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Abstract 
The paper deals with assessing industrial risks in a region. Emphasis was laid on such 

operations that do not fall under the scope of the directive on the prevention of major accidents 
caused by chemical substances and preparations, yet they may pose an unacceptable hazard to 
lives and health of employees, potential visitors and population in the surrounding area. It was 
recommended to use the combination of the IAEA TEC DOC 727 and the "Purple Book" CPR 
18E methods as economically acceptable and valid solution to the problem. The applicability of 
the proposed procedure has been verified by a case study in a selected region and its three 
economic entities. The operation of an ice arena has been identified as a risk through the IAEA 
TEC DOC 727 method. The application of the "Purple Book" CPR 18 method resulted in the 
decision to carry out an expensive quantitative risk analysis of the above mentioned operational 
unit. Significant risk reduction measures have been proposed at the same time. The relocation 
of the ice arena to the town periphery with low population density has been analysed as being 
less effective. An indirect, two-stage cooling system utilizing the safer brine in the secondary 
circuit appears to be more perspective than direct cooling of ice with ammonia. A set of 
measures increasing the ice arena safety under current conditions has been proposed as well. 
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1  ÚVOD 

 
Ochrana obyvatelstva a životního prostředí v důsledku možného výskytu závažných 

havárií, které mohou rezultovat z průmyslových aktivit, je zakotvena ve směrnici EU [1], která 
byla inkorporována do národního zákonodárství [2-4] v minulém roce. Zmíněná legislativa 
se však vztahuje výhradně na průmyslové podniky, kde je přítomno nadlimitní anebo podlimitní 
množství nebezpečných látek [1], resp. dle českého práva na objekty skupiny B, anebo A. 
Z praxe je však známo, že existuje řada ekonomických subjektů, ať již privátních či veřejných, 
které sice nakládají s nižším než podlimitním kvantem nebezpečných látek, ale přesto mohou 
představovat závažné riziko pro okolní obyvatelstvo a životní prostředí. 

V souladu s koncepcí Ministerstva vnitra [5] je třeba ve vymezeném regionu všechny 
ekonomické objekty, které nakládají s nebezpečnými látkami a přitom nespadají do sféry 
působnosti směrnice [1], nejprve identifikovat a poté na základě analýzy rizika jednotlivých 
zdrojů nebezpečí posoudit možná ohrožení zaměstnanců, obyvatelstva a ekosystémů v jejich 
okolí. Pro zdroje s neakceptovatelným rizikem poté implementovat opatření k jeho redukci. 

Smyslem předkládaného příspěvku je doporučit k analýze technologických rizik 
v regionu možný postup, jenž by splňoval požadavky finanční efektivity a zároveň dostatečné 
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spolehlivosti a následně formou případové studie verifikovat využitelnost navrženého postupu 
v praxi. Článek je z aspektu dodržení rozsahu zaměřen výhradně na analýzu rizik pro 
obyvatelstvo. Analýza rizik ekosystémů není řešena, ale může se stát obsahem jiného 
příspěvku. 

 
 

2  ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 
 

Prevence vzniku závažných havárií s přítomností hořlavých, výbušných a toxických 
látek pro průmyslové podniky, které nakládají s nadlimitním (skupina objektů B) anebo 
podlimitním (skupina objektů A) množstvím těchto látek za použití pravidla o sčítání jejich 
množství, je na bázi analýzy rizik dostatečně ošetřena směrnicí [1], na národní úrovni pak 
zákonem [2] a odpovídajícími vyhláškami [3, 4]. Evropská směrnice [1] nahradila původní 
směrnici [6], obdobně jako nový český zákon [2] dřívější právní předpis [7]. Cílem nové právní 
úpravy je zvýšit úroveň a efektivitu ochrany, zejména v oblasti prevence závažných havárií, 
přizpůsobit se změnám v systému klasifikace látek a směsí Unie, snížit administrativní zátěž, 
zvýšit srozumitelnost výkladu a napomoci tak účinnějšímu provádění a prosazování zásad 
zvýšené úrovně ochrany lidského zdraví a redukce zatížení ekosystémů. 

Subjekty nakládající s nadlimitním množstvím nebezpečných látek jsou povinny 
zpracovat bezpečnostní zprávu, subjekty s podlimitním množstvím politiku prevence závažných 
havárií, v níž vymezí svůj celkový přístup a opatření ke zvládání nebezpečí, včetně vhodných 
systémů řízení bezpečnosti, vše na bázi předchozího posouzení rizik vzniku závažné havárie. 
Dle českého práva je jak skupina objektů A, tak skupina objektů B povinna zpracovat plán 
fyzické ochrany [3]. Součástí zajištění prevence je rovněž povinnost vymezení zóny havarijního 
plánování, včetně zpracování vnitřních a vnějších havarijních plánů. Struktura, obsah a postupy 
zpracování dokumentace vnitřního a vnějšího havarijního plánování jsou uvedeny v příslušných 
přílohách směrnice [1]. V českých podmínkách je obsah a struktura vnitřního havarijního plánu 
součástí zákona [2]. Zásady pro vymezení zóny havarijního plánování a postup při jejím 
vymezení, včetně náležitostí obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktury jsou 
formulovány ve vyhlášce [4].  

Průmyslové a jiné objekty nakládající s nadlimitním i podlimitním množstvím 
nebezpečných látek bývají ve shodě s územním plánem situovány ponejvíce v průmyslových 
zónách mimo centra osídlených oblastí [8, 9] způsobem, jenž zohledňuje dodržování 
bezpečnostní vzdálenosti zamezující vzniku domino efektu [10, 11]. Lze tedy konstatovat, že 
prevence a případné zvládání havárie je pro výše uvedené subjekty dostatečně zajištěna. 

