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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

PRACHAŘ, Vladimír. Zajištění bezpečného provozu skladu ethanolu. Diplomová práce. 

VŠB – TU Ostrava. 2013. 

Předmětem této diplomové práce je skladové hospodářství ethanolu, jehoţ uvedení do 

zkušebního provozu je naplánováno na konec června roku 2013.  

Obsahem diplomové práce je zhodnocení záměru vybudování skladového hospodářství 

ethanolu k vybraným právním, technickým a normativním předpisům souvisejícím 

s problematikou nakládání s nebezpečnými látkami, mezi něţ hořlavé kapaliny patří.  

Cílem diplomová práce je identifikace moţných rizik skladového hospodářství ethanolu, 

navrţení opatření a vytvoření pravidel, zásad a dokumentace, které přispějí k bezpečnému 

provozu předmětu této diplomové práce.  

Klíčová slova: ethanol, riziko, nebezpečí, právní a technické předpisy, analýza, BOZP.  

ANNOTATION OF BACHELOR WORK 

PRACHAŘ, Vladimír: Ensuring the safe operation of the storage of ethanol. Diploma thesis. 

VŠB – TU Ostrava, 2013. 

The subject of this diploma work is the stock holding of ethanol, thats trial operation 

is scheduled for the end of June 2013. 

The content of this thesis is to evaluate the intention to build warehousing of ethanol based on 

choosen legal, technical and normative regulations related to the issue of the handling of 

hazardous substances, among which flammable liquids are. 

The aim of the thesis is to identify potential risks of warehouse management ethanol by the 

adoptation of measures, and by the creation of rules, guidelines and documentation, which will 

contribute to the safe operation of warehouse. 

Keywords: ethanol, risk, danger, legal and technical regulations, analysis, OSH. 



 

OBSAH 

1 Úvod 1 

2 Přehled současného stavu 2 

2.1 Literární zdroje 2 

2.2 Právní předpisy 4 

2.3 Technické normy 8 

3 Havárie při nakládání s ethanolem 10 

4 Popis společnosti KTV s.r.o. 15 

4.1 Charakteristika a základní informace o KTV spol. s r.o. 15 

4.2 Analýza aktuálního stavu provozovaných objektů a jejich zabezpečení 18 

5 Analýza budoucího skladového hospodářství ethanolu 27 

5.1 Základní charakteristika a vlastnosti ethanolové směsi (ES) 27 

5.2 Směr pohybu ethanolové směsi 29 

5.3 Objekty skladového hospodářství ethanolu 29 

6 Prevence závažných havárií 40 

6.1 Úvod do problematiky prevence závaţných havárií 40 

6.2 Firma KTV spol. s r.o. a zákon 59/2006 Sb. 41 

7 Analýzy a hodnocení rizik skladového hospodářství ethanolu 42 

7.1 Všeobecné informace o metodách pro vyhledávání rizik 42 

7.2 F&E Index 46 

7.3 Fault Tree Analysis - Analýza stromu poruchových stavů (FTA) 48 

7.4 Event Tree Analysis – analýza stromu událostí (ETA) 50 

8 Zhodnocení výstupů analýz 53 

8.1 Zhodnocení výstupů analýz 53 

8.2 Výstup analýzy stávajícího stavu v oblastech BOZP a PO 53 

8.3 Výstup analýzy podkladů pro vybudování skladového hospodářství 

ethanolové směsi. 53 

8.4 Scénář moţných dopadů dle F&EI 54 

8.5 Analýza výstupů metodou FTA 56 

8.6 Analýza výstupů metodou ETA 57 



 

9 Návrhy opatření ke zvýšení bezpečnosti provozu SHE 58 

 9.1 Mechanické bezpečnostní prvky 58 

 9.2 Měření a regulace, informační systém KTV spol. s r.o. 59 

 9.3 Doplnění kamerového systému 60 

 9.4 Doplnění dálkového ovládání uzavíracích armatury 60 

 9.5 Organizační opatření 61 

 9.6 Ekonomické zhodnocení dílčích návrhů 61 

10  Závěr 62 

Seznam použité literatury 63 

Seznam obrázků 66 

Seznam tabulek 67 

Seznam příloh 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 1 - 

1 Úvod 

Zadání diplomové práce vychází ze skutečné potřeby výrobně české distribuční 

společnosti, která je jednou z předních výrobců v oblasti spotřební chemie na českém trhu. 

Jedná se o firmu KTV, která vznikla jako jedna z prvních soukromých společností po 17. 

listopadu 1989, a to v první polovině roku 1990. Právní forma firmy: Společnost s ručením 

omezeným. Od zaloţení společnosti se několikrát doplnil a následně změnil její výrobní 

program. Důvodem byla nezbytnost přizpůsobení se poţadavkům nově vznikajícího 

a rozvíjejícího trţního hospodářství s nezanedbatelným podílem zahraničních společností. 

Ve druhé polovině roku 2006 rozšířila firma portfolio produkce s tím, ţe ke dvěma 

hlavním výrobním programům, kterými byla gumárenská a plastikářská výroba, přidala třetí 

výrobní program. Tím výrobním programem je produkce artiklů v oblasti spotřební chemie 

pro domácnosti. V roce 2008 se firma zaměřila i na oblast průmyslového trhu a doplnila řadu 

nových produktů pro tento trţní segment. S postupným rozvojem chemické výroby se 

společnost rozhodla ukončit část dřívějších výrobních programů. Od roku 2009 je produkce 

chemických výrobků hlavním výrobním programem. Ve stejném roce zavedla společnost 

KTV spol. s r.o. do výrobního programu řadu nových artiklů, jejichţ dominantní sloţkou je 

ethanol. S prudkým rozvojem odbytu a tedy i produkce vznikla firmě potřeba zajistit 

dostatečné mnoţství základní suroviny, kterou je kapalná směs s dominantním podílem 

ethanolu, jenţ tvoří aţ 95% objemových jednotek výsledné směsi. Se zohledněním nestabilní 

situace na evropských trzích s ethanolem v letech 2010 a 2011 se vedení společnosti KTV na 

sklonku roku 2011 dohodlo na rozšíření skladových kapacit pro ethanolovou směs. Počátkem 

roku 2012 bylo vedením společnosti rozhodnuto vybudovat samostatný sklad pro jednu ze 

strategických surovin. 

Obsahem diplomové práce je řádné seznámení se s aktuálním a plánovaným stavem 

budoucího provozu skladového hospodářství ethanolu, dále se systémy a prvky monitorování 

a zajišťování bezpečného nakládání s ethanolem. Na základě získaných poznatků pak 

vhodnými metodami analyzovat moţná rizika a nebezpečí z nich plynoucích, zhodnotit 

moţné dopady v případě neţádoucí události. 

Cílem diplomové práce má být sestavení návrhů na přijetí opatření k eliminaci rizik 

a vytvoření bezpečnostní dokumentace pro potřeby provozování skladového hospodářství 

ethanolové směsi.  
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2 Přehled současného stavu 

Jak jiţ bylo řečeno v úvodní kapitole, předmětem zaměření této diplomové práce je 

budoucí skladové hospodářství směsi s vysokým obsahem ethanolu. Jelikoţ se jedná 

o kapalnou směs, definovanou ve všeobecné části normativního předpisu 

ČSN 65 0201 18 ,  jako hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti, je nutné se nejprve seznámit 

s materiály, které se problematikou nakládání s hořlavými kapalinami zabývají. Pro potřebu 

všeobecného přehledu je vhodné pouţít zdroje, které lze charakterizovat, jako zdroje 

informativní. Těmito materiály jsou především odborné materiály a skripta, poskytující 

ucelenější a komplexnější informace. V tomto případě se jedná především o zdroje, s nimiţ se 

studenti oborů zabývajících se různými okruhy bezpečnosti seznamují v průběhu studia. 

Samozřejmě nemusí to být jen studenti. Informativních zdrojů můţe vyuţít k seznámení se 

s danou problematikou kaţdý, kdo potřebuje získat základní informace. 

Vedle výše uvedených materiálů jsou dalšími nezbytnými zdroji právní, právně 

technické předpisy a také normativní předpisy. Pro oblast bezpečnosti při nakládání 

s nebezpečnými látkami lze tyto zdroje charakterizovat jako minimální poţadavky. Vše, co je 

uděláno nad rámec poţadovaného, je vnímáno odbornou i veřejnou společností pozitivně. 

Právní a normativní předpisy jsou na rozdíl od informativních zdrojů zaměřeny jiţ na 

problematiku konkrétní řešené oblasti.  

S odkazem na obsah předchozího uvedu v následujících podkapitolách informace 

o některých z pouţitých zdrojů informací a poţadavků, včetně popisu částí, které mají vztah 

k problematice, jíţ se tato diplomová práce zabývá. 

2.1 Literární zdroje 

2.1.1 Analýza nebezpečí a prevence průmyslových havárií I. 

Skripta Analýza nebezpečí a prevence průmyslových havárií I. 1  obsahují soubor 

informací o událostech hodnocených jako závaţné průmyslové havárie, ke kterým došlo ve 

světě, ale i na území bývalého Československa a dnešní České republiky. Chronologický 

přehled závaţných havárií seznamuje studenty s místem, příčinami a následky závaţných 

průmyslových havárií. Pro studenty je tato publikace cenným zdrojem informací. 

V části č. 2, Analýza a hodnocení rizik technologických procesů – motivace 

a provedení, se studenti podrobněji seznamují s  identifikací zdrojů rizika. Zde jim jsou 



- 3 - 

podrobněji vysvětleny různé metody, pomocí nichţ lze rizika hodnotit. V kapitole č. 8 

diplomové práce budou uvedeny podrobnější informace o analýzách rizik a jejich hodnocení. 

Další kapitoly skript, poskytují přehled o zásadách ochrany proti poţáru a výbuchu 

hořlavých plynů a par hořlavých kapalin, o charakteru nebezpečí a prevenci fyzikálních 

a chemických procesů. Dvě z podkapitol části č. 6, pojednávající o nebezpečí a prevenci při 

skladování a výrobě hořlavých kapalin. 

Autory této publikace jsou doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc. a prof. Ing. Karol Balog, PhD. 

2.1.2 Prevence technologických zařízení 

Publikace Prevence technologických zařízení 2  seznamuje studenty se základními 

pojmy, jako například mimořádná událost, havárie a jejich dělení, prevence závaţných 

havárií, analýza rizik technologických procesů z pohledu zaměření na průmyslovou oblast. 

Poskytuje studentům informace o moţných druzích rizik a z nich plynoucích nebezpečí při 

provozu technologických zařízení, kde je nakládáno s nebezpečnými látkami nebo směsmi. 

Rovněţ vysvětluje metody pouţívané k identifikaci a hodnocení rizik a také principy 

prevence pro předcházení vzniku závaţných průmyslových havárií. Obsahuje téţ návody na 

jejich vyuţití v praxi. 

