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1. Úvod 

V současnosti, v minulosti, tak i v budoucnosti budou jistá nebezpečí vyplívající 

z různých technologií využívajících člověkem. Jde o technologie (výrobní průmyslové, 

chemické nebo nevýrobní) využívající fyzikální a chemické procesy látek tak, aby plnily svůj 

účel. S těmito procesy ruku v ruce souvisí i jistá bezpečnostní rizika, např. špatně zvolená 

technologie nebo vadné zařízení, neadekvátní manipulace s látkami, selhání lidského činitele 

atd. Jde jen o malý výčet, co vše se může stát ve spojitosti s technologickými procesy. 

Jedním z nevýrobních procesů je chladicí systém využívající chladicí látky (chladiva) 

v průmyslových provozech nebo sportovních zařízeních jako jsou zimní stadiony.  Z historie 

víme, že první pokusy využívající přírodní látky ke strojnímu chlazení byly využity v první 

polovině 19 stol. Průlomem bylo chlazení (výroba ledu) amerického fyzika Johna Gorrieho na 

principu komprese par, která se v následujících letech rozvíjela s různými typy chladiv. Od 

tohoto průlomu se tato technologie rozvinula do systému přímého chlazení a systému 

nepřímého chlazení. Jednotlivé systémy se rozlišují z bezpečnostního hlediska či 

ekonomického hlediska svými výhodami a nevýhodami. Z hlediska bezpečnosti zaobírá 

největší míru nebezpečí nesprávné užití takové látky a s ní spojená technologie chlazeni, která 

může způsobit havárii zařízení. Aby se předešlo k takové situaci, jsou vyvíjena různá 

bezpečnostní opatření technického rázu. S tímto souvisí i legislativní předpisy a normy 

upravující danou problematiku na území České republiky i EU. 

Nejvyužívanější látkou jako chladiva z hlediska ekonomického je beze sporu amoniak. 

Ale díky svým specifickým vlastnostem (toxicita) ohrožuje nejen zdraví člověka, ale i životní 

prostředí. Záleží na spoustě faktorů, zejména jde o geografické, hydrologické informace 

v místě havárie, množství uniklé látky atd. Tyto informace se využívají v systému havarijního 

plánování, při vypracování bezpečnostních zpráv, dokumentů, stanovování zón havarijního 

plánování nebo při vypracování vnitřních a vnějších havarijních plánů v případě zařazení 

objektů do skupiny A nebo skupiny B. Důležitá a nezbytná část prevence předcházení 

závažným haváriím. 

Nedílnou součástí systému havarijního plánování jsou metody analýzy a hodnocení rizika 

závažné havárie, spolu se softwarovým modelováním rozptylu vytváří ideální představu, co a 

v jakém rozsahu se může stát. Je velké množství analytických metod, které lze v této 

problematice využít, jen je vždy důležité vybrat takovou, která se nejlépe hodí k danému 

případu. Jednotlivé metody mohou na sebe navazovat nebo se mohou kombinovat pro lepší 

výslednou hodnotu. Takto získané hodnoty lze poté modelovat různými softwarovými 
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modelovacími programy rozptylu, které na základě zadaných hodnot získaných analýzami 

určí velikost a směr rozptylu nebezpečné látky. Díky tomu lze lépe stanovovat bezpečné zóny, 

kde nebudou lidé ohroženi nebezpečnou látkou. 

Cíle diplomové práce: 

 zjistit, je-li zimní stadion bezpečnostním rizikem díky zvolenému a 

nainstalovanému chladicímu systému s daným množstvím nebezpečné látky jako 

chladiva.  

 vyhodnotit možné ohrožení pro zimní stadion a jeho okolí pomocí softwarového 

modelování 

 stanovení zóny havarijního plánování  

 navrhnout vnitřní havarijní plán zimního stadionu pro potřeby ORP 
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2. Rešerše 

Pro shromáždění potřebných informací důležitých ke zpracování diplomové práce jsem 

prostudoval následující literaturu: 

 

BERNATÍK, A., Prevence závažných havárií I. 1. vydání, Ostrava: SPBI, 2006, 86 stran. 

ISBN 80-86634-89-2. 

Jde o učební text vydaný Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství v Ostravě. 

Tato publikace shrnuje zkušenosti, poznatky a přístupy k problematice hodnocení rizik 

závažných havárií na zdraví a životy lidí, majetek a životní prostředí v souvislosti 

s nakládáním s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky. Obsahem je několik dílčích 

metod analýzy rizik a několik vybraných metod hodnocení rizik s příklady jejich užití. 

 

BERNATÍK, A., Prevence závažných havárií II. 1. vydání, Ostrava: SPBI, 2006, 104 stran. 

ISBN 80-86634-90-6. 

Jde o učební text vydaný Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství v Ostravě. 

Publikace navazuje na Prevenci závažných havárií I. a shrnuje informace o prevenci 

závažných havárií a kvantitativním hodnocení rizik. 

 

BERNATÍK, A., MALÉŘOVÁ, L., Analýza rizik území, 1. vydání, Ostravy: SPBI, 2010, 79 

stran. ISBN 978-80-7385-082-1. 

Jde o učební text vydaný Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství v Ostravě. 

Obsahem jsou informace od rozdělení mimořádných událostí, typů zdrojů rizik a jejich 

hodnocení přes jednotlivé metody hodnocení území až po metody hodnocení dopadů na ŽP. 

Nechybí i zmínka o přepravě nebezpečných látek, kritické infrastruktuře či v jakém rozsahu 

získat potřebné informace pro hodnocení rizika. 

 

KRATOCHVÍLOVÁ, D., Havarijní plánování I.: Obecné zásady havarijního plánování. 

Ostrava: 2002, 47 stran. 

Jde o učební text k pochopení problematiky havarijního plánování jako celku, tak i 

z pohledu objektu zájmu. Soubor obecných činností, postupů a vazeb uskutečňovaných 

subjekty, které se podílejí na havarijním plánování. 
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BÁRTLOVÁ, I., Nebezpečné látky I. 2. vydání, Ostrava: SPBI, 2005, 211 stran. ISBN 80-

86634-59-3. 

Jde o učební text vydaný Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství v Ostravě. 

Publikace slouží k pochopení problematiky nebezpečných látek, zejména s jejich vlastnostmi, 

nakládáním, značením, přepravou, hodnocením nebezpečnosti a způsob jejich klasifikace.  
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3. Právní rámec 

Nebezpečné chemické látky nebo chemické přípravky jsou pro člověka a jeho zdraví 

velice nebezpečné a nejen pro něj, ale i pro životní prostředí, proto musí být výroba, výrobní 

prostory a procesy, přeprava, skladování či jiná manipulace řešena dle určitých stanovených 

pravidel. Zejména jde o platnou českou legislativu, která danou problematiku řeší pro naše 

území, ale tato legislativa navazuje na právní prostředí Evropské unie, kterou jsme součástí. 

Nesmíme však zapomínat na specifické či provozní požadavky uvedené v českých státních 

normách (dále jen „ČSN“). 

 

3.1. České předpisy 

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). Tento zákon stanoví systém prevence závažných havárií pro 

objekty a zařízení, v nichž je umístěna vybraná nebezpečná chemická látka nebo chemický 

přípravek s cílem snížit pravděpodobnost vzniku a omezit následky závažných havárií. Dále 

stanoví povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob, které manipulují 

s nebezpečnými chemickými látkami v rámci svého podnikání. A v neposlední řadě stanoví 

působnost orgánů veřejné správy na úseku prevence závažných havárií způsobených 

vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo přípravky. 

 

Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých 

zákonů (chemický zákon), který zapracovává příslušné předpisy EU (např. Směrnici Rady 

67/548/EHS) a upravuje práva a povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob 

při výrobě, zkoušení, vývozu a dovozu atd. Dále upravuje správnou laboratorní praxi a 

působnost správních orgánů při zajišťování ochrany před škodlivými účinky chemických 

látek a směsí. 

 

Vyhláška č. 256/2006 Sb., o podrobnostech systému prevence závažných havárií, která 

zapracovává předpis ES (Směrnice rady 96/82/ES) a upravuje způsob zpracování analýzy a 

hodnocení rizik závažné havárie a další formy zpracování různých programů, zpráv, plánů a 
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písemných podkladů ke stanovení zóny havarijního plánování nebo ke zpracování vnitřního 

havarijního plánu. 

 

Vyhláška č. 103/2006 Sb., o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního plánování a 

o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu. Obsahuje informace o 

vybraných nebezpečných látkách, které lze využít ke stanovení bezpečné vzdálenostmi od 

zdroje rizika.  

 

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní 

požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. Nejdůležitější části vyhlášky, 

které se vztahují k námi řešené problematice: 

 První část – třetí oddíl: Všeobecné požadavky bezpečnosti práce (§3 – §8), 

 Druhá část – sedmý oddíl: Průmyslové rozvody a vedení (§27),  

 Sedmá část – druhý oddíl: Tlakové nádoby stabilní (§173), 

 Osmá část: Stlačování plynů a chlazení (§175 – §177), 

 Čtrnáctá část: Nebezpečné látky a nebezpečné zařízení (§237 – §238). 

 

3.2. Normy 

ČSN 140647 (ČSN EN 378), Chladící zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a 

environmentální požadavky. 

Tato norma byla rozpracována na čtyři části v souladu s evropskými normami. Jednotlivé 

části jsou součástí celku řešícího chladící zařízení, přičemž každá samostatně specifikuje 

jinou část bezpečnostních a environmentálních požadavků.  

 

ČSN EN 378-1+A2, Chladící zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a 

environmentální požadavky – část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria 

volby. 

Tato norma specifikuje požadavky, které se vztahují na bezpečnost osob a majetku (ale ne 

však na skladované zboží) a lokální a globální prostředí pro: 

a) stacionární a mobilní chladící zařízení všech velikostí, vč. tepelných čerpadel, 

b) nepřímý systém ochlazování nebo ohřívání, 

c) umístění těchto chladících zařízení 

Norma neplatí pro chladící zařízení, ve kterých jsou jako chladivo vzduch nebo voda. 
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ČSN EN 378-2+A2, Chladící zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a 

environmentální požadavky – část 2: konstrukce, výroba, zkoušení, značení a dokumentace. 

Tato norma řeší konstrukci, výrobu a instalaci chladících zařízení včetně potrubí, komponent 

a materiálů a zahrnuje i pomocná zařízení, která jsou spojena s těmito chladicími zařízeními. 

Dále specifikuje požadavky na zkoušení, uvedení do provozu, značení a dokumentaci. 

 

ČSN EN 378-3+A1, Chladící zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a 

environmentální požadavky – část 3: Instalační místo a ochrana osob. 

Tato norma řeší instalaci (prostor pro strojní zařízení, technické zařízení a osobní ochranné 

prostředky). Specifikuje požadavky na místo instalace z hlediska bezpečnosti. 

 

ČSN EN 378-4+A1, Chladící zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a 

environmentální požadavky – část 4: provoz, údržba, oprava a rekuperace. 

Tato norma řeší požadavky na bezpečnost obsluhy a ochranu životního prostředí v rámci 

manipulace s chladicím zařízením při opravě, údržbě nebo při manipulaci s chladícím médiem 

či jinými látkami obsaženými nebo užívanými při provozu zařízení, včetně rekuperace. 

 

ČSN 690012, Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky 

Tato norma je bezpečnostním předpisem, který řeší provoz, obsluhu a údržbu, provádění 

revizí a zkoušek tlakových nádob stabilních a jejich výstroje. Jsou v ní normalizovány 

požadavky na provoz nádob a jejich obsluhu. 