Na straně druhé však v regionech existuje řada ekonomických subjektů, které nespadají 
do kompetence směrnice [1], ale mohou představovat pro zaměstnance a obyvatelstvo 
významné riziko z aspektu kombinace jejich lokalizace, kvanta a nebezpečnosti přítomných 
látek. Není výjimkou, že se často nalézají v obytné části, někdy dokonce přímo v centru měst či 
v blízkosti sídlišť [12]. Mezi takovéto subjekty náleží příkladně zimní stadiony [13], plavecké 
bazény [14], čerpací stanice [15], podniky potravinářské produkce (pivovary, zpracování 
mléčných výrobků, masa, ryb, pekárny aj.) [13], nemocnice, společnosti distribuující technické 
plyny, lakovny, autoservisy [12] apod. Mnohé z nich nemají zpracovánu analýzu a zhodnocení 
rizika, takže lze jen stěží odhadnout, jaké riziko představují nejen pro vlastní zaměstnance, 
nýbrž i okolní obyvatelstvo, což není ve shodě s koncepcí ochrany obyvatelstva [5]. 

Technologická rizika lze analyzovat a vyhodnotit aplikací řady různých metod, které 
se obvykle klasifikují do tří hlavních kategorií, a to na kvalitativní, kvantitativní a hybridní 
techniky. Kvalitativní techniky jsou založeny na analytických procesech odhadu, schopnostech 
a zkušenostech bezpečnostních manažerů. Kvantitativní techniky umožňují vyjádřit hodnotu 
rizika numericky s využitím ponejvíce vstupních statistických dat z podobných míst 
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a matematických vztahů, při známé frekvenci aktivace zdroje nebezpečí a výše následků. 
Hybridní techniky bývají složité vzhledem k jejich charakteru ad hoc, což zabraňuje jejich 
širšímu užití v praxi [16]. 

Nespornou výhodou kvalitativních metod jsou jednoduchost, relevantně nižší náklady 
na provedení, nižší nároky na lidské a materiálové zdroje, nevysoká potřeba programového 
vybavení a rychlost provedení spojená s rychlostí identifikace kritických rizik, včetně 
implementace opatření na jejich redukci. Kvantitativní a hybridní metody se naopak vyznačují 
vyšší transparentností a systematičností procesu, poskytují spolehlivější a značně validní 
výsledky a dovolují efektivní kontrolu nákladů ve srovnání s kvalitativní analýzou [17]. 

Nepochybně bude snahou ekonomických subjektů realizovat analýzu a hodnocení 
rizika rychle a jednoduše s vynaložením minima finančních zdrojů a zároveň dostatečné 
vypovídající schopnosti získaných výstupů. Možná kombinace dvou metod, které dle našeho 
názoru dostatečně splňují zmíněné požadavky, je popsána v následujícím textu zároveň 
s verifikací jejich využitelnosti v praxi. 
 
 
3  POUŽITÉ METODY A PŘÍSTROJE 

 
K předběžnému odhadu frekvence výskytu a následků případné havárie vybraných 

rizikových zdrojů byla navržena a aplikována metoda IAEA TECDOC-727 vycházející 
z dlouhodobých praktických zkušeností expertů v oblasti průmyslových havárií [18]. Zvolená 
metoda umožňuje rychle a s nízkou nákladovostí stanovit priority rizik a vymezit objekty, jimž 
je třeba věnovat v dalším hodnocení detailní pozornost. Takto zjištěné rizikové objekty, v nichž 
se nachází rizikové jednotky/zařízení, je nutné následně podrobit analýze rizika metodou výběru 
“Purple Book“ CPR 18E [19], s cílem verifikovat, zda je nezbytné pro ně realizovat časově i 
finančně vysoce nákladnou kvantitativní analýzu vyžadující navíc účast znalých a zkušených 
odborníků. 

Ke stanovení vzdáleností posuzovaných míst na hranici pozemku společností 
a nejbližších vzdáleností k obydleným oblastem od jednotky/zařízení, v níž byla umístěna 
nebezpečná látka, byl využit laserový měřič vzdálenosti Leica DISTO™ D810 touch (200 m), 
výrobce Leica Geosystems, a elektronický teodolit Eth 2, výrobce Carl Zeiss Jena GmbH, který 
umožňuje automatické odečítání a registraci úhlů. 

Z použitých metod bylo dále využito on-site interview a dokumentace rizikových 
objektů k získání nezbytných vstupních informací nutných k vyhodnocení rizikovosti. 

 
 

4  VÝSLEDKY A DISKUZE 
 

Charakteristika posuzované aglomerace X je detailně popsána v práci Zorvanové [20]. 
V aglomeraci bylo k hodnocení rizika vybráno sumárně pět objektů, u nichž byl předpoklad 
získání dostatku dat a které z aspektu ohrožení představovaly v prvním přiblížení významnější 
riziko [21]. V tomto článku jsou pro demonstraci využití navrženého postupu z důvodů 
dodržení rozsahu příspěvku analyzovány pouze tři zdroje technologického nebezpečí. 