 Autory skript jsou doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc. a doc. Ing. Jaroslav Damec, CSc.  

2.1.3 Protivýbuchová prevence 

Literární zdroj pochází ze stejné skupiny jako předchozí dvě publikace: I v tomto 

případě se jedná o studijní materiál, v němţ se jejich autor tentokráte zabývá tématikou 

protivýbuchové prevence 5 . První část skript je věnována základní poznatkům v oblasti 

výbuchu. Je zde srozumitelně seřazen sled informací popisujících výbuchové křivky 

a charakteristiky, fyzikální a chemické parametry ovlivňující meze výbušnosti a průběh 

výbuchu. Ve druhé kapitole jsou uvedeny podmínky pro splnění látkových předpokladů 

výbuchu, které jsou následně rozvedeny z hlediska moţnosti výskytu, mnoţství 

a nebezpečnosti výbušných směsí. V případě hořlavých kapalin je v jedné z podkapitol dané 

části popsáno velké a malé dýchání nádrţí pro skladování hořlavých kapalin. Poslední tři 

kapitoly řeší zásady primární, sekundární a konstrukční protivýbuchové ochrany. Značná část 

této publikace, včetně jiných zdrojů zabývajících se konkrétně danou problematikou, bude 
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pouţita pro potřebu posouzení navrţených technologií a zařízení, které budou součástí 

skladového hospodářství ethanolové směsi.  

Autorem tohoto literárního zdroje je doc. Ing. Jaroslav Damec, CSc. 

2.1.4 Prevence závažných havárií I a II 

Skripta, jejichţ autorem je doc. Dr. Ing. Aleš Bernatík 3, 4 , jsou vhodným zdrojem 

informací poskytujících získání vědomostí v oblasti, která je legislativně stanovena 

subjektům spadajícím pod dikci zákona č. 59/2006 Sb., zákon o prevenci závaţných 

havárií 10 . Student se zde seznamuje se základními termíny příslušného legislativního 

předpisu a jejich významem. Dále jsou zde popsány některé z nejčastěji pouţívaných metod 

pro hodnocení rizik a jejich pouţití. V závěru prvního dílu skript jsou uvedeny příklady, a to 

metody HAZOP, analýzy stromem poruch (FTA) a analýzy stromem událostí (ETA). 

Druhá část skript v úvodu pojednává o systému prevence závaţných havárií a více 

do hloubky popisuje výše citovaný právní předpis v dané oblasti. Dále kapitoly pojednávají 

o kvantitativním hodnocení rizika pomocí programů pouţívaných pro modelování následků 

havárií, jako jsou například ALOHA, ROZEX a další. V páté části se hodnotí jeden 

z hlavních zdrojů rizik, kterým je spolehlivost lidského činitele. Šestá část je pak zaměřena na 

hodnocení rizik souvisejících s přepravou nebezpečných látek. Oba citované literární zdroje 

budou pouţity pro potřeby této diplomové práce.  

2.2 Právní předpisy 

Některé z níţe uvedených zdrojů byly doporučenou literaturou k vypracování 

diplomové práce a část zdrojů vychází ze zjištění potřeby jejich pouţití. 

Právní předpisy bývají označovány i jako právní normy. Kaţdý z právních předpisů je 

věnován určité oblasti, pro niţ má vytvořit podmínky bezpečné funkce. Povaţuji za důleţité 

zmínit, ţe by bylo nevhodné a nebezpečné vnímat poţadavky jen pro jednu oblast. Důvodem 

je skutečnost, ţe jedna neţádoucí událost má vţdy dopad na více neţ na jednu ze sledovaných 

oblastí a také, ţe změna v jedné oblasti můţe neţádoucím způsobem ovlivnit stav v oblastech 

ostatních. 

Předchozí uvedené platí i pro oblast bezpečnosti zaměstnanců nebo osob jakkoliv 

zainteresovaných na subjektech, které nakládají s nebezpečnými látkami. Z toho důvodu se 
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v této části zaměřím na související právní předpisy. Tedy na předpisy pojednávající 

o ochraně zaměstnanců, a také ochraně osob a ţivotní prostředí, popřípadě dalších oblastí. 

Právní normy definují pravidla chování, právně závazná a vynutitelná veřejnou mocí.  

2.2.1 Zákon č. 262/2006 Sb. – zákoník práce 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 8], patří 

k základní právním předpisům zabývajícím se bezpečným výkonem práce, který plyne 

z pracovně právního vztahu tvořeného smluvním vztahem dvou subjektů.  Konkrétně oblast 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je obsaţena v části páté, kde jsou definovány základní 

poţadavky v paragrafu 101 aţ 108. Kromě povinností uvedených v části páté jsou další 

souvislosti vztaţené k bezpečnému a zdraví neohroţujícímu výkonu práce uvedeny v části 

dvanácté, v níţ jsou uvedeny povinnosti zaměstnavatele na poskytování informací 

zaměstnancům. Zaměstnavatel je povinen projednat se zaměstnanci záleţitosti týkající se 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Paragrafy 281 aţ § 285 ustavují práva a povinnosti 

radě zaměstnanců se zástupci nebo zástupcům pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci. V zákoníku práce jsou zapracovány i předpisy Evropských společenství. Jedná se o ty 

předpisy, které se zabývají pracovně právními vztahy a bezpečností a ochranou zdraví při 

práci, jako například: 

 Směrnice Rady ze dne 25. června 1991, kterou se doplňují opatření pro zlepšení 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců v pracovním poměru na dobu 

určitou nebo v dočasném pracovním poměru (91/383/EHS); 

 Směrnice Rady ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti 

a ochrany zdraví zaměstnanců při práci (89/391/EHS); 

 Směrnice Rady ze dne 30. listopadu 1989 o minimálních poţadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví pro pouţívání osobních ochranných prostředků zaměstnanci při práci 

(třetí samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) 

(89/656/EHS); 

 Směrnice Rady 92/85/EHS ze dne 19. října 1992 o zavádění opatření pro zlepšení 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň 

krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň (desátá samostatná směrnice ve smyslu 

čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS). 
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2.2.2 Zákon č. 309/2006 Sb. – o zajištění dalších podmínek BOZP 

Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP [9] ve znění ve znění 

zákona č. 362/2007 Sb., na nějţ se odkazuje základní předpis pro pracovně právní 

vztahy [8]. V první části zákona 309/2006 Sb. jsou uvedeny další poţadavky bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích. Jedenáct paragrafů první části řeší 

tyto oblasti: 

- poţadavky na pracoviště a pracovní prostředí, 

- poţadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi, 

- poţadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení, 

- poţadavky na organizaci práce a pracovní postupy, 

- bezpečnostní značky, značení a signály, 

- odborná způsobilost a další. 

Druhá část zákona klade poţadavky na zajištění BOZP pro činnosti nebo poskytované 

sluţby při mimopracovním vztahu a část třetí pojednává o povinnostech zadavatele stavby 

a s tím související BOZP na stavbách, kde dozorovou činnost vykonává koordinátor 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Obsahem čtvrté části zákona jsou 

společná, přechodná a závěrečná ustanovení, kde v § 21 jsou vládou stanovená nařízení pro 

technická zařízení představující zvýšenou míru ohroţení ţivota a zdraví zaměstnanců, pokud 

jde o jejich obsluhu, montáţ a opravy nebo kontrolu vyţadující zvláštní odbornou způsobilost 

nebo věk zaměstnance pro zvláštní odbornou způsobilost.  

2.2.3 Zákon č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií 

Zákon 59/2006 Sb., o prevenci závaţných havárií 10  zapracovává příslušné předpisy 

Evropských společenství a stanoví systém prevence závaţných havárií pro objekty a zařízení, 

v nichţ je umístěna vybraná nebezpečná chemická látka nebo chemický přípravek s cílem 

sníţit pravděpodobnost vzniku a omezit následky závaţných havárií na zdraví 

a ţivoty lidí, hospodářská zvířata, ţivotní prostředí a majetek v objektech a zařízeních 

a v jejich okolí. Tento zákon vymezuje povinnosti nejen pro podnikající subjekty (právní 

nebo fyzické osoby). Především v hlavě č. IV, zákona 59/2006 Sb., definuje i součinnost 

a konání orgánů státní správy. 
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2.2.4 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. - o podrobnějších poţadavcích na pracoviště 

a pracovní prostředí 14  obsahuje implementaci příslušných předpisů Evropských 

společenství, kterými jsou: 

 Směrnice Rady 89/654/EHS ze dne 30. listopadu 1989 o minimálních bezpečnostních 

a zdravotních poţadavcích na pracoviště (první dílčí směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 

směrnice Rady 89/391/EHS) - Čl. 1 a příloha I; 

 Směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992 o minimálních poţadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo přechodných staveništích (osmá dílčí 

směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice Rady 89/391/EHS) - Příloha IV, část A. 

NV č. 101/2005 Sb. ukládá zaměstnavateli povinnost zajištění bezpečného stavu 

pracoviště, při jehoţ tvorbě se vychází z hodnocení plynoucích ze zdrojů ohroţení 

bezpečnosti a zdraví zaměstnanců při výkonu pracovních činností.   

V § 3 jsou vyjmenovány základní poţadavky na zajištění bezpečného stavu pracoviště 

před jeho uvedením do provozu, a to jak z hlediska uspořádání, vybavení, podmínek 

provozování zařízení, provádění revizních a servisních činností, správy dokumentace, tak 

i v případě zajištění opatření pro zdolávání mimořádných událostí. 

Toto nařízení vlády se ve značné míře odkazuje na řadu dalších souvisejících právních 

a technických přepisů. V příloze NV č. 101/2005 Sb. jsou uvedeny další podrobnější 

poţadavky na pracoviště a pracovní prostředí. Jedná se například o poţadavky na: 

- stabilitu a mechanickou odolnost staveb, 

- elektrické instalace, 

- průmyslové rozvody, potrubní systémy, vedení a sítě, 

- dopravní komunikace a nebezpečné prostory, 

- sklad pohonných hmot, hořlavých kapalin, tuhých maziva a další. 

2.2.5 Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. 

Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. 15], o bliţších poţadavcích na zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu je zaměřeno na povinnosti 

zaměstnavatele provozujícího technologie a zařízení, u nichţ lze předpokládat výskyt 

výbušné atmosféry. V jednotlivých částech nařízení vlády jsou stanoveny bliţší poţadavky na 

zařízení na pracovištích, kde se vyskytuje nebezpečí výbuchu. Pojem zařízení představuje 

soubor organizace práce, pracovní technologické postupy, pouţívání a provozování 
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technických zařízení, strojů, přístrojů a nářadí. Zaměstnavateli je uloţena povinnost provádět 

komplexní posouzení rizika výbuchu, a to se zohledněním všech okolnosti vykonávané práce 

v prostředí s nebezpečím výbuchu. Na základě zjištění přijímá taková technická 

a organizační opatření, která zajistí bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců a jiných osob 

pracujících nebo pohybujících se v prostředí s nebezpečím výbuchu. Příloha č. 1 k nařízení 

vlády č. 406/2004 Sb. stanoví poţadavky na klasifikaci prostorů, zatímco příloha č. 2 tohoto 

nařízení vlády v části A. specifikuje další poţadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu. V části B. přílohy č. 2 jsou uvedeny 

poţadavky na výběr zařízení a ochranných systémů. Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. ukládá 

povinnosti ve shodě se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 1999/92/ES ze dne 

16. prosince 1991 o minimálních poţadavcích na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví 

zaměstnanců vystavených prostředí s nebezpečím výbuchu (patnáctá dílčí směrnice ve smyslu 

čl. 16 odst. 1 směrnice Rady 89/391/EHS). 

2.2.6 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 

V nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bliţší poţadavky na bezpečný 

provoz a pouţívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 16 , jsou stanoveny 

minimální poţadavky na bezpečné pouţívání a provozování strojů, technických zařízení, 

přístrojů a nářadí. 

2.3 Technické normy 

Stejně jako právní předpisy i předpisy normativní jsou zaměřeny na konkrétní oblast 

nebo oblasti, které dále řeší.  

2.3.1 ČSN 65 0201 

Česká technická norma ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny – prostory pro výrobu, 

skladování a manipulaci je normativním předpisem 18  pro potřebu projektování změn 

u stávajících staveb nebo projektování nových stavebních objektů, v nichţ se vyskytuje 

přítomnost hořlavých kapalin v mnoţství a formě schopném uvolnit při poţáru teplo. 

Zpravidla se jedná o výrobu, skladování, úpravu, manipulaci, obsah obalů a podobně. Další 

poţadavky na poţární bezpečnost navazující na vybrané České technické normy řady 73 …., 

jako jsou například ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 a další. V dané normě jsou uvedena omezení 
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pro případy, na které se tato norma nevztahuje. Norma ČSN 65 0201 má celkem pět příloh 

obsahujících specifické poţadavky na konkrétní prostory s výskytem hořlavých kapalin. 

S touto normou souvisí celá řada dalších normativních, právních a technických předpisů.  

2.3.2 ČSN 65 0202 

ČSN 65 0202 – Plnění a stáčení – Výdejní čerpací stanice 19 . Citovaná norma byla 

přepracována za účelem shody jejího obsahu s předchozí uvedenou ČSN 65 0201.  

V ČSN 65 0202 jsou zpracovány poţadavky na bezpečný provoz čerpacích stanic s výdejními 

stojany, stáčecích a čerpacích stanovišť pro různé druhy dopravy hořlavých kapalin. Platnost 

normy je vztaţena k projektování nových objektů a technologií pro stáčení nebo čerpání 

hořlavých kapalin a taktéţ pro změny částí staveb nebo technologických zařízení pro výše 

uvedený účel. U projektování zmíněných změn je kladen důraz na skutečnost, ţe tyto změny 

nesmí způsobit sníţení bezpečnosti objektů nebo zařízení. 
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3 Havárie při nakládání s ethanolem 

Ve světě a na území České republiky došlo v průběhu uplynulých let k více nebo 

méně závaţným haváriím hořlavých kapalin I. třídy nebezpečnosti 18 , mezi něţ ethanol 

patří. 

Při vyhledávání informací o haváriích, k nimţ došlo na území bývalého 

Československa, dnešní České republiky nebo v nejbliţších okolních státech, jsem však 

narazil na problém dostupnosti zdrojů informací. Přesněji nedostupnosti zdrojů informací 

z jiných neţ internetových zdrojů. Bohuţel se mně nepodařilo nalézt, mimo pouţité literární 

zdroje 2, 3 , dostupný a ucelený přehled o haváriích nebo jiných nebezpečných událostech 

při nakládání s ethanolem a příčinách, která je způsobily.  

Na jednu stranu je to pochopitelné, neboť se jedná o velmi citlivé údaje o subjektech, 

u nichţ došlo k havárii nebo jiné neţádoucí události spojené s nebezpečnou látkou. Na 

druhou stranu by dostupnost údajů o haváriích, jejich průběhu a příčinách pro odbornou 

veřejnost mohla mít pozitivní vliv například při analýzách rizik a jejich hodnocení. Téma 

řízené dostupnosti a vyuţitelnosti informací světové, evropské nebo unijní databáze havárií, 

popřípadě jinak kvalifikovaných nehod nebezpečných látek odborné veřejnosti a studentům 

by mohlo být pouţito pro zpracování bakalářské, ale spíše diplomové práce. 

V průběhu několikadenního vyhledávání podkladů pro tuto dokumentační část 

diplomové práce jsem vedle jiných subjektů oslovil i VÚBP Praha a ZHS Kraje Vysočina. 

Přes veškerou ochotu a snahu vedení mně nebyl ani jeden ze jmenovaných subjektů schopen 

poskytnout potřebné informace. I tak vedení jmenovaných organizací patří mé poděkování.  

Pro účely stanovení rizik pro tvorbu návrhů a pokynů pro prevenci závaţných havárií 

a minimalizaci jejich dopadů je nezbytné vycházet také z událostí, které jiţ v minulosti 

nastaly. Jde o cenný zdroj informací poskytujících údaje pro sledování a stanovení 

kvalitativních, kvantitativních a společenských rizik, která hrozí při nakládání 

s nebezpečnými látkami. V této části diplomové práce uvedu několik příkladů havárií, které 

byly nebo jsou dostupné na internetových zdrojích. Ve většině případů se jedná o havárie, 

u nichţ bylo nakládáno s ethanolem nebo jeho směsmi. 
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Lillers, Francie 

3. září 2001 okolo čtvrté hodiny odpolední prováděl personál lihovaru 27  čištění 

a následné přečerpání ethanolu do nádrţe F10 (1 500 m
3
), která byla prázdná a odplyněná.  

50 kg manganistanu draselného ve formě prášku rozptýlili na dno nádrţe a zhruba 15 m
3
 

ethanolu přivedli gravitačně do tohoto zásobníku. Po dokončení činnosti pracovníci opustili 

skladovací prostory zhruba v16:35 hod. V 16:42 (t = 0), nádrţ F10 explodovala a střechu 

zásobníku vzlétla do vzduchu více jak 10 m. Následně střecha dopadla na střechu nádrţe F8 

a zásobník F10 začal hořet. V 16:52 (t = 0 + 10 min.) došlo k explozi zásobníku MG11, při 

níţ se taktéţ utrhla střecha, která pak přistála necelých třicet metrů od zásoby vápence, 

umístěného v blízkosti. Pracovníci zajišťující bezpečnost lihovaru šli do ventilové stanice 

SHZ spustit hasicí zařízení. Zařízení pro dodávku pěny bylo v poloze – „otevřeno“. Taktéţ 

bylo otevřeno ochlazování vnějšího pláště okolních zásobníků. Přesto v 16:55 

(t = 0 + 13 min.) v důsledku výbuchů zásobníků BJ6 a BJ7 došlo k utrţení střešních částí 

těchto zásobníků. 19 minut od první exploze (t = 0 + 19 min.) se na místo havárie dostavily 

hasičské a zdravotní záchranné sbory. Hasiči prováděli činnosti zaměřené na zabránění 

rozšíření poţáru ze skladové části B, v níţ došlo k tzv. domino efektu, do skladové části A. 

V průběhu hasicí akce byly spotřebovány všechny zásoby hasicí pěny, načeţ velitelské 

centrum zajistilo pěnový koncentrát u sousedních výrobců a dodavatelů. Přestoţe se podařilo 

poţár uhasit za necelé tři hodiny, škody byly obrovské.   

Důsledky: Provozní ztráty byly oceněny na 2 130 000 EUR. Škoda na majetku činila 

dva miliony EUR. Naštěstí nebyl zaznamenán ţádný důsledek, pokud jde o lidské, sociální 

a environmentální dopady. Na obrázku 3-1 je snímek zásobníku F10 po likvidaci poţáru.  

Příčiny a další okolnosti havárie: Expertní šetření příčin havárie dospělo k závěru, 

ţe primární exploze byla zapříčiněna přítomností směsi ethanolových par se vzduchem 

v téměř prázdném zásobníku F10. Iniciačním zdrojem byla silná exotermní reakce mezi 

přebytkem oxidačního činidla, z manganistanu draselného (KMnO4) a vodného roztoku 

ethanolu s 96 % objemovými jednotkami. Manganistan draselný byl pro účely čištění 

pouţíván od roku 1980 bez jakéhokoliv incidentu. Jeho pouţití mělo zajistit neutralizaci 

sirných sloţek přítomných v alkoholu. 

Přijatá opatření: Provozovatel realizoval výstavbu nových skladů. Úřady mu uloţily 

povinnost přijmout níţe následující opatření: 

- instalovat vodní clony mezi objekty, 
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- instalovat automatickou detekci poţáru a SHZ, včetně parmového hlášení na 

vrátnici, 

- instalovat detektory ethanolu alkoholu a pohonných hmot, včetně hlášení 

prahových stavů do řídícího centra, 

- nahradit manganistan draselný ve formě krystalů za naředěný roztok manganistanu 

draselného, 

- zajistit dostatečnou zásobu pěny pro kaţdý objekt,  

- provádět inertizaci vnitřního prostoru zásobníků dusíkem. 

Obr. 3-1 Fotografie zásobníku F10 po uhašení požáru 27 . 

Manildra Group, Austrálie 

Vznik australské společnosti Manildra Group spadá do první poloviny šedesátých let.  

Ve druhé polovině roku 1988, odkoupila závody na výrobu ethanolu v Hamburku 

v Pennsylvanii, USA. V roce 1991 započala v  průmyslové oblasti u australského města 

Nowra, v regionu New South Wales s výrobou ethanolu. Od té doby patři mezi největší 

producenty ethanolu v Austrálii.  Na obrázku 3-2 je snímek závodu na výrobu ethanolu ve 

městě Nowra.  

28. ledna 2004 v 10 hodin dopoledne došlo u zásobníku na 7 000 m
3
 ethanolu 

k výbuchu, který utrhl střechu zásobníku. Výbuch byl slyšet do vzdálenosti 

25 kilometrů. Z důvodu plamenů a kouře byly do vzdálenosti 500 metrů evakuovány všechny 
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osoby. Hasiči se dostavili na místo během několika minut a snaţili se zamezit šíření poţáru 

ve směru k zásobníkům s olejem. Plameny se nepodařilo eliminovat ani při pouţití  

30 000 litrů speciální hasicí pěny. Hasiči nakonec nechali ethanol vyhořet. Správným 

rozhodnutím hasičů bylo zabráněno rozsáhlým škodám, neboť v blízkosti poţáru se 

nacházelo šest tanků s několika milióny litrů tzv. mořského oleje a podobné mnoţství ropy. 