 

3.3. Evropské předpisy 

Směrnice Rady 96/82/ES o kontrole nebezpečí vzniku závažných havárií zahrnujících 

nebezpečné látky, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/105/ES 

 

Směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních správních předpisů týkajících se 

klasifikace, balení a označování nebezpečných látek, v platném znění. 
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4. Město Uničov 

Severozápadně od krajského města Olomouce se na ploše 48, 27 km²rozprostírá město 

Uničov, jako jedno ze 13 ORP v Olomouckém kraji. Z historického hlediska jde o jedno ze 

sedmi moravských královských měst. Město bylo založeno kolem roku 1213 moravským 

markrabětem Vladislavem Jindřichem. Pyšní se nejstarší zakládací listinou na území České 

republiky pocházející z roku 1223. Dnes je město Uničov považováno za jedno z 

nejvýznamnějších severních destinací Olomouckého kraje. Je to také město s množstvím 

kulturních památek, historických zajímavostí a s možností bohatého sportovního vyžití 18.  

4.1. Geografické údaje 

Město leží v rovinaté krajině vytvářené kotlinou řeky Oskavy, v okrese Olomouc 

v Olomouckém kraji, v jednom ze severních výběžků Hornomoravského úvalu, na přechodu 

Hané, Hrubého a Nízkého Jeseníku. Zeměpisné souřadnice 49 46 16 severní šířky a 17 7 

17 východní délky a nadmořská výška 248 m. Jde o oblast se stabilním podložím. V okolí 

města se nacházejí pozemky s obdělávanou ornou půdou, v nemalé míře se zde nacházejí 

ovocné sady, jen zastoupení lesních pozemků je velmi malé až zanedbatelné. Co se týče 

urbanistického uspořádání, tak město je z velké části zastavěno panelovými domy, které se 

nacházejí jak v její jižní, tak severní části města. Náměstí a střed města tvoří zástavbu 

rodinných domů, jejichž historie sahá až do doby vzniku města (letos 800 let vzniku města). 

V severní okrajové části města byla vytvořena průmyslová zóna, která se postupně zaplňuje 

firmami, které mají zájem podnikat v dané oblasti. S touto zónou souvisí též dobrá dopravní 

obslužnost města, která je zajišťována jak železniční, tak silniční dopravou. Uničovem 

prochází od jihu na sever jedna železnice, která je spojnicí s krajským městem Olomoucí na 

jihu a Šumperkem jako obcí s rozšířenou působností na severu. V rámci silniční dopravy 

prochází Uničovem několik dopravních tepen. Jde zejména o vnitřní obchvat města, na který 

navazují dané tepny. Ulice Šternberská a Mohelnická, které jsou spojnicí od východu na 

západ, kde se napojuje tato silnice na rychlostní komunikaci R35. Ulice Litovelská vyúsťuje 

na jihozápad směrem na Litovel, kde navazuje na rychlostní komunikaci R35. Ulice 

Olomoucká, která vyúsťuje na jih do krajského města. Ulice Šumperská vyúsťuje na sever do 

dalšího města s ORP. 

V podhůří Hrubého Jeseníku pramení a městem na jih protéká řeka Oskava jako hlavní 

vodní tok. Do ní se postupně vlévají Václavovský potok, Březový potok, Libinský potok, 
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říčka Olešnice, Dražůvka, Brabínek, Plinkoutský potok, řeka Oslava, Lukavice, Hlavnice, 

Teplička. Za hranicí regionu se pak vlévá do řeky Moravy. V severozápadní časti, pramení 

Benkovský potok, který protéká regionem směrem na jihovýchod až do Litovelského 

Pomoraví, kde se vlévá do řeky Moravy. Dalšími zdroji vody jsou rybníky v městském parku, 

které jsou v blízkosti hlavního toku řeky Oskavy.  

4.2. Demografické údaje 

Ve městě dochází od roku 1991 k mírnému poklesu populace. Podle posledního sčítání 

lidu Českým statistickým úřadem žije ve městě 11 965 obyvatel (k 01. 01. 2012.) 

Tabulka č. 1 – přehled populace ve městě Uničov 20 

 Muži Muži (15+) Ženy Ženy (15+) celkem Celkem (15+) 

ČR 5709 4954 6052 5347 11761 10301 

Cizinci (EU) 16 14 7 7 23 21 

Cizinci (mimo EU) 145 139 36 32 181 171 

Pozn. Průměrný věk obyvatelstva se pohybuje v  41,8% 

4.3. Klimatické údaje 

Svojí polohou město nijak nevybočuje ze standardních klimatických podmínek v ČR. 

V průběhu posledních několika let nedošlo k nějakým výrazným klimatickým výkyvům 

počasí. Srážkové úhrny jsou pro takovou úrodnou oblast běžné. V jarních měsících při tání 

sněhu dochází ke zvyšování hladin řek, ale díky systému stavidel na řece Oskavě a jejich 

pravidelné regulaci dochází jen k rozlivům do okolních polí. Povětrnostní podmínky a další 

maximální klimatické hodnoty v Uničově za posledních 5 let jsou uvedeny v následující 

tabulce.  

Tabulka č. 2 – hodnoty klima v Uničově za posledních 5 let 21 

Typy měření maximální minimální poznámka 

teplota 35 C -22 C - 

pohyb větru 16,1 m. s
-1

 - N (sever) 

poryv větru 19,7 m. s
-1

 - SE (jihovýchod) 

srážky 262,2 mm - - 

tlak 1040,1 hPa 869,1 hPa - 
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5. Teorie soustav chlazení 

Je třeba si říci něco málo z historie tvorby umělých ledových ploch a ve spojení s nimi též 

o vývoji chladicích systémů. První ledová plocha využívající přírodní chladiva ke strojnímu 

chlazení byla vytvořena někdy v polovině 19. Století. První krytý zimní stadion byl postaven 

v roce 1840 v Londýně, jehož ledová plocha byla vytvořena z chemických sloučenin (roztoky 

soli, alumu nebo síry). Takto vytvořená ledová plocha byla jedním velkým kusem 

zapáchajícího ledu, který mohl padajícím bruslařům kromě fyzického zranění při pádu 

způsobit i fyziologické potíže (nevolnost, zvracení) při nadýchání se odparu tvořícímu se nad 

ledem. V roce 1851 se podařilo americkému fyzikovi Johnu Gorriemu vytvořit stroj na 

výrobu ledu na principu komprese par. Tento systém pracoval se vzduchem a mohl vytvářet 

led při teplotě -7 C. V Evropě, byly vyvinuty další stroje na výrobu ledu pracující s kompresí 

par, ale s jinými typy chladiv: 

 Amoniak (NH3) použil německý vědec Carl von Linde – používající dodnes, 

 Kysličník siřičitý (SO2) použil švýcarský profesor Raoul Pictet – velmi 

nebezpečné kvůli jedovatosti látky, 

 Oxid uhličitý (CO2) použila firma Escher Wyss – používající dodnes, ale spíš jako 

sekundární chladivo (viz schéma č. 3) 

Předešlé pokusy chlazení napomohly k vytvoření prvního chladícího zařízení na principu 

přímého vypařování chladiva v trubkovém systému ledové plochy (rok 1886, kluziště ve 

Washingtonu). První v Evropě bylo v Curychu – Oerlikon postaveno firmou ESCHER 

WYSS. Po druhé světové válce pak nastal obrovský rozmach ve výstavbě ledových ploch 

s přímým odparem (zatím jediná v té době známá technologie chlazení). Od té doby se 

neustále vyvíjejí jak chladící technologie a systémy, tak používaná chladiva.21 

V České republice je přes 160 zimních stadiónů, u kterých je ledová plocha ochlazována 

několika různými typy chlazení. Mezi základní členění chlazení ledových ploch patří přímý a 

nepřímý chladicí systém. Tyto dva typy se ještě rozdělují podle různých kritérií (např. podle 

zvolené teplonosné látky). Pokusím se Vám blíže objasnit fungování jednotlivých typů 

chlazení z hlediska výkonu chlazení, z hlediska ekonomického a v nemalé míře z hlediska 

bezpečnosti zařízení a obsluhujícího personálu. 
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5.1. Přímý chladicí systém 

Při přímém odparu je kapalné chladicí médium (chladivo) o teplotě -10 C do chladicího 

systému v ledové ploše (do trubek v betonové desce) dopravováno nucenou cirkulací 

čerpadlem ze strojovny. Před čerpadlem je umístěn odlučovač kapalných složek tzv. expanzní 

nádoba tak, aby zajistila odsávání pouze čirých par chladiva. Toto chladivo se vypařuje 

v trubkovém systému ledové plochy (odnímá teplo betonové desce – výparník), na které se 

tvoří vrstva ledu. Chladivo se odpařuje za konstantní teploty a jeho páry jsou vedeny sacím 

potrubím zpět do strojovny. V celém chladicím systému ledové plochy je tedy konstantní 

teplota (-10 C), což je dobré pro kvalitu a stabilitu ledu v celé ploše ledu (nedochází k 

teplotním výkyvům v jednotlivých částech - stabilita). 

Užívají se dva typy přímých chladicích systémů z hlediska použité technologie. Jen jeden 

systém přímého chlazeni je užíván u chlazení ledových ploch zimních stadionů (viz schéma č. 

1). Jde o přímý chladicí systém s kompresory, což znamená, že tlak odpovídající požadované 

vypařovací teplotě ve výparníku udržují kompresory odsáváním vypařovaného chladiva 

vlivem přívodu tepla z okolí. Za výtlakem kompresorů je zkondenzované chladivo opět 

stlačeno na vypařovací tlak a teplotu v expanzní nádobě, respektive betonové ploše ledové 

plochy (výparník). V druhém typu přímého chladicího systému jde o absorpční chlazení, což 

znamená, že chlazení je zajišťováno a udržováno absorpčním chladicím zařízením za nízkého 

tlaku a teploty. Použití tohoto typu není známo u chladicích systémů zimních stadionů. 

Schéma č. 1 – přímý odpar NH3 (chladicí výkon 300 kW)22 

 

Odlučovač 

kapalného NH3 

Kompresor Qo=300 kW 
Po=81 kW 

Plynné chladivo (- 10 C) 

Kapalné chladivo 

(- 10 C) 

Kondenzátor 

Škrtící regulační prvek 

Čerpadlo 3 kW 

Ledová plocha - 

výparník 

Okruh NH3 
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5.1.1. Ekonomická hlediska a bezpečnost 

Přímý chladicí systém má spoustu výhod jak z hlediska ekonomické rentability, tak 

z hlediska bezpečnosti. Z hlediska technického i provozního se jedná o nejjednodušší systém 

chlazení. Energetické nároky na provoz jsou mnohem menší než u nepřímého chlazení. 

 Provoz zařízení s vypařovací teplotou minimálně o 4 K vyšší než u nepřímého 

odparu, což znamená při stejném instalovaném počtu chladivových kompresorů 

vyšší absolutní výkon zařízení (cca o 18% - o tento výkon lze volit nižší výkon 

kompresorů při instalaci).  

 Snížení měrného příkonu kompresorů na jednotku vyrobeného chladu (o cca 

3,38% /1K), tj. o cca 13,5% oproti nepřímému systému. 

 Absolutní snížení příkonu zařízení o 30kW (nejsou potřeba velká cirkulační 

čerpadla nositele chladu).  

 Celkové snížení absolutní spotřeby elektrické energie se pohybuje v rozmezí 25 – 

30 % oproti nepřímému chlazení.  

 Vyšší životnost ocelových trubek (čpavek je nekorosivní prostředí). Životnost 

ocelových trubek je dána pouze kvalitou zabetonování (vliv vnějšího prostředí – 

koroze).  

 Vyšší rychlost kompenzace teplotních změn v rámci zvýšení kvality ledu a s tím 

spojená lepší pružnost provozu oproti nepřímému systému. 

 Rovnoměrné vychlazování ledové plochy (vypařovací teplota je stejná v celé 

ledové ploše). 

 Jednodušší provoz a údržba, vyšší životnost zařízení. 

 Nižší opotřebení kompresorů díky nižšímu kompresnímu poměru (vyšší 

vypařovací teplota a tlak), který musí kompresory vynakládat oproti nepřímému 

chlazení (přítomnost sekundárního okruhu). 