První hodnocený zdroj nebezpečí, čerpací stanice, označený jako objekt 1 o rozloze 
77,49 m2, se nalézá na západě aglomerace ve východní části areálu hypermarketu. Severně 
od jednotky s nebezpečnými látkami ve vzdálenosti 185 m protéká řeka. 130 m na východ 
je situováno obchodní centrum, severovýchodně ve vzdálenosti 200 m zdravotnické zařízení 
a jihozápadně 246 m multifunkční budova. Jihovýchodně 300 m od jednotky je lokalizována 
obytná oblast se střední školou. V převážné části ročního období zde vane jihozápadní vítr. 
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Objekt nakládá se čtyřmi druhy paliv a s vodnými emulzemi. Paliva jsou skladována 
v nádržích. Objem nádrží na naftu a benzín N 95 činí 40 m3. Nádrže pro benzín N 95 plus 
i naftu plus vykazují objem 20 m3. Všechny nádrže mají 95% hladinu naplnění. Benzín N 95 
plus a nafta plus jsou klasická paliva, do nichž jsou při plnění cisteren přidávána aditiva. 
Jednotka je opatřena havarijní nádrží, která je projektována pro případ poškození cisterny a za 
běžného provozu obsahuje pouze dešťovou vodu a minimum ropných látek ve formě úkapů. 
Nádrže jsou dvouplášťové, umístěné v podzemí a zakotvené na železobetonové desce. 
Nacházejí se v manipulační šachtě, která je z ocelového plechu. Konstrukční a stavební řešení 
šachty zajišťuje ochranu proti průniku povrchové vody. Šachta je vybavena rekuperačním 
potrubím, stáčecím ventilem zabraňujícím přeplnění, větracím potrubím, aparaturou k měření 
hladiny, sorpci par hořlavé kapaliny a zařízením k odstraňování kalu a vody. Nádrže jsou 
technicky propojeny potrubními rozvody se stojany. Průměrná četnost plnění zásobních nádrží 
se pohybuje kolem 80 případů za rok. 

Objekt má zpracován havarijní plán, provozní řád, plán požární ochrany a je vybaven 
kamerovým systémem. Pracovní doba je nepřetržitá a službu zajišťují dva zaměstnanci, kteří 
se střídají po 12 hodinách. Každý zaměstnanec se účastní jedenkrát ročně školení formou 
metodického nácviku, jenž je zaměřen na zvládání plánu havarijních opatření s praktickým 
proškolením způsobu užití havarijní soupravy a preventivních opatření k vyloučení příčin 
možného havarijního úniku nebezpečných látek. O provedených školeních se vede záznam. 

Objekt 2, zimní stadion, je situován v západní zóně města ve sportovně-obchodním 
areálu. Plošná výměra zkoumaného objektu, kde je zaměstnáno deset pracovníků, činí cca  
4 670 m2. Kapacita objektu je 27 788 lidí, přičemž mediánní počet návštěvníků včetně 
zaměstnanců v provozní dobu pro veřejnost za den je 117 osob. Jednotka s nebezpečnou látkou 
je vzdálena 34 m na západ od hotelu, ve stejném směru 228 m od kavárny a prodejny textilu a 
85 m na jih od tenisových kurtů. 135 m jihozápadně od jednotky je vystavěna sportovní hala a 
zhruba stejným směrem hypermarket ve vzdálenosti 331 m. Okraj rezidenčního pásma se nalézá 
184 m na jihozápad od sledované jednotky. V blízkosti objektu se nevyskytuje žádný výrobní 
podnik či provoz, který by havárií mohl vyvolat domino efekt. V oblasti převládá jihozápadní 
proudění vzduchu při průměrné rychlosti větru 2,9-3,3 m s-1. Podíl obydlené plochy v okolí 
možného zasaženého území činí 20 %. 

V objektu se vyskytuje chladicí systém tvořící strojovnu a uzavřený přímý 
jednostupňový chladicí okruh amoniaku. Amoniak v kapalném skupenství v množství 6 t je 
umístněný v expanzní nádobě, která je zaplněna z 50 %. Amoniak je v procesu zkapalněný 
tlakem cca 1,6 MPa a po rychlé adiabatické expanzi pohlcuje teplo, čehož se využívá k výrobě 
ledové plochy. Zásobník se plní jedenkrát ročně. Strojovna je umístněna samostatně v jednopodlažní 
staticky nezávislé stavbě a je vybavena bezpečnostními čidly a přirozeným větráním.  

Chladící okruh se skládá z expanzní nádoby, tří šroubových chladírenských 
kompresorů umístěných ve strojovně, které slouží na stlačení par chladiva na výtlačný tlak a 
teplotu za účelem transportu do kondenzátoru na zkapalnění za současného odevzdání 
kondenzačního tepla, odlučovače tepla a odvzdušňovacího zařízení. Nosný systém chlazení 
plochy je přímý jednostupňový s amoniakem jako chladivem. Amoniak se nachází v hermeticky 
uzavřeném chladícím okruhu. Vypařující se chladivo cirkuluje trubkovým chladicím systémem. 
Z expanzní nádoby přitéká kapalný amoniak do čerpadel, která ho dopravují do systému 
ocelových trubek v příslušné betonové desce plochy. Chladivo se částečně odpaří za současné 
spotřeby tepelné energie. Směs mokré páry a kapaliny chladiva se vrací zpět do sběrače, který 
má funkci odlučovače kapalného chladiva. Kompresory nasávají páry chladiva a stlačují je na 
tlak, který odpovídá kondenzační teplotě amoniaku. Odpařovací kondenzátor odvádí nevyužité 
kondenzační teplo. Celý okruh se uzavírá, když je kondenzační kapalné chladivo odvedené do 
sběrače. Sběrač je vybaven kontinuálním elektrickým hladinoznakem a snímáním havarijní hladiny. 
Významným nedostatkem provozního systému je značné množství nevyužitého odpadního tepla. 
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Správná funkce chladicího zařízení a automatických regulačních prvků je kontrolována 
jednou denně. Chladicí zařízení pracuje v automatickém provozu po ručním náběhu. Součástí 
regulace a měření jsou kromě hladinoznaku tlakoměr k monitorování přetlaku a pojistné 
ventily, které slouží k zabránění překročení povoleného pracovního přetlaku. Pro zjištění 
možných úniků amoniaku z potrubních rozvodů je strojovna vybavena monitorovacím a 
výstražným systémem. Detekční systém v případě překročení nastavené úrovně tlaku poskytne 
audiovizuální signalizaci v prostorách řídicího velínu a strojovny. Poplachový systém se 
zabudovanými výstražnými sirénami, které se spouští ručně, slouží k varování a ochraně osob 
v objektu při úniku amoniaku. Větrání je zabezpečeno přirozenou cirkulací vzduchu a při úniku 
amoniaku nuceným větráním a vzduchotechnickým odsáváním do vnější atmosféry. Všechny 
prostory a budovy objektu jsou vybaveny přenosnými práškovými a sněhovými hasicími 
přístroji včetně obdobných aparátů na bázi vodní pěny a mlhy. Objekt však není vybaven 
elektrickou protipožární signalizací, systémy samočinného stabilního hašení a zařízením na 
odvod dýmu a tepla v případě požáru. 