Naštěstí byl lehce zraněn pouze jeden zaměstnanec, který se v době výbuchu nacházel 15 

metrů od zásobníku, a jeden hasič byl hospitalizován pro vyčerpání z horka. Příčiny této 

havárie nebylo moţné dohledat [25]. 

 

Obr. 3-2 Závod na výrobu ethanolu firmy Manildra Group [25] 

Kolín, Česká republika 

V polovině listopadu 2008 došlo ve firmě Bioferm Lihovar Kolín a.s. k úniku 

ethanolu. Po příjezdu první zásahové jednotky rozhodl velitel zásahu o vytyčení nebezpečné 

zóny. Průzkumná skupina při detekční průzkumné činnosti v objektu pouţila dýchací 

přístroje. 

Při prohlídce zásobníku na necelých 1 234 m
3 

ethanolu byla nalezena prasklina na 

plášti zásobníku. Při průzkumu objektu nalezli hasiči jednu osobu v bezvědomí. Ve sklepním 

prostoru, kam uniklý ethanol zatekl, byla detekčním zařízením naměřena koncentrace par 

ethanolu v rozmezí UEL a LEL.  

Objekt nacházející se v blízkosti zásobníku byl evakuován a na přilehlé silnici 

a ţelezniční dráze byla pozastavena doprava.  

Činnost hasičů byla ukončena po naředění ethanolu, který unikl ze zásobníku, vodou, 

a to pod dolní mez výbušnosti [24].    
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Arcadia, Ohio, USA 

Na počátku července 2011 uvedla zpravodajská společnost TulsaWorlds z Oklahomy 

zprávu o vykolejení zhruba poloviny ze 62 cisternových ţelezničních vozů přepravujících 

těkavé látky. V důsledku vykolejení došlo k postupné explozi 15 vykolejených vagonů, 

přičemţ kaţdý z nich obsahoval 30 000 galonů (113,6 m
3
) ethanolu. Vlak převáţel náklad 

z Chicaga do Severní Karolíny. „Ohnivé koule“ („fireball“) dosahovaly podle velitele zásahu 

několika set metrových rozměrů a byly vidět na vzdálenost 30 kilometrů. Havárie si vyţádala 

několikadenní evakuaci obyvatel z nedaleko vzdálené obydlené oblasti. Snímek, uvedený na 

obrázku 3-3, byl pořízen ze vzdálenosti tří kilometrů.  

Velitel zasahujících hasičů rozhodl, ţe veškeré úsilí bude soustředěno na omezení 

šíření explozí a poţáru, přičemţ se čekalo, aţ obsah poškozených cisteren vyhoří. Cílem 

hasičů bylo zabránění přenosu poţáru na nedalekou továrnu a sklady hnojiv, čehoţ 

se obávaly nejen úřady [28].  

 

Obr. 3-3 Snímek havárie pořízený ze vzdálenosti 3 kilometrů [28] 

Severozápadní Charlotte, USA 

Jedna z nejaktuálnějších havárií se udála dne 17. března 2013. Krátce před 16:00 

hodinou došlo k explozi a následnému poţáru ethanolu, umístěného ve stabilním zásobníku. 

Zásobník byl součástí, a tedy byl i umístěn poblíţ čerpací stanice na ekologické palivo. 

Čerpací stanice se nachází severozápadně od města Charlotte v Severní Karolíně, na cestě 

u Mount Holly. Podle vyšetřovatelů mohl být příčinou exploze úder blesku nebo účinek 

statického výboje. Při výbuchu nebyl nikdo zraněn a oheň se podařilo dostat pod kontrolu za 

necelé dvě hodiny, přičemţ hasební akce se účastnilo 70 hasičů [26].  
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4 Popis společnosti KTV s.r.o. 

 Cílem této kapitoly je uvedení základních informací o společnosti KTV spol. s r.o. 

Tato část má představit jak provozovatele areálu, tak má i poskytnou nezbytné informace 

o vybraných objektech, v nich provozovaných činnostech a jejich vybavení z hledisek 

bezpečnosti. 

4.1 Charakteristika a základní informace o KTV spol. s r.o. 

Firmu KTV vznikla jako jedna z prvních soukromých společností po 17. listopadu 

1989, a to v první polovině roku 1990. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 20 

právnickou osobou a dle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, díl IV. se jedná o firmu 

s právní subjektivitou – Společnost s ručením omezeným. Prvním předmětem podnikání byla 

výroba pryţových dílů pro automobily. Výrobní program v průběhu prvních let doznal 

několik změn. A to jak doplnění, tak i ukončení výrobních činností. Důvodem produkčních 

změn byla nezbytnost přizpůsobení se poţadavkům nově vznikajícího a rozvíjejícího trţního 

hospodářství s nezanedbatelným podílem zahraničních společností. 

Ve druhé polovině roku 2006 rozšířila firma portfolio produkce s tím, ţe ke dvěma 

hlavním výrobním programům, kterými byla gumárenská a plastikářská výroba, přidala třetí 

výrobní program. Tímto výrobním programem je produkce artiklů v oblasti spotřební chemie 

pro domácnosti, která se v průběhu roku 2008 doplnila o chemické výrobky určené pro 

průmyslový trh. S postupným rozvojem chemické výroby se společnost rozhodla ukončit část 

dřívějších výrobních programů. Tzn., ţe od roku 2009 je primární výrobní činnost firmy KTV 

zaměřena výhradně na oblast spotřební a průmyslové chemie. Majoritním výrobním 

programem je produkce čisticích prostředků. Vedle malospotřebitelského trhu je asi 15 % 

produkce distribuováno na různá odvětví průmyslového trhu. Necelých 30 % z celkové 

produkce výrobků firmy je distribuováno do zemí Evropské unie a východních zemí Evropy. 

Ve stejném roce zavedla společnost KTV do výrobního programu řadu nových produktů, 

jejichţ dominantní sloţkou je ethanol. 

Firma má kvalitně propracovanou obchodní strategii. Ta jí umoţňuje vedle distribuce 

a prodeje vlastních výrobků uvádět a dodávat na trhy jak produkty výrobců České 

a Slovenské republiky, tak i zboţí dalších významných evropských subjektů. V současné 

době má firma okolo 650 aktivních obchodních poloţek (výrobky i zboţí). 
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V roce 2007, tedy čtyři roky po tom, co společnost KTV expandovala na zahraniční 

trhy, vznikla potřeba zajistit vhodný způsob výroby a distribuce, coţ ve stávajících 

podmínkách nebylo realizovatelné. Tehdy se vedení společnosti dohodlo na vybudování 

nového výrobně distribučního areálu, ve kterém by společnost byla schopna uplatňovat 

politiku kvality a environmentální politiku ve vztahu k zákazníkům, dodavatelům, 

zaměstnancům a vlastníkům organizace, včetně ostatních zainteresovaných stran. 

V roce 2008 zakoupila společnost KTV pozemky a budovy od české firmy, která 

v roce 2007 ukončila výrobu potravinářských produktů. S podporou dotace od Evropské unie 

pak přestavěla část stávajících objektů a na místech objektů, které byly v rámci demolice 

odstraněny, vybudovala novou, velkou a moderní skladovou halu hotových výrobků a zboţí 

s kapacitou přes 17 tisíc paletových míst. Uspořádání objektů v areálu KTV spol. s r.o. 

je graficky znázorněno na obrázku 4-1, kde jednotlivé stavebné objekty jsou označeny 

příslušným číslem.  

Současné sídlo společnosti má vzhledem k trhům, na něţ firma distribuuje vlastní 

výrobky a zboţí jejich obchodních partnerů, výhodnou strategickou polohu. Areál firmy KTV 

je umístěn v jihovýchodní části kraje Vysočina. 

Vzhledem ke značně nestabilní situaci na trzích se strategickými komoditami na 

světovém trhu v posledních letech se na sklonku roku 2011 vedení společnosti KTV dohodlo 

na rozšíření skladových kapacit pro vstupní suroviny. Kromě jiného bylo dohodnuto 

vybudování samostatného skladového hospodářství pro jednu ze strategických surovin. Touto 

surovinou je speciální směs s obsahem aţ 96 % objemových jednotek ethanolu. Evidenční 

název této skladové poloţky je NSLP-2255.  

Ve druhé polovině roku 2012 byla vedením společnosti schválena finální koncepce 

skladu ethanolu a na základě stavebního povolení proběhla ve druhé polovině stejného roku 

výstavba prostor pro umístění zásobníků k uloţení NSLP-2255. Pro účely této diplomové 

práce budu pouţívat název převaţující látky, tedy ethanol, nebo ethanolová směs. 

V současnosti probíhají nebo jiţ jsou dokončována výběrová řízení na dodavatele 

technologií a zařízení skladu ethanolu. 

Pro doplnění je vhodné uvést, ţe firma KTV spol. s r.o. je českou společností bez 

zahraničního kapitálu.  
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Na jaře roku 2010 bylo dobudováno zázemí pro administrativní část společnosti a od 

poloviny června stejného roku jsou veškeré základní činnosti společnosti uskutečňovány 

v nově vybudovaném areálu. 

 

Obr. 4-1 Grafické znázornění stávajícího uspořádání objektů v areálu firmy KTV 

Tabulka 4.1 obsahuje informace o účelu jednotlivých stavebních objektů, které jsou 

vyznačeny na obrázku 4-1. 

Tabulka 4.1 Přehled stávajícíh objektů a popis jejich využití 

Číslo 

objektu na 

obr. 4-1 

Značení 

stavebního 

objektu  

Účel objektu 

1 SO 01  Sklad surovin 

1-1 SO 01-1 Plocha pro vykládání a nakládání surovin 

1-2 SO 02-1 Místo pro stáčení kapalných surovin dodávaných AC 

1-3 SO 01-3 
Venkovní nadstřešená  plocha pro skladování prázdných 

palet a IBC kontejnerů 

2 SO 02 Výrobní hala s technickým zázemím 

3 SO 03 Sociální zázemí pro zaměstnance  

4 SO 04 Sklad hotových výrobků a zboţí 

4-1 SO 04-1 Plocha pro vykládání a nakládání výrobků a zboţí 

5 SO 05 Technická budova (strojovna SHZ) 

6 SO 06 Zásobník poţární a technologické vody 

7 SO 07 Vrátnice 
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Pro účely této diplomové práce je nezbytná znalost objektů, zařízení a přítomnosti 

nebezpečných látek. Kvalita znalostí je základním pilířem pro potřeby hodnocení moţných 

rizik a případná přijetí bezpečnostních opatření, která budou nápomocna pro dodrţení cílů 

a politiky firmy.  V dnešní době, kdy jsou ve stále zvyšující se míře vykonávány tzv. 

zákaznické audity, je nezbytné systematicky vytvářet takové podmínky, aby výstupy 

z auditů vůči dodavateli měly kladné hodnocení, které je nezbytné pro další spolupráci. 