Hledisko bezpečnosti bylo kdysi vyšší, než je dnes, může za to zpřísňující se legislativa na 

evropské úrovni (ČSN EN 378), tak i s tím spojené zvyšující se prostředky zabezpečení 

systému proti úniku NL nebo jiným havarijním stavům. Jedno však zůstává stejné, a to 

selhání lidského činitele!!! Tento systém s vysokou náplní primárního chladiva (řádově 

v tunách) lze z hlediska bezpečnosti rozdělit na několik samostatně automaticky 

uzavíratelných okruhů a tím minimalizovat eventuální únik.  
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Nevýhodou je vyšší náplň chladiva (NH3) a to cca 3 – více x než u nepřímého chlazení. 

Obecně přímý chladicí systém eliminuje nevýhody nepřímých systémů. 

5.2. Nepřímý chladicí systém 

Při nepřímém chlazení ledové plochy je systém rozdělen na dva okruhy (primární a 

sekundární), které na sebe navazují ve výměníku tepla (výparníku) ve strojovně. V primárním 

okruhu cirkuluje čpavek (NH3 jako chladivo), ten odebírá teplo z výparníku, kde jej předala 

teplonosná látka ze sekundárního okruhu, kterou opět ochladí. Teplonosná látka je ve 

výparníku ochlazována na teplotu cca – 11 C, pak je pomocí čerpadla dopravována 

systémem do ocelového potrubí zalitého v betonu pod ledovou plochou, kde odnímá teplo 

z ledové plochy, čímž se ohřeje na teplotu – 9 C (bez změny skupenství). Takto zahřátá 

teplonosná látka se opět vrací do strojovny (ukončen sekundární okruh), kde toto teplo předá 

ve výměníku tepla (výparníku) primárnímu okruhu (chladivu – čpavku). 

Primární chladicí okruh ve strojovně musí pracovat s nižší vypařovací teplotou a tím 

pádem s vyšší spotřebou energie kompresoru než u přímého chlazení kvůli nutným teplotním 

spádům ve výparníku, kde je jako teplonosná látka použita nemrznoucí směs. Cirkulaci 

sekundárního nositele chladu mezi ochlazovanou ledovou plochou a výparníkem ve strojovně 

obstarávají velká cirkulační čerpadla. Kvůli dosažení – 10 C u nositele chladu je nutné 

dosáhnout vypařovací teploty okolo – 14 C až – 15 C. Teplota v různých částech ledové 

plochy je nerovnoměrná, jde o rozdíl zejména na vstupu a výstupu nositele chladu z ledové 

plochy (rozdíl několika C). 

Nepřímé chlazení můžeme rozdělit do tří skupin: 

1) Chladicí systém s použitím kompresorů (pístové, šroubové, rychlostní) a s použitím 

sekundárního nositele chladu např. solanka R, lihový roztok (etanol), etylenglykol, 

coolstar (freezium), pekasol apod. (viz schéma č. 2). 

2) Chladicí systém s použitím kompresorů a sekundárního nositele chladu CO2 (viz schéma 

č. 3) – jedná se o atypický chladicí systém, který by se dal zařadit do přímého systému 

chlazení. Jde zejména o to, že v sekundárním okruhu, kde cirkuluje kapalný CO2 se jako 

nositel chladu po průchodu ocelovým trubkovým systémem pod ledovou plochou 

neohřívá, ale dohází u něj k částečnému odparu (dojde k přestupu tepla z ledové plochy a 

jejímu ochlazení). Takto získané teplo (odparem CO2) je opět předáváno primárnímu 
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okruhu ve výparníku, kde opět zkondenzuje. Výparník primárního okruhu s NH3 plní 

funkci kondenzátoru sekundárního okruhu s CO2. Okruh je kontinuální a cirkulaci CO2 

obstarává poměrně malé čerpadlo (cca 3 kW). Tento systém chlazení zabezpečuje 

konstantní teplotu v celé ploše ledové plochy. 

3) Absorpční chladicí systém (nepřímý) – jde o systém s absorpční dvojicí čpavek a voda. 

Tento systém není vůbec využíván, proto jej ani nebudeme rozebírat. 

Schéma č. 2 – nepřímé chlazení (chladicí výkon 300 kW)22 

 

Schéma č. 3 – nepřímé chlazení s CO2 (chladicí výkon 300 kW)22 
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5.2.1. Ekonomická hlediska a bezpečnost 

U tohoto systému chlazení převládají nevýhody oproti přímému chlazení. Dalo by se říci, 

že nepřímý systém je skoro opakem systému přímého, zejména z hlediska ekonomické 

rentability. Bezpečnost by se dala charakterizovat asi tak, že čím složitější systém, tím vyšší 

nároky na obsluhu, údržbu a provoz, tím vyšší pravděpodobnost selhání systému nejen 

z pohledu poruchy (havárie), ale zejména selhání lidského činitele. Výhodou v rámci 

bezpečnosti je zejména malá náplň čpavku v celkovém množství několika set kg oproti 

několika tunám u přímého chlazení. Další výhody jsou již z pohledu ekonomického a to při 

budování chlazení. 

Možnost použití umělohmotných (polyetylenových) teplo-směnných trubek v ledové 

ploše, které mají až dvojnásobnou životnost proti průměrné životnosti ocelových trubek (u 

zabetonovávaných). Tato výhoda není ani výhodou neboť životnost chlazených betonových 

desek je značně nižší. 

Nižší investiční náklady na pořízení umělohmotných trubek oproti ocelovým trubkám a 

tím mnohem levnější vybudování chlazení ledové plochy (bez předpokladu investic do 

technologie chlazení). 

Nevýhody nepřímého sytému chlazení, jak jsem již zmínil, jsou svým způsobem opakem 

přímého systému chlazení. Tady je jejich nemalý výčet: 

 Požadovanou teplotu v ledové ploše lze docílit pouze za předpokladu, že vypařovací 

teplota bude nižší o cca 4 K než požadovaná teplota nositele chladu. 

 Nižší absolutní výkon zařízení (o 18 %) při použití stejného počtu kompresorů jako u 

přímého chlazení. Instalace umělohmotných trubec snižuje vypařovací teplotu 

minimálně o 1 K, což má za následek další snížení výkonu kompresorů o 4,5 %.  

Dalším negativem je sám polyetylen, který má 150 x menší tepelnou vodivost než 

ocel, což opět zvyšuje nároky na výkon kompresorů a prodlužuje jejich dobu provozu. 

Toto je ekonomicky nerentabilní a jediné technické řešení je pořízení mnohem 

výkonnějších kompresorů (vyšší náklady na pořízení a provoz). 

 Nižší rychlost kompenzace teplotních změn, hůře se splňují požadavky na kvalitu 

ledu, co je zapříčiněno o nutnost vychlazení celé sekundární náplně o objemu cca 

20 000 l. Nutnost spustit systém v dostatečně dlouhém předstihu před samotným 

užitím ledové plochy. 
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 Nerovnoměrné vychlazení ledové plochy. Na vstupu a výstupu teplonosné látky 

ledovou plochou je teplotní rozdíl této látky až o cca 2 K (může způsobit horší kvalitu 

ledu) 

 Náročnost na provoz a údržbu v důsledku složitějšího systému oproti přímému 

systému chlazení. Náročnější požadavky na provedení automatizace provozu (dva 

okruhy). 

5.3. Chladiva 

Chladiva jsou látky, které zprostředkovávají přenos tepla tím, že absorbují teplo při nízké 

teplotě a nízkém tlaku a odevzdávají teplo při vyšší teplotě a vyšším tlaku. Jde o proces změn 

stavu látky (fázová přeměna kapaliny na páry a zpět) při přijímání tepla a kondenzace par při 

odvodu tepla. Tento proces je kontinuální, jde o cyklus opakovaného zkapalnění chladiva za 

odvodu tepla získaného ve výparníku, což se děje pro oba systémy v kondenzátoru. Nejlepším 

chladivem, je chladivo s dobrými termodynamickými vlastnostmi (např. bod varu pod cílovou 

teplotou, vysoké výparné teplo, nízká hustota v kapalné formě, relativně vysoká hustota 

v plynné formě a vysoká kritická teplota), nekorozivní (kombinace zvoleného chladiva a 

prostředí z materiálu, ve kterém bude umístěno) a mělo by být co nejvíc bezpečné (brána 

v úvahu toxicita a hořlavost) v rámci manipulace s ním.  

Nejpoužívanější chladicí média: 

 Technický bezvodý amoniak (NH3) – jde o chladivo označované jako R717. 

Používá ho cca 98 až 99 % všech zimních stadionů. 

 Freony ze skupiny HCF = halogenové uhlovodíky (bez chlorové), obsahující 

pouze vodík (H), fluor (F) a uhlík (C) – používá je cca 1 až 2 % zbývajících 

zimních stadionů. 

5.3.1. Amoniak  

V přírodě vzniká mikrobiálním rozkladem organických zbytků, vyskytuje se ve formě 

amonných solí, ve stopovém množství je obsažen v zemské atmosféře. Průmyslově se vyrábí 

Habr-Boschovým katalytickým slučováním dusíku a vodíku za vysokého tlaku (20–100 MPa) 

a vysoké teploty (nad 500 C). Vyrábí se synteticky ve velkých množstvích v odpovídající 

kvalitě pro využití zejména v chemickém průmyslu pro výrobu chemikálií a jako chladivo 

pro chladicí zařízení.  
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Jde o bezbarvý plyn lehčí než vzduch, který je toxický a má zásaditou povahu. Pro 

člověka je velmi jedovatý, po vdechnutí poškozuje sliznici. Při styku s pokožkou ji rozleptává 

(žíravina). V tabulce č. 3 jsou uvedeny příznaky zasažení amoniakem dle množství 

exponované dávky, s důsledky zdravotních problémů pro člověka. Kromě těchto negativ jsou 

zde ještě další negativa, a to především hořlavost a výbušnost. Zatím nebyl ve světě ani u nás 

zaznamenán ani jeden případ výbuchu takového zařízení. 

 

 

Obrázek č. 5.1 – model molekuly amoniaku 23 

Charakteristické vlastnosti amoniaku: 

- má mimořádně velkou hmotnostní a objemovou chladivost 

- má vysoké součinitele přestupu tepla při změně skupenství 

- velmi dobře rozpustný ve vodě (1 148 cm³ amoniaku v 1 cm³ vody při 0 C), při 

rozpouštění vzniká zásaditý roztok 

- skoro nerozpustný s minerálními oleji 

- netečný vůči většině materiálů, zejména kovů, plastů a těsniv 

Díky svým vyznačujícím vlastnostem je ideálním chladicím médiem pro chlazení, jak v 

průmyslových zařízeních (chemická, potravinářská), kde je chlazení mnohem náročnější a 

systém chlazení složitější, tak pro chlazení ledových ploch zimních stadionů.  
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Fyzikální a chemické vlastnosti: 

skupenství při 20 C plyn 

barva bezbarvý 

zápach silně dráždivý 

bod tání C -77,73 

bod varu C -33, 4 

meze výbušnosti % obj 15 - 28 

tenze par při 20 C kPa 800 

rozpustnost alkoholy, diethyléter, chloroform 

rozpustnost ve vodě g.l
-1
 517 

teplota vznícení C 650 

kritická teplota C 132,4 

kritický tlak kPa 11270 

Staré 

značení 

    

Toxický (T) Nebezpečný pro 

životní prostředí 

(N) 

Výbušný (E) Žíravý © 

GHS – nové 

značení 

    

GHS06 – toxické 

látky 

GHS09 – látky 

nebezpečné pro 

životní prostředí 

GHS01 – 

výbušné látky 

GHS05 korozivní 

a žíravé látky 

Obrázek č. 5.2 – chemické symboly nebezpečí u amoniaku (piktogramy) 23 

Klasifikace nebezpečnosti amoniaku je stanovena pro fyzikální, zdravotní a 

environmentální nebezpečí v GHS (globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování 

chemikálií) nařízení Evropského parlamentu a Rady z prosince 2008. Standardní věty o 

nebezpečnosti tzv. H-věty (dříve R-věty) a pokyny pro bezpečné zacházení, tzv. P-věty (dříve 

S-věty) viz tabulka 3. 
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Tabulka č. 3 – H-věty a P-věty amoniaku 24 25 

Název 

NL 

Orientační 

chemické 

složení 

Klasifikace 

dle 

REACH 

H-věty P-věty 

Bližší 

popis – 

např 

skupenství, 

měrná 

hmotnost, 

bod tání, 

rozpustnost 

ve vodě 

Základní 

vlastnosti 

pH, 

BSK5, 

reakce s 

vodou 

Toxikologické 

informace 

Skladované 

maximální 

množství 

Skladované 

množství 

průměrně 

Amoniak 

zkapalněný 

NH3 C - žíravý 

T - toxický 

N - 

nebezpečný 

pro životní 

prostředí 

H221 – 

hořlavý 

plyn 

H331 – 

toxický při 

vdechování 

H314 – 

způsobuje 

těžké 

poleptání 

kůže a 

poškození 

očí 

H414 – 

vysoce 

toxický pro 

vodní 

organizmy 

P102 – uchovávejte mimo 

dosah dětí 

P403 – skladujte na dobře 

větraném místě 

P210 – Chraňte před 

teplem/jiskrami/otevřeným 

plamenem/horkými 

povrchy – zákaz kouření 

P305+351+338 – Při 

zasažení očí: Několik 

minut opatrně vyplachujte 

vodou. Vyjměte kontaktní 

čočky, jsou-li nasazeny, a 

pokud je lze vyjmout 

snadno. Pokračujte ve 

vyplachování. 