V kritických místech obsahujících chladivo se vykonávají preventivní kontroly 
výskytu amoniaku nejméně jedenkrát měsíčně. Z aspektu dokumentace má objekt zpracován 
havarijní plán, místní provozní předpis a plán ochrany zaměstnanců. 

Posledním posuzovaným zdrojem nebezpečí je plavecký bazén, označený jako 
objekt 3. Nachází se ve sportovně-obchodní zóně města na sídlišti v areálu základní školy. 
Jednotka s nebezpečnými látkami je lokalizována 165 m severně od penzionu a tenisových 
kurtů, 425 m severozápadně od hotelu a 347 m ve stejném směru od komplexu obchodů. 
Obytná oblast je situována na jihovýchodě ve vzdálenosti 156 m od jednotky. V lokalitě 
převládá jihozápadní směr větru. Službu a práce v objektu zajišťuje 7 zaměstnanců. Maximální 
kapacita návštěvníků činí 75 lidí denně. 

Objekt se skládá ze suterénu, přízemí a prvního poschodí. V suterénu se nachází 
stanice k dávkování kyselin, pozůstávající z čerpadla, srovnávačky a dvojice filtrů. Do těchto 
prostor může vstoupit výhradně personál s oprávněním. Přízemí sestává ze dvou částí. První 
je přístupná pro zaměstnance a návštěvníky a je opatřena dvěma vstupními vchody a pěti 
únikovými východy. Druhá část je přístupná výhradně zaměstnancům a osobám na povolení, 
neboť se zde nachází expanzní nádoby s objemem 0,06 m3 96-98% kyseliny sírové, 240 kg 
chlornanu sodného a síran hlinitý v množství 60 kg. Kyselina sírová, chlornan sodný a síran 
hlinitý se do příslušných nádob doplňují jedenkrát měsíčně. Přízemí je propojeno se základní 
školou. První poschodí tvoří kanceláře a zařízení služeb pro obyvatelstvo. K zajištění vyšší 
bezpečnosti má objekt zpracován provozní řád a protipožární evakuační plán. 

K předběžnému zhodnocení rizika a stanovení priorit rizik zdrojů nebezpečí byla užita 
metoda IAEA TECDOC-727 [18]. Výpočet hmotnostního množství ms [t] s-té nebezpečné látky 
v zásobnících byl realizován dle rovnice (1), v níž K [%] reprezentuje naplněný objem 
v zásobníku, V [m3] objem zásobníku a ρs [kg m-3] hustotu s-té kapalné látky. 

 

510−×××= ss VKm ρ                                                       (1) 
 

Odhad následků Ci,s, tj. výpočet fatálních zranění/mortality pro zasaženou oblast 
v důsledku havárie i-té jednotky obsahující s-tou nebezpečnou látku, byl vypočten užitím 
vztahu (2), kde A [ha] představuje plochu a d [obyvatel ha-1] hustotu obyvatelstva v zasažené 
oblasti, fA bezrozměrný korekční faktor v závislosti na distribuci obyvatelstva podle poměru 
obývaného území v potenciálně zasažené oblasti a fm bezrozměrný korekční faktor závislý na 
možnostech varování ohroženého obyvatelstva. Data nutná ke stanovení hodnot jednotlivých 
parametrů ve vztahu (2) byla odečtena z tabulek metody IAEA TECDOC-727 [18]. 

 

mAsi ffdAC ×××=,                                                        (2) 
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Odhad frekvence Fi,s [havárie rok-1] vzniku havárie i-té jednotky s obsahem s-té 
nebezpečné látky byl kalkulován pomocí rovnic (3) a (4), N*

i.s [havárie rok-1] značí symbol pro 
střední hodnotu pravděpodobnostního čísla pro s-tou nebezpečnou látku v závislosti na druhu   
i-té jednotky, Ni.s [havárie rok-1] vypočtenou hodnotu příslušného pravděpodobnostního čísla, nl 
korekční faktor s ohledem na frekvenci plnění/stáčení, nf  korekční faktor v závislosti na druhu 
hořlaviny/počtu tlakových lahví, no korekční faktor v relaci k zavedeným bezpečnostním 
opatřením a zkušenostem personálu a np korekční faktor v závislosti na převažujícím směru 
větru od zdroje nebezpečí vzhledem k zasažené oblasti. Hodnoty jednotlivých parametrů ve 
vztahu (3) byly opět odečteny z tabulek [18]. 