Zákazníci sledují nejen kvalitu jimi nakupovaných artiklů, ale minimálně stejnou hodnotu 

přikládají oblastem, které jim poskytují přehled o tom, jak „bezpečnou“ je firma, která jim 

artikly dodává. Výraz „bezpečná firma“ zahrnuje celou řadu atributů, jako jsou shoda 

s legislativními, technickými a normalizačními předpisy. Zjednodušeně lze tuto část auditu 

charakterizovat takto: „Jaká je pravděpodobnost, ţe odběratelem kontrolovaný dodavatel 

bude schopen plnit sjednané závazky, tedy dodávky zboţí, které si u něj objednám a s jakou 

spolehlivostí poţadované kvality, kvantity a včasnosti dodávek mohu počítat. 

V částech podkapitoly 4.2 jsou uvedeny důleţité informace o objektech, technologiích 

a zařízeních, která mohou být zdrojem rizika: 

- vzniku závaţných havárií, 

- porušení podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

- neţádoucího dopadu na bezpečnost a ochranu obyvatelstva, 

- omezení poţární ochrany, 

- neţádoucích vlivů a dopadů na ţivotní prostředí.  

Je důleţité si uvědomit, ţe kaţdá z výše uvedených oblastí ovlivňuje kvalitu 

a bezpečnost minimálně jedné z dalších oblastí. 

4.2 Analýza aktuálního stavu provozovaných objektů a jejich zabezpečení  

Nově vybudovaný areál KTV spol. s r.o. tvoří sedm stavebních objektů. Tři z nich 

tvoří hlavní výrobní a skladovací zázemí společnosti. Pro potřebu diplomové práce se 

zaměřím na vybrané stavebních objekty uvedené v tabulce 4.1 nebo jejich části. Vybrané 

stavební objekty jsou v tabulce vyznačeny světle modrou barvou.  

Poznámka: I kdyţ je diplomová práce zaměřena na oblast bezpečného provozu skladu 

ethanolu, budou v následujících podkapitolách uvedeny důleţité informace 

o objektech, v nichţ je s hořlavými kapalinami nebo jinak nebezpečnými látkami či směsmi 

nakládáno. 
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4.2.1 Sklad surovin 

Na obrázku 4-2 jsou vyznačeny plochy skladu surovin s uvedením materiálové toku.

 

Příjem a výdej surovin dodavatelů 

Vnitřní tok materiálu 

Příjem kapalných surovin do vnitřních skladovacích nádrţí 

 Obr. 4-2 Sklad surovin s vyznačením materiálového toku. 

Tabulka 4.2 obsahuje popis účelu vyuţití skladových ploch SO 01 a jejich 

vybavenosti technologickým a technickým zařízením. 

Tabulka 4.2 Popis skladových ploch a zařízení skladu surovin 

Číslo plochy skladu surovin Účel využití plochy 

1 Kancelář skladníků surovin 

2 Příjmová část, vč. nakládacích a vykládacích ramp 

3 Příruční sklad pro neshodné suroviny 

4 Příjmová a výdejní plocha skladu 

5 Sklad obalových materiálů 

6 Sklad kovových obalů - sudů 

7 Sklad hořlavých kapalin 
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Sklad hořlavých kapalin, SO 07, je stavebně řešen tak, ţe podlaha skladu je oproti 

jiným částem skladu zapuštěna o 800 mm níţe, takţe tvoří havarijní jímku schopnou zadrţet 

aţ 280 m
3
 kapalin. Uvedený objem havarijní jímky splňuje podmínky stanovené 

ČSN 65 0201 [18]. Objem havarijní jímky je navýšen o zadrţení vypočteného mnoţství 

poţární vody s pěnidlem pro případ, ţe by bylo uvedeno do činnosti stabilní hasicí zařízení, 

jímţ je sklad hořlavých kapalin vybaven. Sklad hořlavých kapalin je vybaven detekcí úniku 

par hořlavých kapalin, havarijním větráním s vyústěním nad střechu objektu a ovládaným 

jednotkou měření a regulace, dále jen MaR, poţárními gravitačními posuvnými vraty 

a elektrickou poţární signalizací, dále jen EPS. 

Nad výše uvedenou jímkou je na roštu vybudována manipulační a skladovací plocha, 

která zabírá asi 60% z celkového prostoru skladu hořlavých kapalin.  

V severní části manipulační a skladovací plochy je nainstalován průjezdový regálový 

systémem pro skladování kapalin v IBC kontejnerech. IBC kontejnery určené pro přepravu 

a skladování hořlavých kapalin jsou v antistatickém provedení a lze je pouţít do v prostoru 

s nebezpečím výbuchu, v zónách 1 a 2. Regálový systém je vybaven sprinklerovými 

hlavicemi. 

Středem skladu hořlavých kapalin, v podélné ose, prochází manipulační ulička pro 

pohyb vysokozdviţného vozíku s výsuvným zdvíhacím zařízením, tzv. retrak. 

Z jiţní strany je manipulační ulička vybavena ochranným zábradlím proti pádu osob 

do havarijní jímky. Na stejné, tedy jiţní straně, je ve skladu hořlavých kapalin nainstalována 

sestava sedmi stabilních nerezových nádrţí, přičemţ kaţdá z nich umoţňuje uskladnění 

22 000 litrů kapalných surovin. Ve skladovacích nádrţích jsou uskladněny hořlavé kapaliny 

IV. třídy nebezpečnosti [18]. Zásobníky jsou umístěny na dně havarijní jímky. 

Ve skladu hořlavých kapalin je povoleno pouze skladování a manipulace 

s uzavřenými přepravními a skladovacími obaly. Je zakázáno ruční přečerpávání a otevírání 

obalů. 

Výdej hořlavých kapalin, dále jen HK, ze skladu do výrobní haly za účelem dalšího 

zapracování je prováděn třemi způsoby. HK skladované v IBC kontejnerech jsou buď přímo 

transportovány do výrobní haly nebo jsou vyzdviţeny do prostoru galerie výrobní haly 

(2.NP), kde jsou umístěny technologie pro výrobu polotovarů a náplní výrobků. Třetím 

způsobem je doprava kapalných surovin do místa spotřeby potrubním systémem spojujícím 

nádrţe umístěné ve skladu HK s výrobními nebo stáčecími technologiemi umístěnými v 1.NP 
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nebo 2.NP výrobní haly. Doprava kapalin z nádrţí je zajištěna čerpadly, v Ex provedení, 

umístěnými v havarijní jímce skladu HK. 

Dle protokolu o určení vnějších vlivů vypracovaného odbornou komisí, je sklad HK 

charakterizován jako sklad s nebezpečím poţáru HK (BE2N3). 

4.2.2 Výrobní hala 

Výrobní hala je na obrázku 4-2 označena číslicí 2 (SO 02). Výrobní hala byla 

stavebně upravena z původního stavebního objektu, který předchozí majitel vyuţíval pro 

skladování výrobků. Určitou nevýhodou byla nutnost zachování některých nosných prvků, 

coţ způsobuje určitá omezení pohybu manipulační techniky v daném prostoru. 

Výrobní hala je po rekonstrukci tvořena propojeným trojlodním prostorem. 

V západní části haly je ve výšce +3 845 mm volná galerie určená pro výrobu přípravků 

(směsí), které jsou následně plněny do příslušných obalů. 

Galerie je z prostoru výrobní haly zpřístupněna vřetenovitým (točitým) schodištěm 

umístěným na jiţní straně haly a taktéţ z jiţ uvedeného 2.NP sociálního zázemí pro 

zaměstnance. Vlevo od vstupu z 2.NP sociálního zázemí zbudován vestavek rozvodny 

nízkého napětí (NN). 

Přísun surovin na galerii, skladovaných v přepravních obalech, je zajištěn jejich 

vyzdviţením ze skladu hořlavých kapalin. Některé z kapalných surovin jsou do místa výroby 

náplní dodávány potrubním systémem ze skladu hořlavých kapalin nebo v případě změkčené 

a demineralizované vody z 2.NP technické budovy. Ze stejného místa je do výrobní haly 

dodávám i stlačený vzduch. 

Dvě třetiny prostoru galerie tvoří tzv. míchárna. V části míchárny je umístěno řídící 

centrum, šest reaktorů o objemu 3 200 litrů vybavených míchadly a zařízení pro měření 

dodávek kapalných surovin do reaktorů. Kapalné suroviny jsou do místa určení dopravovány 

systémem potrubních rozvodů. Stejně jako ve výrobní hale i zde jsou veškerá potrubí 

z nerezavějící oceli, odolné pouţitým chemickým látkám. Předešlé platí také pro veškeré 

armatury. Armatury jsou uzavírány a otevírány pneumatickým pohonem, ovládaným z místa 

řídícího centra solenoidovými ventily.  

Z reaktorů jsou hotové a kvalitativně vyhovující náplně gravitačně dopravovány 

potrubním systémem k jednotlivým výrobním plnícím technologiím. 



- 22 - 

Proces výroby náplní je řízen speciálně vyvinutým software s označením CTS, který 

je propojen s hlavním software, dále jen SW, který firma KTV pouţívá. CTS společně 

s řízením, sledováním a vyhodnocováním jednotlivých fází průběhu výroby směsí zajišťuje 

na základě dat poskytnutých monitorovacími prvky a dat získaných z páteřního SW firmy 

i funkce bezpečnostní. 

Stejně tak je tomu v i případě výdeje hotových směsí z reaktoru do místa plnění nebo 

do technologických zásobníků umístěných u plnících technologií. Implementace pneumaticky 

ovládaných armatur a programu CTS měla pozitivní dopad. Významně se sníţilo riziko 

selhání lidského faktoru a veškerá data související s produkcí a bezpečností provozu 

sledovaných technologických celků jsou dostupná on-line, coţ by v případě vzniku 

neţádoucího stavu umoţnilo rychlý zásah proškolených pracovníků. 

Ve výrobní hale je šest poloautomatických technologií pro plnění vyrobených 

přípravků nebo stáčení surovin do spotřebitelských obalů. Pět plnících technologií je 

konstrukčně řešeno jako lineární a jedna, nejstarší plnící technologie, je karuselového typu. 

Kaţdá z uvedených technologií je určena pro plnění obalů v určitém rozsahu objemů. Obaly 

pro spotřebitelský trh mají objem od 50 ml do 6 000 ml. Stáčení náplní do obalů pro 

průmyslový trh je prováděno ve vyhrazeném prostoru výrobní haly.  