P280 – Používejte 

ochranné 

rukavice/ochranný 

oděv/ochranné 

brýle/obličejový štít 

P314 – necítíte-li se dobře, 

vyhledejte lékařskou 

pomoc/ošetření 

P273 – zabraňte uvolnění 

do životního prostředí 

Hustota ve zkapalněném 

stavu: 681, 4 kg/m3 

Bod tání -77,75 C 

Bod varu -33, 4 C 

Hustota par vztažená ke 

vzduchu 0,697 

Teplota vznícení 650 C 

Dolní mez výbušnosti ve 

směsi se vzduchem 15% 

obj. 

Horní mez výbušnosti 

ve směsi se vzduchem 

28 % obj. 

Rozpustnost ve vodě 30 

mg/m3 

NPK – P průměrná 

30mg/m3 

Pel 14 mg/m3 

LD 60 = 7338 

mg/kg (potkan 

inhalačně) 

Kapalný i plynný 

amoniak velmi 

silně dráždí a těžce 

leptá oči, sliznice, 

dýchací cesty, plíce 

a kůži, hrozí křeč 

nebo edém vedoucí 

až k udušení.  

Nadýchání vysoké 

koncentrace 

amoniaku může 

vést k náhlé smrti.  

Po styku 

s kapalným 

amoniakem hrozí 

silné omrzliny, 

omrzlé části mají 

bílou barvu. 

Krátkodobý 

účinek:Koncentrace 

0,25% par ve 

vzduchu je 

nebezpečná při 

vdechování po 

dobu 30 minut 

Při práci je nutno 

mít k dispozici 

nezávislý dýchací 

přístroj pro případ 

nehody. 

Chronické není 

známo 

500 kg 500 kg 

 

Jako chladivo pro zimní stadiony je označováno R717, které je nejvhodnějších chladivem 

pro chladicí systémy těchto sportovních objektů. Díky svým vlastnostem mohou být využity 

nejmenší kompresory vhánějící chladicí medium z hlediska jejich nasávaných objemů.  

Amoniak se v ovzduší rozptýlí a rozloží, tak že jeho škodlivost z hlediska 

environmentálního je nulový (žádný skleníkový efekt GWP =0, poměrný potenciál rozpadu 

ozonu ODP=0). 
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Tabulka č. 4 – příznaky zasažení amoniakem u člověka 7] 

Příznaky 
Doba působení [min] Koncentrace [ppm*] 

Subjektivní Objektivní 

Vnímání čichem Slabé podráždění 

čichového orgánu 
0,1 - 1 0,02 - 30 

Nepříjemný zápach, 

mírné dráždění nosu 

a nosohltanu 

Mírné zarudnutí 

nosohltanu 2 50 

Silné dráždění očí, 

nosu, nosohltanu 

Zarudnutí spojivek a 

nosohltanu 
120 100 - 200 

Velmi silné dráždění Zarudnutí spojivek, 

nosohltanu, slzení, 

kýchání 

60 200 - 300 

Neúnosné dráždění 

očí, nosu, 

nosohltanu, bolesti za 

hrudní kostí 

Silné zarudnutí nosu, 

nosohltanu, spojivek, 

slzení, kýchání, kašel 
0,1 360 

Okamžité dráždění, 

nevolnost, bolesti 

hlavy 

Kýchání, kašel, 

slzení, zvýšené 

dýchání 

0,1 360 - 500 

Okamžité dráždění, 

bolesti: za hrudní 

kostí, žaludku, očí; 

zmatenost, nevolnost, 

bolesti hlavy 

Záchvaty kašle, 

zrudnutí v obličeji, 

pocení, krvácení 

z nosu, závratě, 

dušnost a nervové 

vzrušení 

0,1 500 - 1000 

Výše uvedené 

příznaky a křeče, 

zástava vylučování 

moči – ohrožení 

života 

30 1000 - 2500 

Poruchy dýchání a 

krevního oběhu – 

ohrožení života 

2 - 5 1730 

Udušení následkem 

otoku plic, zástava 

dýchání – smrt  

> 10 5000 

*ppm – částice na jeden milion 
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5.3.2. Freony 

Tato skupina chladiv je málo využívaná na zimních stadionech, ale i všeobecně se od 

těchto chladiv upouští. Důvodem bylo zjištění, že freony způsobují skleníkové plyny 

(uvolňují v ozonové vrstvě chlór), které snižují ozónovou vrstvu, která chrání vše živé na 

zemi před UV zářením. Proto po roce 2000 se má přednostně ke chlazení používat amoniak 

(čpavek). Je to mezinárodní rozhodnutí na základě Kodaňského dodatku Montrealského 

protokolu, ke kterému přistoupila i EU. Podle tohoto dodatku se má používat čpavek u 

zařízení o chladicím výkonu nad 150kW a tam, kde je to z bezpečnostního hlediska možné. 

Z této skupiny chladiv lze použít ke chlazení pouze několik z mnoha s ohledem na jejich 

vysoké škodlivé účinky (vysoké GWP, např. chladivo R134a – GWP 1300, chladivo 404a – 

GWP 3260 nebo chladivo R507 – GWP 3300 atd.) 

5.3.3. Oxid uhličitý 

Jde o chladivo, které se používá už od druhé poloviny 19. Století. Jeho nevýhodou je 

nízká hodnota kritické teploty (pouhých 31,05 C). U ostatních chladiv se za provozu 

výtlačný tlak z kompresoru pohybuje v rozmezí 1 – 2,5 MPa, u CO2 v rozmezí 7 -12 MPa. To 

má za následek velké nároky na konstrukci chladicího zařízení (ekonomicky náročné). 

Zvláštností tohoto chladiva je, že komprese probíhá na tlak vyšší než kritický, což má za 

následek, že takto stlačené chladivo nekondenzuje. Je ochlazeno a kondenzuje až při redukci 

jeho tlaku na tlak vypařovací. Z environmentálního hlediska je toto chladivo skoro neškodné, 

ale naopak jeho pořízení a provoz je technicky náročný a ekonomicky dražší než u ostatních 

chladicích systémů. Používá se jako chladivo v nízkoteplotních stupních chladicích zařízení 

pracujících většinou s vypařovacími teplotami pod -30 C nebo jako teplonosná látka při 

chlazení na teploty pod 0 C (viz schéma č. 3). 

5.4. Nositelé chladu 

Jde o látky, které jsou dobrým nositelem tepla díky svým fyzikálním a chemickým 

vlastnostem. Jsou používána zejména v sekundárních okruzích chladicích zařízení, kde působí 

jako teplonosná látka, která předává získané teplo chladivu v primárním okruhu. Využití 

těchto látek je zejména v oblasti chlazení sportovních ledových ploch s nepřímým chlazením. 
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Používané látky jako nositelé chladu: 

 Solanka R 

 Lihovodní směs (33 % etanolu a 67 % vody) 

 Coolstar 

 Oxid uhličitý (CO2) 

 

5.4.1. Etanol (etylalkohol) 

Je to bezbarvá vysoce hořlavá kapalina. Získává se alkoholovým kvašením 

z jednoduchých sacharidů, vzniká zápara (15 % roztok etanolu), z kterého se pomocí destilace 

na destilačních kolonách získá tzv. absolutní etanol (95,57 % etanolu a 4,43 % vody. Dalším 

procesem destilace s bezvodými látkami jako je třeba síran měďnatý (modrá skalice) lze 

získat až 99,9 % čistého etanolu.  

Fyzikální a chemické vlastnosti: 

skupenství  kapalné 

barva bezbarvý 

zápach ostrá alkoholová vůně 

bod tání C -114,4 

bod varu C 78,3 (1013 hPa) 

meze výbušnosti % obj 3,4 - 15 

rozpustnost ve vodě 

teplota vznícení C 366 

teplota vzplanutí C 23 - 38 

teplota vzplanutí 5 % vody C 13  

teplota vzplanutí 50 % vody C 24 

Staré 

značení 

 

GHS – nové 

značení 

 

Velmi hořlavý 

(F) 

 GHS02 – hořlavá 

látka 

Obrázek č. 5.3 – chemické symboly nebezpečí u etanolu (piktogramy)26 
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Etanol se používá nejvíce při výrobě alkoholových nápojů, jako přídavek do pohonných 

hmot, v lékařství atd. Kromě toho je etanol využíván jako látka, která se ředí spolu s vodou na 

různě koncentrovaný roztok tzv. lihovodní směs, která se využívá v sekundárních okruzích 

nepřímých chladicích systémů. 

5.5. Provozní látky 

Ve strojovnách a přidružených provozech a zařízeních chladicích systémů jsou využívány 

provozní látky jako maziva a oleje. Jde o látky, které jsou důležité pro správné fungování 

zařízení. Nejvíce je využíván v odlučovači oleje, který je nedílnou součástí kompresorů na 

odsávání a vhánění amoniaku. Jedná se např. o olej Mobil SABKOE OIL PAO 68, kterého je 

v každém ze dvou odlučovačů 40 l. Jeho vlastnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu (viz 

příloha č. 7). 
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6. Zimní stadion Uničov 

6.1. Historie vzniku 

Hokej se začal v Uničově rozvíjet v padesátých letech minulého století. Nejprve se hrával 

na zamrzlých plochách okolních rybníků, zejména na rybnících a vodních nádržích 

v městském parku. Toto nebyla doména jen města Uničova, ale šlo o vzrůstající trend zájmu o 

hokej na více místech republiky. Kvůli klimatickým podmínkám bylo možné tento sport 

provozovat jen po omezenou dobu zimních měsíců a někdy i tento čas nebyl dostačující (teplé 

zimní měsíce). Proto byla v roce 1973 zahájena výstavba umělé ledové plochy, která byla na 

podzim v roce 1974 zkolaudována a předána do užívání TJ Uničov. V rozmezí let 1977 - 1978 

proběhlo dobudování ostatních částí zimního stadionu, zejména byly dostavěny tribuny a 

zázemí pro hokejisty a ostatní personál (rozhodčí atd.). V trendu výstavby se pokračovala 

v následujícím roce, kdy byla postavena nad celým stadionem střecha. V dalších letech se 

pokračovala v drobnějších úpravách až do dnešní podoby zimního stadionu (viz obrázek č. 3). 