 

poflsisi nnnnNN ++++= *
,,                                              (3) 

sisi FN ,, log−=                                                              (4) 
 
Riziko havárie jednotky s obsahem nebezpečných látek v objektu 1 
 

První zdroj nebezpečí je spojen s nakládáním s benzíny hustoty ρ = 750 kg m-3 při 15 °C. 
Odhad následků havárie: 
zdroj nebezpečí:                                                                    sklad benzínu se záchytnou jímkou 
sumární množství benzínu N 95 a benzínu N 95 plus:                                                        42,8 t 
referenční číslo havárie:                                                                                                              4 
kategorie následků:                                                                                         zanedbatelný efekt 
 

Druhý zdroj nebezpečí souvisí s nakládáním s naftou hustoty ρ = 820 kg m-3 při 15 °C. 
Odhad následků havárie: 
zdroj nebezpečí:                                                                         sklad nafty se záchytnou jímkou 
sumární množství nafty a nafty plus:                                                                                   46,7 t 
referenční číslo havárie:                                                                                                              1 
kategorie následků:                                                                                         zanedbatelný efekt 
 

Z výše uvedených výstupů je možné dedukovat, že případná havárie v objektu 1 by 
přestavovala marginální společenské riziko. 
 
Riziko havárie jednotky s obsahem nebezpečné látky v objektu 2 
 

Odhad následků a frekvence havárie:  
zdroj nebezpečí:                                                      středně toxický amoniak zkapalněný tlakem 
množství amoniaku:                                                                                                                  6 t 
referenční číslo havárie:                                                                                                            31 
kategorie následků:                                                                                                                 C II 
poloměr R zasažené oblasti:                                                                                          50-100 m 
rozloha A zasažené oblasti:                                                                                                  1,5 ha 
hustota d obyvatelstva byla odhadnuta z mediánové návštěvnosti objektu, počtu  
zaměstnanců a průměrného počtu obyvatel v zasaženém území:                      312 obyvatel ha-1 
korekční faktor fA charakterizující rozložení návštěvníků a zaměstnanců:                              1,0 
korekční faktor fm charakterizující možnost varování:                                                             0,1 
výpočet následků Ci,s dle rovnice (2):                                                                                    ≈ 47 
střední hodnota pravděpodobnostního N*i,s :                                                                           5,0 
korekce Ni,s na frekvenci plnění/stáčení nl :                                                                             0,5 
korekce Ni,s pro hořlaviny nf :                                                                                                   0,0 
korekce Ni,s na řízení bezpečnosti no :                                                                                      0,5 
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korekce Ni,s na směr větru vzhledem k obydlené oblasti na zasažené ploše np :                     0,5 
výpočet pravděpodobnostního čísla Ni,s dle vzorce (3):                                                           6,5 
konverze pravděpodobnostního čísla Ni,s na frekvenci Fi,s dle rovnice (4):               ≈ 3,16×10-7 

 
Z dosažených výstupů lze usoudit, že případný únik amoniaku v objektu 2 by 

představoval vážnější ohrožení hlavně návštěvníků objektu, ale i osob přítomných v hotelu 
a parciálně i na tenisových kurtech. Jak je patrné z obr. 1, společenské riziko je sice 
tolerovatelné, nicméně mělo by se přijetím vhodných protiopatření redukovat. 
 

Obr. 1 
Společenské riziko posuzovaného objektu 2 zobrazené v matici rizik 

 
Riziko havárie jednotky s obsahem nebezpečných látek v objektu 3 
 

První zdroj nebezpečí je spojen s přítomností H2SO4 hustoty ρ = 1,837 kg m-3 při 15 °C. 
Odhad následků havárie: 
zdroj nebezpečí:                                                                                      středně toxická kapalina 
kvantum kyseliny sírové:                                                                                                     0,11 t 
referenční číslo havárie:                                                                                                            18 
kategorie následků:                                                                            výrazně zanedbatelný efekt 
 

Druhý zdroj nebezpečí souvisí s přítomností NaClO. 
Odhad následků havárie: 
zdroj nebezpečí:                                                                      toxická a vysoce ekotoxická látka 
množství chlornanu sodného:                                                                                              0,24 t 
kategorie následků:                                                                            výrazně zanedbatelný efekt 
referenční číslo havárie:                                              neuveden v seznamu nebezpečných látek 

 
Ze získaných výstupů lze učinit závěr, že objekt 3 představuje výrazně zanedbatelné 

společenské riziko, neboť množství přítomných nebezpečných látek je velmi malé. 
Výsledky získané aplikací metody IAEA TECDOC-727 pro posuzované objekty jsou 

přehledně zaneseny v tab. 1. 
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Protože výhradně riziko provozní jednotky objektu 2 se pohybuje ve sféře tolerance, 
zatímco riziko ostatních hodnocených objektů je zanedbatelné, byla v následujícím podrobena 
hodnocení metodou výběru “Purple Book“ CPR 18E [19] pouze tato jednotka. Cílem bylo 
stanovit, zda pro sledovanou jednotku bude nezbytné realizovat kvantitativní analýzu. Pokud by 
bylo možné jednotku vyřadit z hodnocení kvantitativní analýzy, dosáhl by ekonomický subjekt 
značné úspory, vzhledem k vysoké časové náročnosti a ceně procesu. 
 