Pohon plnících technologií je elektropneumatický. Plnící technologie jsou 

konstrukčně řešeny pro stáčení hořlavých kapalin. Plnění do obalů je prováděno 

podhladinovým způsobem, coţ znamená, ţe plnící trn nejdříve sjede otvorem hrdla obalu co 

neblíţe ke dnu. Po dosaţení nejniţšího stanoveného bodu se řízenou rychlostí otevírá přívod 

média. Po naplnění stanoveného objemu se rychlost plnění zvýší na parametrizovanou 

hodnotu. Před ukončením plnění se rychlost opět zpomalí. Důvodem konečného  

zpomalení plnění je splnění podmínky na zamezení vystříknutí náplně z obalu. Po naplnění 

jsou na obaly poloautomatickým zařízením aplikovány uzávěry. Dotaţení uzávěrů zajišťuje 

pneumatické zařízení s moţností přesné regulace síly jejich dotaţení. 

Prostor výrobní haly je vybaven provozním a havarijním větráním. Havarijní větrání, 

zajišťující v případě detekce hořlavých par desetinásobnou výměnu vzduchu ve výrobní hale, 

je uváděno do činnosti systémem MaR, na nějţ jsou napojeny detektory lihových par. Je-li 

dosaţena 10% koncentrace ethanolových par v ovzduší výrobní haly, je tento stav ohlášen 

akustickým signálem. Havarijní větrání je uvedeno do provozu aţ při dosaţení 20% 

koncentrace ethanolových par ve sledovaném prostoru. Ve stejný moment dochází k odpojení 

technologických zařízení, včetně zajištění blokace přívodu plněného média. V obou 
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případech dosaţených limitních stavů jsou z ústředny detekce ethanolových par odeslána 

hlášení do místa se stálou obsluhou.  

Výrobní hala tvoří samostatný poţární úsek, který je kromě jiţ popsaného detekčního 

zařízení vybaven: 

- EPS, 

- stabilním hasicím zařízením, dále jen SHZ – sprinklery (stropní jištění), 

- poţárními vraty, 

- kamerovým systémem, dále jen CCTV. 

Ve výrobní hale ani v ţádné jiné části objektů nedochází k výrobě hořlavých kapalin. 

V popisovaném úseku jsou prováděny pouze činnosti zpracování surovin a polotovarů 

s vlastnostmi hořlavých kapalin. To znamená, ţe zde dochází k mísení jednotlivých sloţek 

dle platných receptur a postupů, čímţ vzniká nový přípravek. 

Sortiment výrobních surovin, přípravků, obalů, hotových výrobků a zboţí je 

různorodý. S pouţívanými komoditami je nakládáno v souladu se zákonem  

č. 254/2001 Sb., o vodách 11  a dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 12  a jeho 

prováděcích předpisů, ve znění pozdějších předpisů. S chemickými látkami a přípravky musí 

být nakládáno v intencích poţadavků zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách 

a o změně některých zákonů (chemický zákon), v platném znění 13 . 

Ochrana proti neoprávněnému vstupu osob nebo neoprávněné manipulaci je zajištěna 

elektronickým zabezpečovacím zařízením, dále jen EZS a CCTV. 

4.2.3 Sklad hotových výrobků a zboží 

Sklad hotových výrobků (SO 03) je jednopodlaţní objekt, který navazuje na výrobní 

halu (SO 02). V meziprostoru mezi těmito objekty je vyhrazen prostor pro předání a převzetí 

manipulačních jednotek. Dále jsou zde vymezeny prostory pro ukládání odpadů, místnost pro 

nabíjení trakčních baterií manipulační techniky. 

Pro účely skladování bylo v době jeho návrhu počítáno se skladování hořlavých 

kapalin. Hořlavé kapaliny tvoří náplň ve spotřebitelském balení uloţených a fixovaných na 

manipulačních jednotkách.  

Objekt skladu byl jiţ v době projekčních příprav navrţen pro skladování HK, 

a v rámci příprav stavby byl pro daný sklad zpracován expertizní poţárně bezpečnostní 
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posudek. Tento posudek byl dodatečně upraven na základě změn v projektu, spočívajících 

zejména ve zmenšení původně uvaţovaného půdorysného rozsahu haly a ve variantním 

členění skladových prostor na poţární úseky. Varianta A uvaţovala o třech a varianta B 

o šesti skladových sekcích. Expertizní posudek a jeho revize upřesňují některá ustanovení 

ČSN 65 0201 [18] v návaznosti na specifika navrţených provozů a v nich skladovaných 

hořlavých kapalin. Převáţnou část skladovaných výrobků budou tvořit výrobky zařazené ve 

smyslu ČSN 65 0201 do II. třídy nebezpečnosti. Zařazení výrobků do příslušné třídy 

nebezpečnosti bylo ověřeno samostatnou zkouškou výrobků dle ČSN EN ISO 2592. 

Z výsledků zkoušek pak vychází posudek, kdy pro určení mezního mnoţství hořlavých 

kapalin v jednom poţárním úseku hlavního skladu dle ČSN 65 0201 čl. 7.1.3 neuvaţuje 

s celkovým objemem skladovaných látek, ale pouze s jejich hořlavou sloţkou. Regálové 

systémy jsou vybaveny vysoce účinným vyhrazeným poţárně bezpečnostní zařízením, 

zejména stabilním hasicím zařízením quick response sprinkler pěno-vodním. Výrobní hala je 

taktéţ vybavena dalšími poţárně bezpečnostními prvky, například EPS, odvody tepla a kouře, 

protipoţární vrata a další. 

 Ve skladu hotových výrobků je v souladu s výše uvedeným posudkem a jeho 

revizí moţno skladovat přepravní obaly s hořlavými kapalinami v mnoţství uvedeném 

v tabulce 4.3. 

Tabulka 4.3 Maximální množství HK ve skladu hotových výrobků a zboží 

Celková kapacita skladu 
Skladované kapaliny I. a II. 

stupně hořlavosti 
(z toho I. třída max. 5%) 

Skladované kapaliny III. a 

IV. stupně hořlavosti a 

nehořlavé látky 

EUR palet 

[ks] 

Objem 

skladovaných 

látek [m
3
] 

EUR palet [ks] 
Objem 

skladovaných 

látek [m
3
] 

EUR palet 

[ks] 

Objem 

skladovaných 

látek [m
3
] 

17 450 7 856 11 689 5 420 5 761 2 436 

 

Dodrţení podmínek je zajištěno systémem řízení materiálového toku ve skladu 

s vyuţitím software. Systém pracuje s informacemi on-line, coţ umoţňuje vyšší hladinu 

zabezpečení, neboť bezprostředně zpracovaná data o pohybu výrobků a zboţí umoţňují 

manaţerovi skladu sledovat vyuţití skladových pozic, včetně zobrazení stavu naplnění sekcí 

HK. Informační systém sám řídí pohyb HK ve skladu na základě nastavených parametrů 

a neumoţní skladníkovi uloţení manipulačních jednotek v sekci, kde jiţ bylo dosaţeno 
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povoleného mnoţství HK. Informační systém, dále jen IS, počítá jak s povoleným počtem 

přepravních jednotek, tak i s objemem HK. Rozhoduje to kritérium, kterého bylo dosaţeno 

dříve. 

Odvod hořlavých kapalin z kaţdé ze skladových sekcí je zajištěn kanalizačním 

systémem odolným chemickým látkám. Hořlavé kapaliny budou v případě jejich úniku 

odváděny do havarijní jímky o objemu 94 m
3
. Podzemní havarijní jímka je umístěna ve 

vnějším prostoru za jiţní stranou skladové haly mimo objekt skladu a tvoří samostatný 

inţenýrský objekt. 

Rozlití případně uniklých kapalin do sousedních poţárních úseků je zabráněno 

20 mm vysokými prahy s přejezdovými plochami umoţňujícími pohyb skladové manipulační 

techniky. 

V souladu s  ČSN 73 0810 [20] a dle určení dokumentace poţárně bezpečnostního 

řešení jsou všechny sekce skladu hotových výrobků chráněny sprinklerovými hlavicemi. 

Ochrana proti neoprávněnému vstupu osob nebo neoprávněné manipulaci je zajištěna 

EZS a CCTV. 

4.2.4 Technická budova a zásobník požární a technologické vody 

Technická budova (SO 05), v níţ je umístěno sprinklerové hospodářství (strojovna 

SHZ), je na obrázku č. 4-2 označena číslicí 5 a zásobník poţární i technologické vody 

číslicí 6. Oba tyto objekty jsou na sobě funkčně zcela závislé a jsou částečně spojeny 

obvodovým pláštěm SO 05.  

Objekt technické budovy má dvě nadzemní podlaţí. V 1.NP jsou instalována strojní 

a technologická zařízení SHZ, jehoţ funkcí je dodávka poţární vody a hasicího média 

do míst objektů, vybavených sprinklery, popřípadě do jiných zařízení. Uvedení SHZ do 

činnosti je v případě poţáru vyvoláno automaticky. K tomu dojde například, praskne-li 

sprinklerová hlavice (teplem, mechanickým poškozením), nebo v případě, kdy systém EPS 

v úsecích vybavených vodními clonami detekuje jeden z parametrů, kterými jsou teplo nebo 

kouř. Pro hasící účely jsou zde umístěny IBC kontejnery s pěnovým koncentrátem. Hasicím 

médiem je těţká pěna. V současnosti bylo v daném prostoru doplněno směšovací zařízení 

a jeden zásobník s pěnovým koncentrátem pro potřeby hašení havarijní jímky (SO 10), tedy 

prostoru pro skladování ethanolu ve venkovních stabilních nádrţích. Dále se v 1.NP 

technické budovy nachází úpravna pitné vody a betonový zásobník pro pitnou vodu. Z tohoto 
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místa je automatickou tlakovou stanicí zajištěna distribuce pitné vody do celého areálu firmy 

KTV. 

Ve 2.NP SO 05 jsou umístěny výrobní technologie pro dodávku stlačeného vzduchu 

a dále úpravna vody změkčením a reverzní osmosa pro výrobu demineralizované vody. Oba 

druhy upravených vod jsou pouţity pro výrobní účely. Stlačený vzduch, změkčená a také 

demineralizovaná voda jsou do výrobní haly dopravovány potrubním systémem. Stlačený 

vzduch je vyuţit pro pohon výrobních pneumatických technologií a zařízení, zatímco oba 

druhy vod jsou zapracovány do výrobků. 