V roce 1997 proběhla rekonstrukce ledové plochy, byly vyměněny rozvody potrubí. Přešlo se 

z plastu na ocelové potrubí, které se zalilo do betonu. Výhodou je celoroční využití haly na 

různé sporty (původní povrch byla antuka). V roce 2004 byla provedena rekonstrukce 

technologie chlazení (modernizace). 

Kvůli neuspokojivé ekonomické situaci byl zimní stadion v roce 1996 předán do 

pronájmu nově vzniklému Hokejovému klubu Uničov, který ho provozuje za přispění města 

Uničova jakožto majitele objektu. Jde o snahu města rozvíjet sportovní aktivity mládeže na 

území města. Kapacita zimního stadionu je dána dvěma protilehlými tribunami, západní je jen 

ke stání, zato východní je ze 2/3 k sezení. Celková kapacita je uvedena v tabulce základních 

informací.  

Tabulka č. 5 – základní informace 27 

Název klubu HC Uničov 

Právní forma  Občanské sdružení (o. s.) 

Adresa Pionýrů 1187, Uničov 783 91 

Kapacita ZS 3 320 diváků 

Předseda Jaroslav Petřík 

Počet zaměstnanců (obsluhy) 3 
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Obrázek č. 6.1 – fotografie zimního stadionu 

6.2. Geografické umístění a popis okolí 

Objekt zimního stadionu je dislokován v západní okrajové části města Uničova (viz 

obrázek č. 6.2). V bezprostřední blízkosti objektu, v jihovýchodní části se nachází základní 

škola Pionýrů, kde učitelský sbor vzdělává 366 dětí. Směrem na východ od objektu je 

hotelový dům a kulturní zařízení (kino) s kapacitou 430 diváků. Směrem na severovýchod 

jsou rodinné domky a za nimi SPŠ a SOU. Od jihovýchodu až po severozápad lemuje objekt 

orná půda. 
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Obrázek č. 6.2 – mapa Uničova a detail umístění zimního stadionu 29 

Zimní stadion není jen zastřešená ledová plocha, ale spousta dalšího technického zázemí. 

Jde zejména o strojní zařízení, které je srdcem zimního stadionu. Toto strojní zařízení je 

umístěno ve strojovně a v jeho blízkém okolí (viz schéma č. 4). Dalším technickým zázemím 

je rozvodna elektrické energie, která je umístěná u severní zdi zimního stadionu.  

Rozvodna byla původně umístěna za strojovnou v blízkosti chladicích věží. Byla to 

technická nevýhoda, proto se provedla výstavba nové elektrické rozvodny u severní zdi ZS, 

kde se také vytvořilo zázemí jednak pro ledovou rolbu a jednak pro baterie nouzového 

osvětlení. Jedná se o zálohu ve formě gelových baterií, což je pro diodové nouzové osvětlení 

dostačující. Rozvodna je napojena sítí kabelů na objekt strojovny i ledové plochy a dalších 

objektů stadionu. 
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Schéma č. 4 – rozmístění technického zázemí ZS 

 

Nás však bude zajímat především samotné srdce ZS v Uničově a to strojovna s technologií 

chlazení. Strojovna má rozlohu 149,9 m
2 

a je v ní umístěna podstatná část technologie 

chlazení. Zbývající část (sběrač, kondenzátor NH3) je v blízkosti strojovny, a to u její vnější 

západní stěny. Část vnějšího zařízení je zastřešena (sběrač NH3). Vnější části okolí strojovny 

jsou zajištěny proti vstupu nepovolaných osob oplocením a uzamčenou brankou.  

Přirozené větrání objektu strojovny a její zabezpečení proti požáru nebo vstupu 

nepovolaných osob je zajištěno montážními vraty ve dvojím provedení a ventilačními okny. 

 

S 
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Havarijní větrání zabezpečují dva ventilátory. Únikové cesty ze strojovny jsou zajištěny 

montážními vraty, z místa obsluhy strojovny (velínem) do volna. 

6.3. Technologie chlazení 

Při projektování i samotné realizaci výstavby se uvažovalo vždy jen s nepřímou formou 

chladicího systému.  

6.3.1. Původní technologie 

V roce 1974 byla nainstalována technologie chlazení s nepřímým systémem, kde kolovalo 

v primárním okruhu 2 x 800 kg chladiva R 717 (NH3). Šlo o dva samostatné primární okruhy 

a jeden sekundární okruh. Každý z primárních okruhů měl zvlášť svůj kompresor, 

kondenzátor, odlučovač oleje, výparník, dowcalové čerpadlo, vodní čerpadlo a chladicí věž 

(mikrověž). Chladicí výkon byl 2 x 262 kW. Množství nositele chladu bylo 20 000 litrů 

Glykolu (Dowcalu). Strojní zařízení a jeho složení (viz tabulka č. 6) dle projektové 

dokumentace z roku 1974 a dle tehdy platných norem (ČSN 14 0646, zrušena k 01. 05. 2001 a 

nahrazena ČSN 140647). 

Tabulka č. 6 – Původní strojní zařízení a jeho příslušenství 

Název zařízení typ kapacita počet příslušenství poznámka 

Kompresor  

(RBK 200) 
ČKD NF 811  2 

Regulátor, 

centrální 

odvzdušnění 

 

Kondenzátor kotlový 80 m
2
 80 m

2
 2 Trojcestný ventil  

Odlučovač oleje kotlový  2 předepsané 
Součást 

RBK 200 

Výparník kotlový 120 m
2
 120 m

2
 2 předepsané  

Dowcalové 

čerpadlo 
  2 předepsané  

Vodní čerpadlo 
3NCO 11230-

101C-20Fe 
 2 předepsané  

Vodní nádrž  3,75 m
3
 1   

Mikrověž 
M 50 

(Armabeton) 
 2 předepsané  

Havarijní 

dowcalová nádrž 
 26,25 m

3
 1   

Vyrovnávací 

nádrže dowcalu 
 

1 700 + 

1000 l 
2   
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6.3.2. Nová technologie  

Na základě provedené revize chladicího systému v roce 1999, kdy bylo zjištěno mnoho 

závad a nedostatků stávajícího systému chlazení jak z hlediska bezpečnosti provozu, tak 

z hlediska ekonomického (provoz jen v zimních měsících). Provoz systému byl v havarijním 

stavu, proto bylo rozhodnuto ze strany vlastníka, tedy města o rekonstrukci celého systému 

chlazení (modernizace, mimo již zmodernizovanou ledovou plochu z roku 1997). 

Tabulka č. 7 – strojní zařízení po rekonstrukci a jeho příslušenství 

 Název 

zařízení 
typ, výkon kapacita umístění příslušenství poznámka 

1 Kompresor 
SMC112  L 

848 m
3
/h 

 strojovna 

elektromotor, 

odlučovač 

oleje 

viz schéma 

č. 5 

2 Kompresor 
SMC112 E 

1018 m
3
/h 

 strojovna 

elektromotor, 

odlučovač 

oleje 

viz schéma 

č. 5 

3 
Odlučovač 

oleje (2 ks) 

OVUR 4107 

D 
 strojovna 

vypouštěcí 

ventil 

součástí 

kompresoru 

4 
Čerpadlo na 

líh (2 ks) 
30 – 40 kW  strojovna předepsané 

viz schéma 

č. 5 

5 Výparník  2000 l strojovna výměník 
viz schéma 

č. 5 

6 Výměník deskový 207 l strojovna výparník 
viz schéma 

č. 5 

7 
Kondenzátor 

NH3 
baltimor  

mimo 

strojovnu 
ventilátory 

viz obrázek 

č. 6.4 

8 Sběrač NH3  830 l 
mimo 

strojovnu 

přetlakový 

ventil, 

manometr 

viz schéma 

č. 5 

9 

Havarijní 

nádrž 

lihovodní 

směsi 

plastová  

4500 mm 
23 m

3
 

mimo 

strojovnu 

kontrolní 

vstup 

viz obrázek 

č. 6.3 

10 

Havarijní 

nádrž na 

únik NH3 ve 

strojovně 

betonová 

s epoxidovým 

nátěrem 

CERESIT CF 

34 

 strojovna  
viz schéma 

č. 5 

11 
Sběrná 

nádrž vody 
plastová  strojovna  

viz schéma 

č. 5 

Systém regulace teploty ledové plochy a tím pádem samotné chlazení probíhá následovně. 
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Primární okruh: 

Čpavek je ze sběrače umístěného venku pod přístřeškem tlačen pod tlakem 10 barů 

potrubím do výparníku přes regulační ventil (tzv. nástřik), kde dojde ke snížení tlaku na cca 2 

bary. Z výparníku čpavek, klesá do výměníku, kde cirkuluje v každé druhé desce výměníku a 

přebírá tak teplo přinesené z ledové plochy (sekundárního okruhu) teplonosnou látkou 

(lihem). Po ohřátí stoupá jako pára do výparníku, kde je odsávána kompresorem, který jej 

vytlačuje trubkovým systémem do chladicí věže (kondenzátoru) umístěného venku. 

V chladicí věži je čpavková pára ochlazena (zkondenzována na kapalný čpavek) vodou a opět 

stlačena do sběrače. Celý cyklus okruhu se pak opakuje. 

Sekundární okruh: 

Cirkulací v každé první desce výměníku dochází k ochlazování lihu (předání získaného 

tepla čpavku). Takto ochlazený líh je vháněn čerpadlem do trubkového systému umístěného 

pod ledovou plochou, kde přebírá teplo, pak se vrací do výměníku, kde toto teplo opět předá 

čpavku. Celý cyklus okruhu se pak opakuje. 

Schéma č. 5 – dispozice strojovny chlazení 

 

10  

3

 

2
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5 
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11  

1
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Obrázek č. 6.3 – havarijní nádrž lihovodní směsi 

 

Obrázek č. 6.4 – Kondenzátor NH3 tzv. Baltimor 
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7. Zařazení objektu do kategorie A nebo B 

Zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A nebo skupiny B se provádí na základě znění 

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

chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně některých souvisejících zákonů. 

Látky, které jsou obsažené a využívané pro provoz zařízení patří mezi látky kategorie 

nebezpečné, jsou uvedené v příloze č. 1 zmíněného zákona. Abychom mohly zjistit, zdali 

zařízení spadá do kategorie A nebo B, musíme spočítat nebezpečnost látky v procentech 

z jejího obsaženého množství v zařízení. Pokud nějaká z těchto látek překročí limit 2 % 

množství nebezpečné látky, je třeba toto srovnat s tabulkami uvedenými v příloze č. 1 

zmíněného zákona. Zjišťuje se poměrné množství nebezpečné látky N, pokud hodnota N je 

rovno nebo větší než 1, je provozovatel povinen zařadit objekt nebo zařízení do kategorie A 

(sloupec 1 tabulky I nebo II přílohy č. 1 zmíněného zákona) nebo B (sloupec 2 tabulky I nebo 

II přílohy č. 1 zmíněného zákona).  

Vzorec pro výpočet poměrného množství nebezpečné látky: 

                                                                 (7-1) 

Kde: 

qi = množství nebezpečné látky i umístěné v objektu nebo zařízení, 

Qi = příslušné množství nebezpečné látky i uvedené v tabulkách přílohy č. 1 zmíněného z. 

n = počet nebezpečných látek, 

N = ukazatel vyjadřující součet poměrů qi ku Qi. 