Tabulka 1 
Výstupy získané pro posuzované objekty aplikací metody IAEA TECDOC-727 

 

Objekt Nebezpečná látka 
Odhad následků 

havárie Ci,s  
[počet úmrtí ] 

Frekvence 
havárie Fi,s  

[havárie rok-1] 

Společenské 
riziko 

Priorita 
rizika 

1 různé druhy benzínů 
a motorové nafty  

zanedbatelný 
efekt - marginální 2 

2 amoniak ≈ 47 ≈ 3,16×10-7 tolerovatelné 1 

3 kyselina sírová a 
chlornan sodný 

výrazně 
zanedbatelný 

efekt 
- výrazně 

zanedbatelné 3 

 
V posuzovaném objektu 2 se nalézá výhradně jedna provozní jednotka pracující 

s jedinou nebezpečnou látkou, amoniakem. Jednotka je tvořena expanzní nádobou, 
kondenzátorem, kompresory, ventily potrubními rozvody a řadou dalších prvků. 
Nejpravděpodobnější vznik havárie je ve strojovně. Protože amoniak je substance toxická, 
hořlavá i výbušná, bylo nutné v procesu hodnocení zvažovat všechna tato nebezpečí. 

V první fázi hodnotícího postupu bylo třeba zjistit hodnoty indikačních čísel amoniaku 
pro toxické    , hořlavé   a explozivní  

 
efekty dle rovnice (5). V rovnici (5) 

symbol  reprezentuje indikační číslo i-té jednotky pro s-tou nebezpečnou látku z-tého 
druhu nebezpečnosti, Qi,s [kg] množství s-té látky v i-té jednotce, O1,i faktor pro procesní nebo 
skladovací i-tou jednotku, O2,i faktor zohledňující umístění i-té jednotky, O3,i,s faktor zahrnující 
vliv podílu z celkového množství s-té látky, které bude po úniku z i-té jednotky v plynné fázi 
v závislosti na provozní teplotě, teplotě okolí, bodu varu a skupenství s-té látky a konečně 
symbol   [kg] mezní hodnotu, která je mírou nebezpečnosti s-té látky a určí se na základě 
fyzikálních vlastností a dat s-té nebezpečné látky o z-tém druhu nebezpečnosti (toxicitě T, 
výbušnosti E, resp. hořlavosti F). 

 

1
,,,3,2,1,, )( −××××= z
sisiiisi

z
si GOOOQB                                           (5) 

 

Hodnoty parametrů O1,i a O2,i v rovnici (5) byly pro zkoumanou jednotku odečteny 
z příručky [19] vzhledem k faktu, že jde o jednotku provozní situovanou uvnitř budovy. 
Hodnota faktoru   byla získána na základě skutečnosti, že v jednotce je přítomen 
amoniak při vyšším provozním tlaku než 3 bary, přičemž maximální provozní tlak                      
pmax = 16 bar. Mezní hodnota amoniaku   = 10 000 kg (hodnota  je dle manuálu 
stejná pro všechny hořlaviny). Mezní hodnota amoniaku  [kg], coby výbušniny, byla 
vypočtena z jeho energetického tritolového ekvivalentu ve vzduchu    = 0,23 [22] 
a mezní hodnota  [kg], která je mírou toxicity amoniaku, byla stanovena v relaci 
k letální koncentraci    (rat, inh, h-1) = 5 100 mg m-3 h-1 [23]. Hodnoty potřebných 
vstupních parametrů spolu s vypočtenými indikačními čísly jsou prezentovány v tab. 2. 

T
NHB

3

F
NHB

3

E
NHB

3z
siB ,

z
siG ,

3,,3 NHiO
F
NHG

3

F
sG

E
NHG

3 Air
NHETF

3T
NHG

3

3,50 NHLC
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Tabulka 2 
Hodnoty vstupních parametrů a indikačních čísel posuzované jednotky objektu 2 

 

Objekt 

Množství 
přítomné látky 

3NHQ   
[kg] 

Nebezpečná 
látka 

Faktory provozních 
podmínek  

Mezní 
hodnota  

3,NHiG         
[kg]  

Indikační 
číslo 

z
NHiB

3,  O1,i O2,i 3,,3 NHiO  

2 6 000 NH3 

1,0 0,1 10 3 000 T
NHB

3
= 2,000 

1,0 0,1 10 10 000 F
NHB

3
= 0,600 

1,0 1,0 1,0 4 348 E
NHB

3
≈ 1,380 

 
Kalkulace hodnot selektivních čísel pro toxické  , hořlavé  a explozivní  

účinky amoniaku hodnocené i-té jednotky byla provedena s využitím vztahů (6), (7) a 
(8), v nichž L [m] značí vzdálenost jednotky od posuzovaného místa. 

 

T
NHi

T
NHi BLS

33 ,
21

, )100( ××= −                                                (6) 
F

NHi
F

NHi BLS
33 ,

31
, )100( ××= −                                                (7) 

E
NHi

E
NHi BLS

33 ,
31

, )100( ××= −                                                (8) 
 

Výpočet selektivních čísel byl realizován v souladu s metodikou [19], jednak 
pro vybrané body na hranici objektu vzdálené od sebe maximálně 50 m a jednak pro přilehlé 
rezidenční zóny, resp. zařízení, jak je zřejmé z obr. 2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Obr. 2 
Hranice pozemku objektu 2 spolu s vymezenými body pro výpočet selektivních čísel a  okraj 

nejbližších rezidenčních zón A, B, C, D 
 

A = hotel; B = tenisové kurty; C = sportovní hala; D = okraj obytné zóny rodinných domů;  
J/Z (NH3) = nebezpečná jednotka; N = sever; S = jih; E = východ; W = západ. 