Poţární ochrana objektu je zajištěna sprinklerovými hlavicemi a EPS. Ochrana 

proti neoprávněnému vstupu osob nebo neoprávněné manipulaci je zajištěna EZS 

a CCTV. 
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5 Analýza budoucího skladového hospodářství ethanolu 

Cílem kapitoly č. 4 bylo seznámení se současným stavem účelu a vybavenosti 

provozovaných objektů v areálu společnosti KTV. Kapitola č. 5 a kapitoly následující 

se jiţ budou zabývat studiem připravenosti nově budovaného provozu skladového 

hospodářství ethanolu, dále jen SHE. V jednotlivých částech této kapitoly budou uvedeny 

informace získané z provedené podrobné analýzy stavebních objektů, jejich funkčních 

návazností, vybavenosti bezpečnostním a provozním zařízením a také technologiemi 

souvisejícími s nakládáním a skladováním ethanolu.  

Analýza aktuálního stavu byla zahájena studiem: 

a. vlastností skladované látky, 

b. stavební a poţárně bezpečností dokumentace, 

c. dokumentace plánovaného technologického vybavení a zařízením SHE, 

d. navrţeného systému pro bezpečný provoz SHE, 

e. aktuální stavební připravenosti budoucího SHE. 

V průběhu studia byla sledována shoda obsahu dokumentace s legislativními 

a normativními poţadavky.          

5.1 Základní charakteristika a vlastnosti ethanolové směsi (ES) 

Ethanolová směs je za normálních atmosférických podmínek bezbarvá kapalina bez 

usazenin a alkoholového zápachu. Páry ethanolové směsi jsou těţší neţ vzduch, coţ 

způsobuje jejich hromadění ve spodních částech objektů nebo volného prostoru. Ethanolová 

směs je tvořena třemi látkami, přičemţ nejvyšší podíl ve směsi má ethanol, viz tabulka 5.1. 

Tabulka 5.1 Základní informace o směsi s vysokým obsahem ethanolu 

Název 

chemické látky 

Obsah chemické 

látky ve směsi  

%  

Číslo 

ES 

Číslo 

CAS 
Klasifikace R-věty 

Ethanol ≥ 90,00 - ≤ 98,00 200-578-6 64-17-5 F 11 

Ethan-1,2-diol ≥ 1,00 - ≤ 3,00 203-473-3 107-21-1 Xn 22 

Butanon ≥ 1,00 - ≤ 3,00 201-159-0 78-93-3 F, Xi 11, 36, 66, 67 
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Plné znění R-vět:   

 R11  Vysoce hořlavý 

 R22  Zdraví škodlivý při poţití 

 R36  Dráţdí oči 

 R66  Opakovaná expozice můţe způsobit vysoušení nebo popraskání 

   kůţe 

 R67  Vdechování par můţe způsobit ospalost a závratě. 

 

Plné znění S-vět: 

 S7  Uchovávejte obal těsně uzavřený 

 S16  Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření 

 S60  Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněn jako nebezpečný 

   odpad 

 S46  Při poţití okamţitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukaţte tento 

   obal nebo označení. 

Chemický vzorec ethanolu: C2H6O (46,07 g/mol, koncentrace 96 %). 

Fyzikální a chemické vlastnosti ethanolové směsi: 

Bod varu/rozmezí bodu varu: cca 79 °C 

Bod vzplanutí:    < 21 °C 

Teplota vznícení:   cca. 425°C 

Bod samozápalu:   nezápalná látka 

Výbušné vlastnosti:  Směs není výbušná. Moţnost tvorby výbušných 

    směsí par se vzduchem 

Dolní mez výbušnosti:  cca. 1,8% (V) 

Horní mez výbušnosti:  cca. 15% (V)  

Rozpustnost ve vodě:  plně mísitelná látka/směs 

Tlak par:    cca 57,3 hPa (20°C) 

Hustota par:    1,59 

Relativní hustota:   cca 0,79. 
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5.2 Směr pohybu ethanolové směsi 

V tabulce 5.2 je znázorněn směr pohybu od dovozu jednotlivých šarţí kapalné 

suroviny s obsahem ethanolu do areálu společnosti aţ do fáze odvozu výrobků. 

Tabulka 5.2 Pohyb směsi s obsahem ethanolu v areálu KTV spol. s r.o. 

Směr 

pohybu 
Činnost 

 
Příjem směsi s obsahem 90 aţ 96 % obj. jednotek ethanolu 

Zpracování na polotovar s 85% obj. jednotek ethanolu 

Uskladnění polotovaru 

Výdej polotovaru ke spotřebě 

Zapracování polotovaru do směsí – výroba náplně 

Zapracování směsi do výrobků 

Předání a převzetí hotových výrobků mezi výrobou a skladem 

hotových výrobků a zboţí 

Uskladnění hotových výrobků 

Vyskladnění hotových výrobků za účelem distribuce k zákazníkovi 

Nakládka a odvoz výrobků 

5.3 Objekty skladového hospodářství ethanolu 

V úvodu diplomové práce jsou popsány důvody, které společnost KTV vedly 

k rozhodnutí vybudovat nové skladového hospodářství ethanolu. V této podkapitole budou 

uvedeny základní informace k objektům budoucího skladového hospodářství. A to jak 

plánovaný, tak i aktuální stav. Taktéţ zde bude popsán plánovaný stav vybavenosti  

k zajištění bezpečného provozu v jednotlivých objektech daného skladu. Na obrázku č. 5-1 

jsou objekty budoucího skladového hospodářství ethanolu označeny béţovou barvou   

a v tabulce 5.3 je uveden účel jednotlivých objektů. 
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Obr. 5-1 Stavební objekty skladového hospodářství 

Tabulka 5.3 Přehled objektů skladového hospodářství ethanolu 

Číslo objektu na 

obr. 5-1 

Značení stavebního 

objektu 
Účel objektu 

8 SO 08 Stáčecí a plnící místo ethanolu z/do AC 

9 SO 09 Čerpací stanice ethanolu 

10 SO 10 Havarijní jímka se stabilními zásobníky 

Manipulační plocha stáčecího a plnícího stanoviště s havarijní jímkou (SO 01-2, 

SO 08) a čerpací stanice (SO 09) jsou přestřešena ocelovou konstrukcí (15,70 x 25 m). Oba 

stavební objekty jsou z jiţní strany opatřeny ţaluziemi proti zatékání deště. Stejným 

způsobem je proti dešti a slunečnímu svitu chráněn ocelovými ţaluziemi SO 01-2, přičemţ 

tyto ţaluzie vyplňují pouze prostor mezi přestřešením SO 01-2 a severní betonovou stěnou 

SO 10, tedy havarijní jímkou. 

Popis stavebního řešení, vyuţití a vybavenost jednotlivých objektů bude proveden ve 

shodě s chronologií pohybu ethanolové směsi uvedeného v tabulce 5.2.  

Na obrázku 5-2 je znázorněno budoucí rozmístění a návaznosti objektů skladového 

hospodářství ethanolu. Uvedené hospodářství je na obrázku zvýrazněno červenou 

přerušovanou čarou. Pro zpřehlednění budou v dalších částech této podkapitoly zvýrazněny 

jednotlivé objekty. 
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Obr. 5-2 Skladové hospodářství ethanolu 

Hlavní sklad HK v nadzemních nádrţích, včetně stáčecího a plnícího stanoviště 

a čerpací stanice jsou umístěny na ploše cca 60 x 22 m = 1 320 m
2
. 

5.3.1 Příjem ethanolové směsi – stáčecí a plnící stanoviště 

Na obrázku 5-3 je zobrazen SO 08, kterým je stáčecí a plnící místo pro silniční 

automobilové cisterny, dále jen AC. Objekt stáčecího a plnícího stanoviště kapalných surovin 

má obdélníkový tvar. Stáčecí a čerpací stanoviště musí mít pro případ úniku ethanolu 

vybudovánu havarijní jímku. Minimální objem záchytné a havarijní jímky stáčecího, 

respektive plnícího stanoviště musí být dle 19 , část 6.2.2 nejméně 20 m
3
.   

Funkci havarijní jímky plní stáčecí kanál s půdorysnými rozměry 11,50 x 1,42 m 

a hloubkou 1,40 m, který má záchytný objem 22,50 m
3
. Je kryt pororoštěm a je do něj zaústěn 

i přepad ze záchytné jímky čerpací stanice. Stáčecí kanál je situován uprostřed stáčecího 

a plnícího stanoviště, v jeho podélné ose, čímţ je tento objekt rozdělen na dvě stanoviště. 

Toto řešení umoţní souběţné stáčení ethanolové směsí ze dvou AC do dvou příjmových 

nádrţí ethanolu. 

Prostor objektu stáčení je monitorován systémem CCTV. Umístění kamer systému 

CCTV je na obrázcích vyznačeno symbolem       . 

180 m
3
 

1.800 m
3
 

Sklad hořlavých kapalin 

(viz 4.2.1) 

180 m
3
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  Obr. 5-3 Stáčecí stanoviště  

Ethanol bude do skladovacích nádrţí čerpán předepsaným způsobem 

z automobilových cisteren postavených na krytém stáčecím stanovišti. Pro potřebu 

plnění ethanolu do AC budou stáčecí, resp. plnící místa vybavena zařízením pro spodní 

plnění ethanolu z příjmových nebo ze skladovacích nádrţí. Potrubní rozvody, stáčecí a plnící 

zařízení, včetně odlučovačů a filtrů, budou umístěny v betonovém středovém kanále 

stáčecího stanoviště, tvořícího havarijní jímku, popřípadě nad tímto kanálem, krytým 

pororoštem.  

Přestřešené stáčecí stanoviště kapalných surovin (SO 01-2), na němţ mohou být 

stáčeny i hořlavé kapaliny IV. třídy nebezpečnosti z AC, situované při východním průčelí SO 

01, je řešeno jako poţárně uzavřená plocha a je součástím poţárního úseku stavebních 

objektů SO 08, SO 09 a SO 10. 

5.3.2 Čerpací stanice 

Čerpací stanice, umístěná ve SO 09, navazuje na SO 08. Podlaha SO 09 je oproti 

SO 08 sníţena o 300 mm a vytváří tak záchytnou jímku pro případné drobné úniky 

ethanolové směsi. Záchytná jímka je svedena podlahovou vpustí do havarijní jímky stáčecího 

a plnícího místa. Na obrázku 5-4 je prostor čerpací stanice vyznačen červenou přerušovanou 

čarou a je zde vyznačen i odtok ze záchytné do havarijní jímky. 

V čerpací stanici budou umístěny dva kusy čerpadel pro stáčení ethanolu z AC 

do stabilních nádrţí a dva kusy čerpadel pro čerpání ethanolové směsi obsahující 

88%  objemových jednotek ethanolu. Hranici mezi stavebními SO 09 a SO 10 tvoří východní 
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stěna betonové havarijní jímky SO 10. Na této zdi jsou jiţ namontovány elektrorozvaděče pro 

napájení výše uvedených čerpadel a pro potřeby napájení MaR. Elektrorozvaděče nejsou 

v provedení do prostoru s nebezpečím výbuchu, neboť v souladu s protokolem o určení 

vnějších vlivů, vypracovaného odbornou komisí, se jiţ ve výšce 1,5 metru od podlahy SO 08 

nenachází prostor s nebezpečím výbuchu. Z předchozí věty vyplývá, ţe spodní strana 

elektrorozvaděčů musí být ve výšce nejméně 1 800 mm od podlahy čerpací stanice (SO 09).  