Tabulka č. 8 – seznam nebezpečných látek 

Látka Množství v t Klasifikace látky 
Skupenství látky 

(fyzikální forma) 

Technický amoniak 

(čpavek) 
0,600 

H221 (R10), T 

s H331 (R23), N 

s H400 (R50), E 

kapalina 

Etylalkohol 7,59 F s H225 (R11) kapalina 
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Na základě zjištěných hodnot množství látky v zařízení a její nebezpečnosti provedeme 

výpočty pro zdroje rizika souvisejícího s toxicitou, s hořlavostí a ekologickou toxicitou. 

a) Pro látky toxické 

   
  

  

 
     

     

  
                                                                                        (7-2) 

N  1 – objekt ani zařízení není zařazeno do skupiny A nebo B 

b) Pro látky podporující hoření, výbušné a hořlavé 

   
  

  

 
     

     

  
  

    

    
                                                       (7-3)  

N  1 – objekt ani zařízení není zařazeno do skupiny A nebo B 

c) Pro látky nebezpečné pro životní prostředí 

   
  

  

 
     

     

   
                                                                                         (7-4) 

N  1 – objekt ani zařízení není zařazeno do skupiny A nebo B 

Závěrem lze říci, že na základě zjištěných informací a provedených výpočtů není ani 

objekt ani zařízení nutné zařazovat do skupiny A ani B a to z důvodu, že ani jedna látka 

obsažená v zařízení (viz tabulka č. 8) nepřesáhla limit 2 % nebezpečné látky dle zákona č. 

59/2006 Sb. 

Pro provozovatele objektu z tohoto zjištění vyplívá, že není povinen vypracovávat žádnou 

dokumentaci k danému objektu či zařízení. Bezpečnostní program v případě zařazení objektu 

do skupiny A. Bezpečnostní zprávu v případě zařazení objektu do skupiny B, popřípadě 

vnitřního havarijního plánu. Týká se to i poskytnutí podkladů pro stanovení zóny havarijního 

plánování a zpracování vnějšího havarijního plánu, které nevyžadují příslušné orgány kraje 

(nesplňuje kritéria objektu skupiny A nebo B). 
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8. Metody pro analýzu rizika 

V dnešní době existuje velké množství různých metod hodnocení rizika závažné havárie. 

Tyto metody se mohou užít samostatně, ale většinou se kombinují nebo na sebe vzájemně 

navazují svými analytickými výsledky.  Pro správný výběr metod analýzy a hodnocení rizika 

je třeba mít dostatek informací o objektu či zařízení, kromě toho musíme vědět, čeho chceme 

danou metodou dosáhnout (co potřebujeme zjistit). 

V rámci zjištění možných rizik úniku nebezpečné látky, v našem případě kapalného 

amoniaku z chladícího zařízení strojovny v objektu zimního stadionu v Uničově jsem zvolil 

následující metody: 

- Metoda výběru (podle CPR 18E – Purple Book) 

- Metoda IAEA – TECDOC – 727  

- ALOHA – softwarový modelovací program 

 

8.1. Metoda výběru (podle CPR 18E – Purple Book) 

Jedná se o metodu, která má učinit selekci nebezpečných míst či zařízení v objektu, která 

mohou nejvíc přispívat k riziku vzniku závažných událostí. V každém provozu, objektu či 

zařízení, kde se manipuluje, provozuje, transportuje nebo skladuje, větší množství nebezpečné 

látky je třeba kvantitativně hodnotit rizika (QRA – Quantitative Risk Assessment). Hodnocení 

rizika se týká, zejména průmyslových oblastí nebo objektů či zařízení, která jsou umístěna 

v blízkosti obydlených částí.1  

Kvantitativní hodnocení rizika je součástí bezpečnostní zprávy nebo bezpečnostního 

programu. V uvedených dokumentech je uvedeno riziko způsobené objektem a poskytuje 

příslušnému úřadu nebo osobě relevantní informace pro posouzení rizika a rozhodnutí o 

přijatelnosti rizika souvisejícího s rozvojem v objektu nebo jeho blízkého okolí. Žádná 

z nebezpečných látek umístěných v objektu či zařízení zimního stadionu není v takovém 

množství, aby bylo potřeba vypracovávat bezpečnostní zprávu nebo program (viz výsledky 7-

2, 7-3, 7-4) i přes to provedeme metodu výběru. Metoda výběru jednotek, které mohou být 

příčinou rizika uvažovaných při selektivní metodě, je všeobecná, proto by měla být 

považována pouze jako metodický návod.1 
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Základní kroky metody výběru: 

1) Objekt se rozdělí na nezávislé jednotky 

2) Nebezpečnost každé jednotky se zjišťuje výpočtem indikačního čísla A na základě 

množství a vlastností nebezpečné látky, provozních podmínkách. 

3) Nebezpečnost jednotky se stanovuje pro množinu bodů v okolí nebo na hranici 

objektu z hodnoty tzv. výběrového (selektivního) čísla S. 

4) Jednotky jsou pro analýzu QRA vybírány na základě hodnot selektivního čísla S.1 

Výpočet indikačního čísla A: 

Každá jednotka a její nebezpečnost je ovlivňována množstvím faktorů, zejména 

množstvím a fyzikálními vlastnostmi látky, popřípadě specifickými provozními podmínkami. 

Jde o vyjádření míry skutečné nebezpečnosti jednotky či zařízení, která se stanovuje ze 

vztahu: 

  
              

 
                                                           (8-1) 

Kde: 

Q – množství látky přítomné v jednotce/zařízení (kg) 

O1 – faktor pro procesní nebo skladovací jednotku 

O2 – faktor umístění jednotky/zařízení (uvnitř/vně) 

O3 – faktor provozních podmínek 

G – mezní množství nebezpečné látky (kg) 

Výpočet selektivního čísla S: 

Vyjadřuje míru nebezpečnosti zařízení vůči jinému posuzovanému místu ve vzdálenosti L 

a stanoví se násobením indikačního čísla A faktorem  
   

 
 
 

pro toxické látky a faktorem  

 
   

 
 
 

pro hořlavé a výbušné látky. I zde může mít jediná jednotka/zařízení 3 různá selektivní 

čísla. 
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    pro toxické    (8-2) 

     
   

 
 
 

    pro hořlavé    (8-3) 

     
   

 
 
 

     pro výbušniny    (8-4) 

Kde: 

L je vzdálenost od jednotky k posuzovanému místu v metrech, přičemž minimální vzdálenost 

je 100 m.  

Podmínky: 

 Selektivní číslo jednotky S ve zvoleném bodě na hranici objektu je  1. Při větším 

počtu zdrojů rizik s S  1 se berou v potaz ty zdroje, jejichž S  50 % hodnoty 

maximálního selektivního čísla S. 

 Selektivní číslo jednotky S  1 v bodě obydleného pásma nejblíže jednotce.[1] 

 

8.1.1. Vstupní údaje  

Areál zimního stadionu má rozměry 120 x 80 m (obrázek č. 8.1). V areálu zimního 

stadiónu jsou dvě jednotky, které se podílejí na chlazení ledové plochy.  

 První jednotka I1 je umístěna mimo budovu, jde o skladovací nádrž na čpavek s 

množstvím 488 kg. 

 Druhá jednotka I2 je umístěna uvnitř budovy, jde o výparník s výměníkem na čpavek 

s potrubním systémem s množstvím cca 112 kg. 
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Obrázek č. 8.1 – Situační schéma 

Na základě těchto vstupních údajů můžeme provést výpočet nejprve indikačního čísla 

(tabulka č. 8) a následně výpočet selektivního čísla (tabulka č. 9), jak pro hořlavost, tak pro 

toxicitu. Výsledné hodnoty zaneseme do tabulek pro lepší přehlednost údajů. V tabulce jsou 

uvedeny i hodnoty bodů 1, 2, 3, 4, 5, 8 a D, ale nebudeme s nimi počítat z důvodu, že nebyla 

splněna podmínka vzdálenosti 100 m od zjišťovaného rizika. 

Tabulka č. 9 – indikační čísla I1 a I2 

Jednotka Látka Druh O1 O2 O3 Q G Ai 

I1 
čpavek T 0,1 1 10 488 kg 3000 kg 0,163 

čpavek F 0,1 1 10 488 kg 10000 kg 0,0488 

I2 

čpavek T 1 0,1 10 112 kg 3000 kg 0,037 

čpavek F 1 0,1 10 112 kg 10000 kg 0,0112 

  

B 

A 

C 

D 

I 1 
I 2 

Areál ZS  

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

Škola 

Obydlená 

oblast 

Obydlená 

oblast 

Obydlená 

oblast 
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Tabulka č. 10 – selektivní čísla toxicita a hořlavost 

Zařízení I1 I2  

číslo L S
F

1 S
T

1 L S
F

2 S
T

2 S
F

max S
T

max 

1 20 6,1 4,08 30 0,415 0,41 - - 

2 15 14,46 7,24 15 3,32 1,64 - - 

3 60 0,23 0,45 50 0,09 0,148 - - 

4 75 0,12 0,29 60 0,052 0,103 - - 

5 90 0,07 0,20 80 0,022 0,058 - - 

6 120 0,03 0,11 110 0,008 0,031 0,03 0,11 

7 105 0,04 0,15 105 0,01 0,034 0,04 0,15 

8 70 0,14 0,33 75 0,027 0,066 - - 

A 150 0,014 0,07 135 0,005 0,02 0,014 0,07 

B 128 0,023 0,10 112 0,008 0,029 0,023 0,10 

C 125 0,031 0,08 115 0,007 0,028 0,031 0,08 

D 35 1,14 1,33 32 0,34 0,36 - - 

      Smax 0,04 0,15 

Z vypočítaných hodnot lze usuzovat, že vznik havárie u zahoření nebo toxicity, dle 

metody nevyšel žádný bod, neboť hodnota selektivního čísla jednotky u žádného bodu nebyla 

vyšší než 1. 

Pokud by se počítalo i s body, které nesplňovaly podmínku vzdálenosti 100 m od zdroje 

rizika, pak by zde bylo několik bodů (1, 2 a D, viz Tabulka č. 10) s nimiž bychom měli počítat 

jako s možným zdrojem rizika havárie jak z pohledu zahoření, tak zejména toxicity. Body 1 a 

2 jsou hraniční body jihozápadní části zimního stadionu, kde riziko je nejvyšší, ale výskyt 

osob v tomto prostoru je minimální (1 – 2 osoby, obsluha strojovny). Nás by měl však zajímat 

zejména bod D, který představuje objekt základní školy, kde studuje 366 žáků a pracuje 30 

zaměstnanců. 

Pro další vyhodnocení možných rizik použijeme metodu IAEA – TECDOC – 727. 
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8.2. Metoda IAEA – TECDOC – 727 

Jde o metodu podle, které můžeme klasifikovat nebezpečí z různých zdrojů (fixních, 

mobilních) a na základě této klasifikace určit zdroje nepřijatelného rizika pro společnost. Je 

založena na modelu 46 typových průmyslových havárií, kdy riziko pro obyvatelstvo je relací 

počtu smrtelných případů a frekvence událostí. Využívá se u ní i pravděpodobnostní hledisko 

výskytu havárie na základě historických údajů z havárií, které se staly v minulosti na 

podobném nebo stejném zařízení se stejnou nebezpečnou látkou, je součástí hodnocení 

následků havárie.1 

Umožňuje klasifikovat nebezpečnou činnost nebo proces ve sledované oblasti na základě 

kategorizace následků a pravděpodobnosti výskytu velké havárie. Díky kategorizaci následků 

může provozovatel určit výpočtem přibližný počet smrtelných zranění při havárii zařízení. 