T
NHiS

3,
F
NHiS

3,E
NHiS

3,
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Území a hranice pozemku objektu byly zaneseny do kartézského systému souřadnic, v němž 
abscisa je totožná se směrem jih-sever a ordináta se směrem východ-západ, přičemž riziková 
jednotka J/Z (NH3) nakládající s nebezpečnou látkou je umístěna v počátku souřadnicového 
systému, tedy její koordináty jsou (0; 0). Posléze byly každému z bodů 1-12 na hranici 
pozemku objektu, včetně předpokládaných ohrožených objektů A, B, C, D, přiřazeny 
souřadnice (x; y). Nejkratší vzdálenosti L [m] posuzovaných míst rezidenčních pásem od 
jednotky byly zjištěny s využitím laserového měřiče. Vzdálenosti L [m] míst na hranici 
pozemku k jednotce byly kalkulovány s využitím kosinové věty při znalosti hodnot úhlů 
změřených elektronickým teodolitem a distancí bodů na hranici pozemku a ověřeny se 
vzdálenostmi stanovenými laserovým měřičem. Vypočtené hodnoty selektivních čísel jsou 
spolu se vstupními daty zaneseny v tab. 3. Pro vzdálenosti L < 100 m nebyly ve shodě 
s metodikou [19] hodnoty selektivních čísel kalkulovány. 
 

Tabulka 3 
Hodnoty vypočtených selektivních čísel pro jednotku objektu 2 

 

Označení 
místa 

Souřadnice Vzdálenost L 
od jednotky 

 [m] 

T
NHiS

3,  F
NHiS

3,  E
NHiS

3,  x 
[m] 

y 
[m] 

1 -90 20 L < 100     92  nestanoveno nestanoveno nestanoveno 
2 -40 20 L < 100     45 nestanoveno nestanoveno nestanoveno 
3 10 20 L < 100     22 nestanoveno nestanoveno nestanoveno 
4 27 20 L < 100     34 nestanoveno nestanoveno nestanoveno 
5 27 -30 L < 100     40 nestanoveno nestanoveno nestanoveno 
6 -5 -30 L < 100     30 nestanoveno nestanoveno nestanoveno 
7 -5 -21 L < 100     22 nestanoveno nestanoveno nestanoveno 
8 -20 -21 L < 100     29 nestanoveno nestanoveno nestanoveno 
9 -20 -50 L < 100     54 nestanoveno nestanoveno nestanoveno 

10 -70 -50 L < 100     86 nestanoveno nestanoveno nestanoveno 
11 -90 -50 103 1,885 0,549 1,263 
12 -90 0 L < 100     90 nestanoveno nestanoveno nestanoveno 
A 0 -34 L < 100     34 nestanoveno nestanoveno nestanoveno 
B 85 4 L < 100     85 nestanoveno nestanoveno nestanoveno 
C -64 119 135 1,097 0,244 0,561 
D 104 -152 184 0,591 0,096 0,222 

 

A = hotel; B = tenisové kurty; C = sportovní hala; D = okraj obytné zóny rodinných domů; 
T
NHB

3
≈ 2,000; F

NHB
3

= 0,600; E
NHB

3
≈ 1,380. 

 
Jelikož v místě 11 na hranici pozemku objektu 2 jsou hodnoty  a  > 1 a 

stejně tak je  > 1 pro sportovní halu C, lze učinit závěr, že rizikovou provozní jednotku 
J/Z (NH3) v objektu 2 bude nutné podrobit kvantitativní analýze rizika. Vzhledem ke 
vzdálenostem míst 1-10 a 12 na hranici pozemku společnosti, hotelu A a tenisových kurtů B od 
posuzované jednotky J/Z (NH3) je možné oprávněně předpokládat vyšší riziko ohrožení zdraví a 
života zaměstnanců, případných návštěvníků daných zařízení a okolního obyvatelstva v těchto 
místech ve srovnání s místem 11, resp. s rezidenční oblastí C. Rovněž tento fakt je v korelaci 
s potřebou uskutečnit pro danou jednotku kvantitativní analýzu rizika. 

T
NHiS

3,
E
NHiS

3,
T

NHiS
3,
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S cílem vyhnutí se nákladné kvantitativní analýze rizika a výrazné redukci rizika je 
možné doporučit top-manažerům společnosti implementaci následujících opatření: 
a) Přemístit zimní stadion z hustě obydlené zóny ve sportovně-obchodním areálu do okrajové 

části města. Zmíněné opatření by však bylo investičně ještě náročnější než samotná 
kvantitativní analýza a paralelně by mohlo výrazně snížit profit společnosti vzhledem 
k jeho horší dostupnosti. 

b) Náhrada přímého jednostupňového chlazení nepřímým dvouokruhovým chladicím 
systémem s využitím bezpečnějšího nositele chladu v sekundárním okruhu. K výrobě 
ledové plochy v sekundárním okruhu lze aplikovat roztoky CaCl2, NaCl, MgCl2, K2CO3, 
glycerinových solí a glycerinu, nověji ethanolu, ethylenglykolu monopropylenglykolu 
s vodou apod. Prosazující se zahraniční novinkou se zajímavými ekonomickými výstupy 
je užití CO2 [24]. Zařazení nepřímého chlazení dovoluje snížit množství amoniaku na 
stovky až desítky kilogramů, čímž dochází nejen k relevantnímu zvýšení bezpečnosti, 
nýbrž i k úsporám v souvislosti s nákupem surovin a ochranných prostředků, jimiž musí 
být vybaveny osoby přilehlých rezidenčních zón, včetně redukce personálních výdajů a 
zdrojů na obsluhu plně automatizovaného systému, díky jeho řízení pomocí softwarového 
vybavení. Implementace dvouokruhového chlazení ovšem vyžaduje vyšší investici, ale 
v případě zachování původních příjmů z aspektu návštěvnosti lze předpokládat přijatelnou 
dobu návratnosti investice.  

