 0,2 20 0,4   

13. Fluor 10 0,2 20 0,4   

14. Formaldehyd (koncentrace ≥ 90 %) 5 0,1 50 1   

15. Vodík 5 0,1 50 1   

16. Chlorovodík (zkapalněný) 25 0,5 250 5   

17. Alkyly olova 5 0,1 50 1   

18. 
Zkapalněné extrémně hořlavé plyny 

(včetně LPG) a zemní plyn 

50 1 200 4  
 

19. Acetylen 5 0,1 5 1   

20. Ethylenoxid 5 0,1 5 1   



 

 

21. Propylenoxid 5 0,1 5 1   

22. Methanol 500 10 5 000 100   

23. 
4,4-Methylenbis(2-chloranilin) nebo soli 

ve formě prášku 

  0,01 0,00

02 

 
 

24. 
Methyl-isokyanát  0,003 0,15 0,00

3 

 
 

25. Kyslík 200 4 2 000 40   

26. Toluen-diisokyanát 10 0,2 100 2   

27. 
Karbonyl dichlorid (fosgen) 0,3 0,006 0,75 0,01

5 

 
 

28. Arsenovodík (arsin) 0,3 0,004 1 0,02   

29. Fosforovodík (fosfin) 0,2 0,004 1 0,02   

30. Chlorid sirnatý   1 0,02   

31. Oxid sírový 15 0,3 75 1,5   

32. 

Ropné produkty: 

(a) automobilové a jiné benzíny 
(b) petroleje (včetně paliva pro tryskové 

motory) 
(c) plynové oleje (zahrnující motorové 

nafty, topné oleje pro domácnosti a 
jiné směsi plynových olejů) 

2 500 50 25 000 500  

 

33. 

Polychlorované dibenzofurany a 

polychlorované dibenzodioxiny (včetně 

TCDD), počítané jako TCDD ekvivalent 

* 

  0,001 20g  

 

34. 

Tyto KARCINOGENY v koncentracích 

větších než 5 % hmotnostních: 

4-aminobifenyl nebo jeho soli, 

benzotrichlorid, benzidin nebo jeho soli, 

bis(chlormethyl) ether, chlormethyl 

methyl ether, 1,2-dibromethan, diethyl 

sulfát, dimethyl sulfát, 

dimetrhylkarbamoyl chlorid, 1,2-dibrom-

3chlorpropan, 1,2-dimethyl hydrazin, 

dimethyl nitrosoamin, 

hexamethylfosfotriamid, hydrazin, 2-

nafthylamin nebo jeho soli, 4-nitrodifenyl 

a 1,3 propansulton 

0,5 0,01 2 0,04  

 

*Viz Příloha č. 1 k zákonu 59/2006 Sb. Poznámka 1-7 k Tabulce I 

 



 

 

 

 

IV. b) 

Tabulka II – Ostatní nebezpečné látky, klasifikované do skupin podle vybraných 

nebezpečných vlastností 

 

Nebezpečné látky, které jsou klasifikovány 

jako 

Podle z. č. 356/2003 Sb., o CHL a CHP 

Množství v tunách 

Sloupec 

1 

2% 

limit 

Sloupec 

2 

2% 

limit 

Skladované 

množství 

Dosahuje 

2% limitu 

1. Vysoce toxické 5 0,1 20 0,4   

2. Toxické 50 1 200 4   

3. Oxidující 50 1 200 4   

4. Výbušné * když látka, přípravek nebo 

předmět patří do podtřídy 1.4 Dohody ADR 

50 
1 200 

4  
 

5. Výbušné * 

když látka, přípravek nebo předmět patří do 

kterékoliv z podtříd 1.1., 1.2., 1.3., 1.5. nebo 

1.6. Dohody ADR nebo jsou označeny 

standardními větami označujícími specifickou 

rizikovost R2 nebo R3 

10 0,2 50 1 

 

 

6. Hořlavé * 5 000 100 50 000 1 000   

7a. Vysoce hořlavé * 50 1 200 4   

7b. Vysoce hořlavé kapaliny * 5 000 100 50 000 1 000   

8. Extrémně hořlavé * 10 0,2 50 1   

9. Nebezpečné pro životní prostředí, označené 

standardními větami označujícími specifickou 

rizikovost: 

i) R50: vysoce toxické pro vodní organismy 
(zahrnující R50/53) 

ii)  R51/53: toxické pro vodní organismy, 
může vyvolat dlouhodobé nepříznivé 
účinky ve vodném prostředí 

 

 

100 

200 

 

 

2 

4 

 

 

 

200 

500 

 

 

4 

10 

  

 

 

 

10. Další nebezpečné vlastnosti které nejsou 

uvedeny výše ve spojení se standardními větami 

označujícími specifickou rizikovost: 

i) R14: reaguje prudce s vodou (včetně 
R14/15) 

 

 

100 

 

 

2 

 

 

500 

 

 

10 

  

 

 



 

 

ii)  R29: při styku s vodou se uvolňuje toxický 
plyn 

50 1 200 4  

*Viz Příloha č. 1 k zákonu 59/2006 Sb. Poznámka 1-3 k Tabulce II. 

 

 

V. Výpočet 

 

Dle přílohy číslo 1 části 2 zákona č. 59/2006 Sb. 

 

Nebezpečná látka umístěná v objektu nebo zařízení je pro účely výpočtu uvažována pouze v množství 

stejném nebo vyšším než 2% množství nebezpečné látky uvedené v Tabulce I a II, pokud její umístění 

v objektu nebo zařízení je takové, že nemůže působit jako iniciátor závažné havárie na jiném místě objektu 

nebo zařízení. 

 

 

VI. Závěr  

 

Prohlášení o nezařazení 

 

 

 

Vypracováno v ……………………………… dne ………………………………… 

 

Podpis fyzické osoby 

oprávněné jednat jménem právnické osoby 

nebo podnikající fyzické osoby 

 

 

Zpracoval   ………………………………...    [36] 
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PŘÍLOHA P III - BEZPE ČNOSTNÍ LIST: DUSÍK 
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PŘÍLOHA P IV - BEZPE ČNOSTNÍ LIST: KYSELINA SÍROVÁ 
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