Odhad následků havárie určíme ze vztahu: 

                                                                           (8-5) 

Kde: 

     – následky (počet smrtelných zranění/událost) 

A – ovlivněná oblast (v ha, 1 ha – 10
4
 m

2
) 

d – hustota populace v ovlivněné oblasti (počet obyvatel/ ha) 

   – korekční faktor zasažení lidí v ovlivněné zóně (část kruhu) 

   – korekční faktor zasažení lidí v ovlivněné zóně (vzdálenost) 

   – korekční faktor zmírnění následků 

Pro stanovení frekvence havárií zařízení za přítomnosti nebezpečné látky je nutno stanovit 

odhad tzv. pravděpodobnostní číslo Ni,s. Odhad pravděpodobnosti havárie určíme ze vztahu: 

          
                                                                (8-6) 

Kde: 

    
  - střední hodnota pravděpodobnostního čísla pro danou jednotku a látku 

   – korekce podle frekvence zatěžování 

   – korekce na bezpečnost pro hořlavou látku 

   – korekce zahrnující organizační opatření 
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   – korekce zahrnující vliv směru větru s ohledem na polohu obydlené oblasti.1 

8.2.1. Přehled postupu stanovení ztrát a pravděpodobnosti ztrát 

Zdroj: AMONIAK, 488 kg, sklad – sběrač 

a) Stanovení ztrát: 

Referenční číslo: (tabulka II a tabulka IV(a)) 31   

Kategorie následků: (tabulka IV(a))   B II 

Maximální dosah a plocha zasažené oblasti: (tabulka V)  

 zasažená oblast bude mít tvar semikruhový 

 plocha zasažené oblasti  Ap = 0,1 ha 

 dosah maximálních účinků  50 m                                       

Hustota obyvatelstva v zasažené oblasti: (tabulka VI) vnější obytná část města 

 obyvatelstva d = 45 osob/ha  

 zaměstnanců d = 2 osoby/ha 

Korekční faktor na distribuci lidí v ovlivněné zóně: (tabulka VII) 

 obyvatelstva (zlomek obydlené oblasti 20 %)   fA = 0,4        fd = 0,4 

 zaměstnanci (zlomek oblasti se zaměstnanci 50 %)  fA = 1       fd = 1 

Korekční faktor zmírnění následků: (tabulka VIII) 

 fm = 0,1    

Odhad následku (ztrát) havárie (8-5):                      

 obyvatelstvo Ca,s= 0,07 

 zaměstnanci  Ca,s= 0,02 

b) Stanovení frekvence výskytu: 

Průměrné pravděpodobnostní číslo pro zařízení a látku: (tabulka IX(a)) N* = 6 

Korekční faktor pravděpodobnostního čísla pro  

 četnost nakládání/vykládání: (tabulka X(a)) 1  krát/rok  nl  = + 0,5 

 bezpečnostní systém pro hořlavé látky: (tabulka XI)  nf  = --- 

 organizaci bezpečnosti: (tabulka XII) průměrná úroveň no = 0 

 směr větru k obydlené oblasti zasažené plochy: (tabulka XIII) np = 0,5  
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Odhad pravděpodobnosti havárie (8-6):  

 Ni,s= 7 

 Hodnotu frekvence havárií za rok: (tabulce XIV) Pi,s= 1 x 10
-7

  

8.2.2. Matice rizika 

Jedná se o grafické zobrazení posuzované závažnosti zdrojů rizika v souřadnicích 

frekvence událostí a velikosti ztrát (následků). Míra rizika může být přijatelná, nepřijatelná a 

úzký pruh mezi nimi je dán pro prostor ke snižování rizika (REDUKCI). 

Hodnocením rizika nám vyšlo, že amoniak skladovaný ve sběrači v množství 800 kg, 

může v případě havárie působit do vzdálenosti 50 m a ohrozit tak počet obyvatel/zaměstnanců 

(bod 1 – 0,07/ bod 2 – 0,02) při četnosti událostí případů/rok (1 x 10
-7

). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 8.2 – Matice rizik s výsledky metody IAEA-TECDOC-727 

Závěrem metody lze shrnout, že v areálu se nevyskytuje žádný zdroj rizika, který by bylo 

třeba snižovat, nebo dokonce přijmout opatření k eliminaci nepřijatelných rizik. 
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8.3. ALOHA 

Atmosférický rozptylový model užívaný pro hodnocení dopadů havárií s chemickými 

látkami. Jedná se o simulační software, který díky zadaným hodnotám generuje vykreslenými 

oblastmi tvar a rozsah překročení příslušné limitní koncentrace nebezpečné látky. K tomu 

využívá dva modely, a to Gaussova modelu a modelu pohybu plynů těžších než vzduch. Při 

výpočtu postupuje program tak, že vybírá z těchto dvou modelů, ale umožňuje zadat i vnější 

parametry od uživatele dle hodnot zkoumaného objektu či nebezpečné látky. Např. může se 

jednat o látku, která by měla molekulární hmotnost menší než vzduch, ale díky jejímu 

skladování v kryogenním stavu by při úniku došlo k tomu, že daná látka by se chovala jako 

těžký plyn. Tento program umožňuje kromě základního nastavení programátorem 

(doporučené), široké spektrum variací zadání hodnot, které mohou simulovat ohrožení oblasti 

výbuchem nebo zahořením nebezpečné hořlavé látky apod.2 7 28 

Výstupem programu jsou pak následky pro obyvatelstvo vystavené účinkům nebezpečné 

látky (v našem případě amoniaku), k tomu je třeba zadat limitní hodnoty (ERPG – závažnost 

toxických následků). Pokud nemáme zvláštní požadavky, doporučuje se zadávat hodnoty 

ERPG z databáze ALOHA programu, v kterém jsou uloženy hodnoty pro každou 

nebezpečnou látku. Možnost je zadat maximálně 3 hodnoty, které jsou vykresleny 

v grafických výstupech v různých barevných izoliniích a v hodnotách ppm (viz tabulka č. 4): 

 ERPG-3: červená křivka – maximální nebezpečí (nejvyšší koncentrace) 

 ERPG-2: oranžová křivka – střední nebezpečí 

 ERPG-1: žlutá křivka – minimální nebezpečí (nejnižší koncentrace, hranice 

maximálního dosahu) 

V našem případě se bude jednat o skladovací prostor sběrače, z kterého bude unikat 

amoniak poškozeným ventilem (otvorem o různých velikostech) do volného prostranství. 

Poškození může být způsobeno klimatickými podmínkami (hloubková rez), špatnou obsluhou 

nebo údržbou zařízení. Musíme uvažovat, že amoniak díky svým fyzikálně-chemickým 

vlastnostem bude vřít a přecházet do plynného stavu. Díky vysoké teplotě vznícení par (651 

C) nebude možnost iniciace nebo zahoření uvažována. Program bude využívat již získaná 

data z předešlých metod a klimatických informací z místa výskytu zařízení a v neposlední 

řadě z fyzikálně-chemických vlastností dané látky. Klimatické podmínky budou simulovány 

dvěma třídami: 
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 D – 4. třídu stability ovzduší, což jsou nejčastější podmínky v průběhu roku. 

 F – 1. třídu stability ovzduší, což je z pohledu zasažení nejhorší scénář, protože má 

nejhorší rozptyl.2 

8.3.1. ALOHA – modelováni pro únik amoniaku z otvoru o  5 cm 

Vstupní údaje v rámci modelování úniku z otvoru o daném průměru budou využity pro 

dvě situace, které se budou lišit pouze rozdílnými klimatickými podmínkami třídy D (obrázek 

č. 8.3) a F (obrázek č. 8.4). Základními vstupními údaji jsou zejména: 

Teplota vzduchu 20 C  

Objem sběrače 0,83 m
3
  

Množství amoniaku 488 kg  

Průměr poškození 5 cm  

Doba úniku 1 minuta  

Obsáhlejší informace jsou umístěny v „text summary – shrnutí textu“ v příloze č. 1 

k obrázku č. 8.3 a v příloze č. 2 k obrázku č. 8.4. 

 

Obrázek č. 8.3 – únik amoniaku z otvoru  5 cm ze sběrače při stabilitě ovzduší třídy D 
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Obrázek č. 8.4 – únik amoniaku z otvoru o  5 cm ze sběrače při stabilitě ovzduší třídy F 

8.3.2. ALOHA – modelování pro únik amoniaku z otvoru o  1 cm 

Vstupní údaje v rámci modelování úniku z otvoru o daném průměru budou využity pro 

dvě situace, které se budou lišit pouze rozdílnými klimatickými podmínkami třídy D (obrázek 

č. 8.5) a F (obrázek č. 8.6). Základními vstupními údaji jsou zejména: 

Teplota vzduchu 20 C  

Objem sběrače 0,83 m
3
  

Množství amoniaku 488 kg  

Průměr poškození 1 cm  

Doba úniku 6 minut  

Obsáhlejší informace jsou umístěny v „text summary – shrnutí textu“ v příloze č. 3 

k obrázku č. 8.5 a v příloze č. 4 k obrázku č. 8.6. 
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Obrázek č. 8.5 – únik amoniaku z otvoru o  1 cm ze sběrače při stabilitě ovzduší třídy D 

 

Obrázek č. 8.6 – únik amoniaku z otvoru o  1 cm ze sběrače při stabilitě ovzduší třídy F 
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8.4. Zhodnocení provedených analýz 

Podle vyhlášky č. 103/2006 Sb. je délka zasažené oblasti od zdroje rizika 100 m, což je 

dvojnásobek vzdálenosti než u výsledků získaných metodou IAEA – TECDOC – 727.  

Z provedených analýz (QRA, IAEA – TECDOC – 727) vyplývá pro daný objekt zimního 

stadionu a jeho bezprostřední okolí, že nebezpečí při úniku amoniaku ze sběrače nezpůsobí 

velké ohrožení osob (do 50 m). Ohrožení je menší díky poloze daného objektu, který není 

umístěn v nejlidnatější části města, ale v jeho okrajové části.  

Naproti tomu softwarové modelování (ALOHA) uvádí informace, nad kterými bychom se 

měli zamyslet v rámci jisté prevence nebo v případě navrhovaných (lokálních) opatřeních 

před vznikem havárie. U tohoto modelovacího systému je třeba dané výsledky brát s určitou 

rezervou, protože ALOHA neumí zakomponovat do výsledku jisté aspekty jako je blízkost 

budov, obtékání překážek apod. Výsledný výstup by byl jiný v případě modelování na volném 

prostranství oproti modelování v zástavbě. Bližší srovnání výsledků předpokládaného dosahu 

havárie najdeme v tabulce č. 11. 

Tabulka č. 11 – srovnání výsledků předpokládaného dosahu havárie 

ZDROJ 

Délka zasažené oblasti m 

Legislativa: 

Vyhláška č. 

103/2006 Sb. 

IAEA-

TECDOC-

727 

ALOHA 

Otvor  5 cm Otvor  1 cm 
Druh 

havárie 

D F D F 
Třídy 

stability 

ovzduší 

Amoniak 

(sběrač) 

100 50 177 223 77 109 ERPG-3 

- - 909 672 375 564 ERPG-2 

- - 2.700 2.000 1.400 2.500 ERPG-1 
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9. Navrhovaná opatření 

Z výše uvedených skutečností zjištěných pomocí různých výpočtů a analýz ke zjištění, je-

li objekt bezpečnostním rizikem pro vznik havárie, vyplívá malé riziko. Z pohledu legislativy 

objekt není zařazen do skupiny A ani B, proto není třeba stanovovat zónu havarijního 

plánování nebo vypracovávat vnitřní havarijní plán. Na základě výsledků softwarového 

modelování v programu ALOHA lze konstatovat, že tady jisté riziko je, proto bude stanovena 

zóna havarijního plánování a vypracován návrh vnitřního havarijního plánu pro potřeby ORP 

Uničov. 

Podklady jak postupovat v případě stanovení zóny havarijního plánování a jak má 

struktura vnitřního havarijního plánu vypadat, najdeme v přílohách vyhlášky č. 256/2006 Sb., 

o podrobnostech systému prevence závažné havárie. 

9.1. Stanovení zóny havarijního plánování pro objekt ZS v Uničově 

A. Identifikační údaje o objektu 

Tabulka č. 12 – identifikační údaje o objektu ZS v Uničově 

Název klubu HC Uničov 

Právní forma  Občanské sdružení (o. s.) 

Adresa ZS, Pionýrů 1187, Uničov 783 91 

Majitelem  Město Uničov 

Předseda Jaroslav Petřík 

Počet zaměstnanců (obsluhy) 3 

B. Informace o objektu nebo zařízení 

Objekt zimního stadionu je dislokován v západní okrajové části města Uničova. Slouží ke 

sportovním účelům obyvatelům města a širokého okolí. Jihovýchodním směrem sousedí se 

Základní školou pionýrů, východní směrem je kulturní zařízení, severním a severovýchodním 

směrem je obytná zóna. 