Ke zvýšení bezpečnosti existující jednotky lze doporučit zavedení následujících 
opatření: 
a) Vybudovat systém chemického monitoringu, vyrozumění a varování pro případ úniku 

amoniaku. Monitoring provádět pomocí senzorů umístěných v objektu či jeho blízkém 
okolí. Systém varování a vyrozumění napojit na integrované bezpečnostní centrum kraje, 
jehož pracovníci relevantně rychleji varují obyvatelstvo a veřejné instituce (školy, 
nemocnice, polikliniky aj.) v blízkém okolí prostřednictvím sirén, jestliže dojde k úniku 
nebezpečné látky. 

b) Zvýšit ochranu zaměstnanců a návštěvníků objektu instalací systémů samočinného 
stabilního hasicího zařízení a prostředků na odvod dýmu a tepla. Zabudováním elektrické 
protipožární signalizace současně zvýšit i ochranu obyvatelstva. 

c) Vybavit strojovnu zimního stadionu tlakovými lahvemi se směsí plynu Inergen (směs 
52 % N2, 40 % Ar a 8 % CO2) sloužícími k vysoce efektivní likvidaci požáru. 

d) Obstarat požadované ochranné prostředky pro osoby kvalifikované zasahovat při úniku 
amoniaku, např. ochranné oděvy typu 1 nebo typu 3 dle příslušných standardů [25, 26] 
a filtry typu KP3 dle normy [27]. 

e) Nahradit stávající poplašný systém systémem s automaticky spouštějící se výstražnou 
sirénou. 

f) Vybavit zaměstnance a návštěvníky objektů v předpokládané zasažené zóně adekvátními 
ochrannými prostředky. 

g) Veřejnými masmédii aspoň jednou až dvakrát za dva roky informovat ohrožené 
obyvatelstvo o možnostech ochrany a reakce, dojde-li k havárii. 

h) Posílit bezpečnost objektu realizací interního bezpečnostního auditu minimálně jednou 
ročně a externího auditu nejméně jednou za tři roky. 

i) Pravidelně provádět aktualizaci bezpečnostních dokumentů. 
j) Obecným opatřením se jeví zavedení vzdělávacích programů souvisejících 

s ochranou obyvatelstva v případě vzniku průmyslových havárií na každé základní a 
střední škole. 
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5  ZÁVĚR 
 

Byla řešena problematika zvyšování ochrany obyvatelstva a zajištění adekvátní 
bezpečnosti provozů, jež nespadají do sféry působnosti směrnice o kontrole závažných havárií 
zahrnujících nebezpečné průmyslové suroviny a produkty. Z praxe je známo, že přesto mohou 
takovéto ekonomické subjekty představovat neakceptovatelné ohrožení zdraví a života 
zaměstnanců, návštěvníků provozovatele a obyvatelstva v přilehlém okolí. 

Navržený postup spočívající v užití kombinace metod IAEA TEC DOC-727 a “Purple 
Book“ CPR 18E umožňuje provozovatelům takovýchto objektů efektivně a zároveň na úrovni 
dostatečné validity vyhodnotit riziko a na této bázi posoudit, zda je nezbytné provozované 
jednotky nakládající s nebezpečnými látkami podrobit nákladné kvantitativní analýze rizika či 
realizovat jiná technologická opatření. Tímto způsobem lze zabezpečit zvýšení ochrany 
obyvatelstva v souladu s koncepcí HZS ČR [5]. 

Aplikace navrženého postupu byla verifikována a prakticky demonstrována 
na vybraném regionu pro tři ekonomické subjekty, z nichž první reprezentoval čerpací stanici 
pohonných hmot, druhý zimní stadion a třetí plavecký bazén situovaný v areálu školy. Pomocí 
rychlé a nízkonákladové metody IAEA TEC DOC-727 byly stanoveny priority rizik a zároveň 
prokázáno, že čerpací stanice představuje zanedbatelné, plavecký bazén výrazně zanedbatelné 
riziko, zatímco provoz zimního stadionu se pohyboval v oblasti tolerovatelného rizika. 

Pro takto identifikovaný objekt s tolerovatelným rizikem byla aplikována metoda 
“Purple Book“ CPR 18E s cílem posoudit, zda bude nezbytné pro posuzovanou jednotku 
nakládající se středně toxickým, výbušným a hořlavým amoniakem realizovat vysoce 
sofistikovanou, a tím i ekonomicky silně náročnou kvantitativní analýzu rizika, anebo ji 
z uvedeného procesu vyřadit, což by umožnilo výrazně minimalizovat náklady provozovatele. 
Nicméně v posuzovaném případě bylo prokázáno, že pro stávající rizikovou jednotku, 
nerealizují-li se adekvátní technologické úpravy, bude třeba vypracovat kvantitativní analýzu. 

Současně byla navržena opatření, která by umožnila výrazně redukovat riziko a 
vyhnout se tak kvantitativní analýze. Ekonomicky neefektivní se zdá být transfer provozu 
zimního stadionu do okrajové části města v souladu s územním plánem. Naopak jako 
perspektivní a ekonomicky únosné se jeví náhrada přímého chlazení ledové plochy amoniakem 
nepřímým dvoustupňovým systémem s využitím bezpečnější solanky v sekundárním okruhu. 
Paralelně byl předložen komplex opatření ke zvýšení bezpečnosti objektu za stávajících 
podmínek. 
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