Objekt se skládá z několika budov, hlavní budovou je zastřešená ledová plocha, ke které 

přiléhá v severní části rozvodna elektrické energie se zálohovým zdrojem (gelové baterie) pro 

nouzové osvětlení. Pak je zde garáž pro vozidlo k odklízení sněhu z ledové plochy tzv. rolbu, 
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která je umístěna samostatně jižně od ledové plochy, hned vedle strojovny chlazení. Strojovna 

chlazení a její části: 

- Sběrač amoniaku (množství 488 kg), umístěn venku u jihozápadní stěny strojovny. 

- Výměník s výparníkem ve strojovně (množství 200 kg), kde dochází k předávání tepla 

od lihovodní směsi amoniaku.  

- Potrubní rozvody mimo a i vně strojovny (množství 112 kg). 

- Kompresory s odlučovači oleje ve strojovně. 

- Havarijní jímka ve strojovně. 

- Odpařovací kondenzátor na zkapalnění amoniaku umístěn mimo strojovnu směrem na 

západ od ní. 

- Plastová havarijní nádrž na lihovodní směs umístěna mimo strojovnu směrem na 

západ od ní. 

 

C. Scénáře možné havárie 

a) Únik z výměníku nebo výparníku z důvodu poškození celistvosti zařízení nebo ventilu 

nebo špatnou manipulací obsluhy. 

b) Únik amoniaku ze sběrače z důvodu vzniku trhlinky na jeho opláštění nebo v místě svárů 

(lokální hloubková koroze) u ventilů nebo z důvodu špatně manipulace obsluhy se 

zařízením. 

 

D. Dopady závažné havárie 

a) V případě úniku v prostoru strojovny, je obsluha chráněna od prostor strojovny dveřmi. 

Obsluha má k dispozici prostředky individuální ochrany. Může skrápět prostor strojovny 

vodou z vodovodního rozvodu a zamezit tak větším škodám. Naředěný amoniak se pak 

hromadí v havarijní jímce ve strojovně.  

b) V případě úniku amoniaku ze sběrače může dojít k ohrožení civilních osob nacházejících 

se v prostoru areálu a v prostoru přilehlé základní školy. 

 

E. Přehled preventivních bezpečnostních opatření 

V pravidelných intervalech prováděné revize chladícího zařízení spolu s tlakovými zkouškami 

nádob (sběrač, výparník) a dalších podpůrných částí zařízení.  
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Školení personálu obsluhy chladicího zařízení, a pokud je to možné z hlediska ekonomického 

zvyšování jejich kvalifikace. 

Nasazení složek IZS v případě úniku amoniaku.  

Provozovatel nemá vlastní síly a prostředky k zamezení úniku nebo k odstranění nebezpečné 

látky. Předpokládá se nasazení sil a prostředků IZS: 

Tabulka č. 13 – spojení na složky IZS v Uničově 

Varování a informování obyvatelstva o úniku amoniaku: 

 Sdělení informace – „Došlo k úniku nebezpečné látky, nevycházejte na volné 

prostranství. Uzavřete okna a dveře. Přesuňte se do horních pater budovy. Ústa a nos 

si chraňte namočeným kapesníkem.“ 

 Technické vybavení k varování – Mluvící siréna, varovný a informační systém (VISO 

2002), vozidla s rozhlasovým zařízením, ruční informační prostředky. 

 Mediální varování – městský rozhlas, místní rádia. 

 Pokyny pro osoby provádějící varování – tyto osoby musí být poučeny o dané 

nebezpečné látce a jejím šíření. Musí být vybaveny ochrannými prostředky. 

 

 

Základní složky IZS Ostatní složky IZS 

HZS Policie ZZS JSDH MP 

telefonní 

spojení 

150 (112)  

950 773 011 

158 

974 766 741  

585 051 121 

155 

585 544 381 

585 051 231 

602 571 499 

585 088 258 

602 339 772 

adresa 

stanice 

Uničov, J. 

z Poděbrad 

1450, 783 91 

Uničov 

Obvodní 

oddělení 

Uničov, Gen. 

Svobody 

1214, 783 91 

Uničov 

oddělení ZS 

Uničov, 

Nemocniční 

270, 783 91 

Uničov 

Šternberská 

492, 783 91 

Uničov 

Masarykovo 

nám. 1, 783 

91 Uničov 

technika – 

volací znak 

CAS 15 Man 

4x4, CAS 32 

Tatra 815, AZ 

30 IFA 

W50L, VEA 

– 1 VW 

Caddy 

3 x osobní 

automobil 

VW 

transportér 

(sanitní 

provedení) 

DA AVIA – 

POL 885, 

CAS Man – 

POL 886 

1 x osobní 

automobil 
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F. Grafické přílohy 

1. Zóna s únikem amoniaku ze sběrače z otvoru o  5 cm při stabilitě ovzduší třídy D. 

 

Obrázek č. 9.1 – zóna s únikem amoniaku (otvor 5 cm, stabilita ovzduší D) 

2. Zóna s únikem amoniaku ze sběrače z otvoru o  5 cm při stabilitě ovzduší třídy F. 

 

Obrázek č. 9.2 – zóna s únikem amoniaku (otvor 5 cm, stabilita ovzduší F) 
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3. Zóna s únikem amoniaku ze sběrače z otvoru o  1 cm při stabilitě ovzduší třídy D. 

 

Obrázek č. 9.3 – zóna s únikem amoniaku (otvor 1 cm, stabilita ovzduší D) 

4. Zóna s únikem amoniaku ze sběrače z otvoru o  1 cm při stabilitě ovzduší třídy F. 

 

Obrázek č. 9.4 – zóna s únikem amoniaku (otvor 1 cm, stabilita ovzduší F) 
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Legenda:  

 Znázornění vzdálenosti účinku smrtelné koncentrace (5000 ppm - hodnoty viz tabulka 

č. 11) 

 Znázornění vzdálenosti účinku zraňující koncentrace (350 ppm – hodnoty viz tabulka 

č. 11) 

Z výsledků stanovené zóny havarijního plánování je zřejmá velikost ohraničené plochy 

vnější hranice zóny havarijního plánování, vyjma území, pro které se zpracovává vnitřní 

havarijní plán. 

9.2. Návrh vnitřního havarijního plánu ZS pro potřeby ORP Uničov 

Dle vyhlášky č. 256/2006 Sb., se jedná se o dokument, který stanoví:  

 způsob zajištění havarijní připravenosti včetně informačních, materiálních, lidských a 

ekonomických zdrojů pro případ vzniku havárie, 

 způsob zvládání možných havárií, 

 opatření zajišťující vhodný monitoring následků a sanací místa havárie, 

 způsob dokumentace protokolů, změn a aktualizací: 

 změny vyplývající z aktualizace bezpečnostní zprávy, 

 výsledků prověřování audity a praktickými cvičeními, podnětů 

zaměstnanců a inspekce.10 

Na základě získaných informací k objektu a možného zdroje vzniku havárie byl zpracován 

návrh vnitřního havarijního plánu zimního stadionu pro potřeby ORP Uničov (viz příloha č. 

1). 
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10. Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo zhodnotit jak velké je riziko možnosti úniku nebezpečné 

látky ze strojovny chlazení zimního stadionu v Uničově. A jak dané riziko může ohrozit 

obyvatelstvo v dané lokalitě a jeho blízkém okolí, kde se daný objekt nachází.  

Jde o skládačku spousty aspektů, které mohou mít vliv na konečný výsledek daného 

ohrožení. Bylo třeba posoudit, jaká jsou legislativní nařízení v rámci daných sportovních 

objektů v ČR nebo EU a jak moc mohou ovlivnit bezpečnost chladicích zařízení 

poskytovaných, montovaných, udržovaných a kontrolovaných pravidelnými revizemi a 

tlakovými zkouškami dle platných českých státních norem a norem platných dle EU. Byly 

shromážděny informace o charakteristice objektu a její dislokaci v dané lokalitě 

s klimatickými podmínkami, které mohou v daném místě nastat. Dalším střípkem skládačky 

byly informace získané podrobným srovnáním technologií chlazení, různých druhů chladiv a 

nositelů chladu. Všechny tyto získané informace byly dosazeny do různých analýz rizik ke 

zjištění míry nebezpečí v rámci daného úniku nebezpečné látky. Výsledkem daných analýz 

bylo zjištěno, že ohrožení zimního stadionu a jeho okolí únikem nebezpečné látky je malé až 

zanedbatelné. Což je dobrá zpráva pro obyvatelstvo, které bydlí v bezprostřední blízkosti 

stadionu. Ale bylo třeba tyto informace ještě ověřit jiným způsobem a to např. dosazením do 

nějakého modelovacího programu. 

K softwarovému modelování byl vybrán osvědčený softwarový modelovací program 

ALOHA. Do výše uvedeného programu byly zadány všechny zjištěné informace důležité ke 

zjištění míry zasažení zimního stadionu a jeho blízkého okolí nebezpečnou látkou a v jaké 

koncentraci. Z následně vygenerovaných údajů daným programem byla vytvořena zóna 

havarijního plánování, která je legislativně podložena ve vyhlášce č. 256/2006 Sb., o 

podrobnostech systému prevence závažných havárií.  

Z výsledků softwarového modelování a dané zóny havarijního plánování vyplívá, že 

zimní stadion a jeho systém chlazení je nemalým potenciálním zdrojem rizika pro stadion i 

jeho blízké okolí. Na základě těchto skutečností byl vypracován návrh vnitřní havarijní plán, 

jehož obsah je uveden ve výše uvedené vyhlášce. Vnitřní havarijní plán je zpracován pro 

potřeby ORP Uničov v případě vzniku havarijní situace na daném chladicím zařízení. 
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Naplnění cílů práce: 

 srovnání chladicích zařízení a posouzení hlediska bezpečnosti daného typu 

nainstalovaného chladicího zařízení ve zkoumaném zimním stadionu: 

Zařízení je relativně bezpečné díky malému množství chladicí kapaliny v systému a 

zvolenému sekundárnímu okruhu, který je většinou nevýhodný oproti primárnímu 

okruhu chlazení. Díky velikosti zařízení a ledové plochy, pro kterou je zařízení 

nainstalované se jisté nevýhody tohoto typu chlazení vytrácejí. 

 vyhodnotit možné ohrožení zimního stadionu a jeho blízkého okolí pomocí softwarového 

modelování: 

Byla provedena softwarová modelování pro různé situace (velikosti otvorů) na sběrači 

amoniaku za různých klimatických podmínek. Výsledné hodnoty byly překvapující na 

množství, které v daném systému koluje. Tento software, ale neumí kalkulovat 

s jistými aspekty jako je obtékání překážek, modelování v blízkosti budov apod., proto 

je třeba výsledné hodnoty brát s jistou rezervou. Dalo by se říci, že výsledné hodnoty 

by byli na volném prostranství jiné než v městské zástavbě, též záleží na uspořádání 

budov a jejich vzdálenosti od centra úniku. 

 stanovení zóny havarijního plánování 

Z výsledků softwarového modelování byla stanovena zóna havarijního plánování, což 

je vnější hranice možného zasažení v dané oblasti kolem zimního stadionu. 

 navrhnout vnitřní havarijní plán zimního stadionu pro potřeby ORP 

Shrnutím lze říci, že všechny cíle diplomové práce byly splněny a výsledky jako, návrh 

vnitřního havarijního plánu jsou přínosem v rámci zvyšování bezpečnosti na zimním stadionu 

a jeho blízkém okolí v případě vzniku havarijní situace.  
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Seznam zkratek a symbolů 

ČR – Česká republika 

EU – Evropská unie 

OR – Obec s rozšířenou působností 

ČSN – Česká státní norma 

EN – Evropská norma 

GHS – Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií 

GWP – Global warming potential 

ODP – potenciál rozpadu ozónu 

PPM – parts per milion 

UV – ultrafialové záření 

TJ – Tělovýchovná jednota 

HC – Hokejový klub 

ZS – základní škola 

SPŠ a SOU – Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště 
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