 

Obr. 5-4 Čerpací stanice 

5.3.3 Havarijní jímka - sklad ethanolu 

Stavebním objektem č. 10 je ţelezobetonová havarijní jímka (SO 10), zhotovena ze 

speciálního nepropustného betonu, odolného proti působení skladované látky, resp. směsi. 

Vnitřní rozměry havarijní jímky jsou 35 x 17,5 x 4,6 metru.  Celkový záchytný objem 

havarijní jímky je 2 817 m
3
, přičemţ její objem musí splnit minimálně poţadavek 

ČSN 65 0201, viz článek 7.2.10 a 7.2.14.  Objem největší nádrţe na hořlavé kapaliny je 1 800 

m
3
. Proto nelze pouţít výpočtové tabulkové hodnoty stanovené pro počet tří nadzemních 

nádrţí, kdy je poţadován minimální objem havarijní jímky rovnající se hodnotě 50% ze 

součtu objemů všech nádrţí. Výpočtem bylo zjištěno, ţe by havarijní jímka měla mít 

minimální objem 1 080 m
3
. To je méně, neţ je objem největší skladovací nádrţe. Z toho 

důvodu je nutné brát v úvahu pouze poţadavek plynoucí z poznámky umístěné ve spodní 

části tabulky výše uvedené části. Podle normy by minimální výška stěny havarijní jímky měla 

být 2,94 metru. K výšce havarijní jímky podle části 7.2.10 je nutno připočíst 

i poţadavek uvedený v části 7.2.14, kde je uvedeno, ţe výška stěny havarijní jímky, v níţ 

jsou umístěny nadzemní nádrţe, musí být nejméně 0,6 metru nad úrovní kapaliny. To 
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znamená, ţe normativně poţadovaná minimální výška havarijní jímky musí být alespoň 

3,54 metru. Skutečná výška havarijní jímky je 4,6, metru.   

Ve shodě s poţadavky ČSN 65 0201, kapitola 8.3, část 8.3.2, odstavec a), bude 

betonová havarijní jímka, v níţ budou osazeny nádrţe na ethanol, vybavena stabilním 

samočinným hasicím zařízením pěnovým (dále jen SHZ-P) pro hašení plochy havarijní 

jímky, jejíţ celková plocha je 612 m
2
. Volná plocha, tedy plocha bez osazených nádrţí, bude 

mít 447 m
2
. Hašení havarijní jímky budou zajišťovat napěňovače s celkovým výkonem 

3 200 l.min
-1

, rozmístěné obvodu horní hrany havarijní jímky.  

Ve shodě se stejnou částí příslušné normy, jako je uvedeno v předešlém textu, ale dle 

odstavce c), bude pro hašení vnitřní plochy nádrţe (104 m
2
) vybavena SHZ-P 

i skladovací nádrţ s uţitným objemem 1 800 m
3
. Pro účel vnitřního hašení nádrţe systémem 

podpovrchové dodávky pěny hadicí bude součástí skladovací nádrţe zařízení SKUM. Toto 

zařízení bude umístěno na dně havarijní jímky v těsné blízkosti nádrţe.  

Tzv. „Semisubsurface systém s výkonem 800 l.min
-1

 a tlakem 0,6 MPa před směšovačem 

bude dodávat pěnu na hladinu hořící kapaliny hadicí. Pěna bude vytvářena ve směšovači. 

Vlastní směšovač pro vytvoření pěny, tvořené směsí pěnotvorného roztoku a hasební vody 

z nádrţe SZH (SO 06), je umístěn ve strojovně SHZ (SO 05). 

Pro přístup obsluhy do havarijní jímky, SO 10, bude instalováno přechodové ocelové 

schodiště umístěné při západní stěně havarijní jímky. Vstup na schodiště bude moţný přes 

uzamykatelné dveře pouze oprávněným osobám. V protilehlém východním rohu jímky je 

navrţen ocelový ţebřík, kterým bude zajištěn únik osob z jímky druhým směrem. Na plošinu 

přechodového schodiště, v úrovni horní hrany havarijní jímky, bude navázán ocelkový ţebřík 

umoţňující přístup na střechu skladovací nádrţe ethanolu s objemem 1 800 m
3
.  

Nouzová úniková cesta z  obsluţné plošiny nádrţe 1 800 m
3
 jedním směrem 

je menší neţ 30 m, čímţ není překročena dle ČSN 73 0804, tabulka 21, poloţka 1, provoz a), 

stanovená vzdálenost pro jeden směr úniku. 

Havarijní jímka je vybavena bezodtokovými jímkami pro odčerpávání dešťové vody. 

Způsob vypouštění dešťových bude probíhat řízeným způsobem. 

5.3.4 Nádrže v havarijní jímce pro příjem a skladování ethanolu 

V havarijní jímce bude umístěno celkem 5 kusů nadzemních nádrţí. Stojaté válcové 

jednoplášťové nádrţe budou opatřeny pevnou kuţelovou střechou. Objemy, účel vyuţití 
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a další údaje o nádrţích umístěných ve SO 10 jsou uvedeny v tabulce 5.4. V následujících 

částech této podkapitoly bude provedeno posouzení budoucího stavu nádrţí a jejich 

příslušenství, a to ve vztahu k poţadavkům ČSN 65 0201 (Z1 – 02/2006). 

Plánované rozmístění nádrţí je vyznačeno na obrázku 5-2, viz strana 31. Vzdálenost 

nádrţe s objemem 1 800 m
3 

od nádrţí na 180 m
3 

hořlavých kapalin bude 8,00 metrů 

a vzdálenost mezi nádrţemi s objemy 180 m
3 

a 40 m
3
 pak 3,25 metru, coţ vyhovuje 

poţadavku příslušné normy, část 7.2.15, který říká, ţe minimální vzdálenost mezi plášti 

nádrţí nesmí být menší neţ je 1/3 podílu ze součtu průměrů uvaţovaných nádrţí. 

1. Normou poţadovaná vzdálenost mezi nádrţemi: metru, kde

 A je nádrţ 10-SN05 

 B  nádrţ 10-SN03 nebo 10-SN04. 

2. Normou poţadovaná vzdálenost mezi nádrţemi: metru, 

 kde  B je nádrţ 10-SN03 nebo 10-SN04 

C  nádrţ 10-SN01 nebo 10-SN02. 

Vzájemná vzdálenost nádrţí s objemem 180 m
3
 bude 5,20 metru a vzájemná 

vzdálenost příjmových nádrţí 2 x 40 m
3
 bude 2,30 metru. V obou případech jsou splněny 

poţadavky normy, část 7.2.15, kde normou stanovená nejmenší vzdálenost mezi nádrţemi 

označenými ve výpočtu B-B je 3,60 metru  a mezi nádrţemi C-C pak 2,13 metru. 

Ve vzdálenosti 4,50 m od pláště nádrţe 1 800 m
3
, západním směrem, je umístěna nadzemní 

nádrţ na vodu, viz SO 06 (voda pro SHZ, hydranty a technologické vyuţití). Uvedená 

vzdálenost vyhovuje ustanovením článku 7.2.17, ČSN 65 0201.  

Tabulka 5.4  Údaje o příjmových a skladovacích nádržích ve SO 10 

Označení nádrže Objem Účel nádrže 
Průměr 

m  

Max. výška 

hladiny m  

10-SN01 40 m
3
 Příjem a výdej z/do AC 3,20 5,40 

10-SN02 40 m
3
 Příjem a výdej z/do AC 3,20 5,40 

10-SN03 180 m
3
 Skladovací  5,40 8,60 

10-SN04 180 m
3
 Skladovací  5,40 8,60 

10-SN05 1800 m
3
 Skladovací  11,50 18,15 
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Celková výška příjmových nádrţí je 6,30 metru. Vzdálenost plášťů neizolovaných 

nádrţí 2 x 40 m
3
 od stěn havarijní jímky je 1,4 metru. Normativní poţadavek říká, ţe 

vzdálenost pláště nádrţe od vnitřní stěny havarijní jímky musí být ≥ 0,6 násobku rozdílu 

výšky nádrţe a výšky stěny havarijní jímky. Ověřením výpočtem zjistíme, ţe: 

, 

kde  je výška nádrţe 

  výška vnitřní stěny havarijní jímky. 

Výsledek výpočtu potvrzuje shodu s částí 7.2.17, ČSN 65 0201. 

Proti účinkům slunečního záření budou nádrţe s objemem 180 m
3
 a 1 800 m

3
 

chráněny vnější izolací (střecha a plášť nádrţe), která zajistí optimální provozní podmínky 

nádrţe (stálá teplota v nádrţi) a současně bude slouţit, pokud by došlo k poruše těsnosti 

nádrţe, jako opatření proti rozstřiku hořlavé kapaliny mimo havarijní jímku. Další neméně 

důleţitou ochrannou funkcí tepelné izolace je ochrana nádrţe před účinky tepelného toku 

většího neţ 10 kW.m
-2

 z okolního poţáru. Vzájemné rozmístění nádrţí v havarijní jímce 

respektuje normové poţadavky [18], článek 7.2.15. 

Konstrukční řešení nádrţí s objemem 180 m
3
 a 1 800 m

3 
bude provedeno tak, aby byla 

umoţněna kontrola těsnosti dna. Nádrţ na 1 800 m
3
 hořlavé kapaliny bude mít dvojité 

betonové dno. Mezi jednotlivými vrstvami betonu bude pouţita speciální těsnicí fólie 

zajišťující sekundární ochranu v případě porušení nepropustnosti horní vrstvy betonového 

dna nádrţe. Kontrola těsnosti dna nádrţe na 1 800 m
3 

bude zajištěna systémem perforovaných 

trubek z elektricky vodivého materiálu v celkovém počtu 16 ks. Trubky se budou v horní 

části první betonové vrstvy paprskovitě rozbíhat od středu podstavce nádrţe. Zakončeny 

budou vně obvodu betonového podstavce nádrţe. Kontrolní potrubí bude na výstupu opatřeno 

kontrolními víčky nebo odběrovými kohouty. Kontrola těsnosti dna obou nádrţí na 180 m
3
 

bude prováděna vizuálně, neboť tyto nádrţe budou osazeny na ocelové pozinkované 

konstrukci. Mezi jednotlivými 400 mm vysokými nosníky konstrukce bude zcela volný 

prostor.  

U obou výše uvedených typů skladovacích nádrţí budou ve shodě s poţadavkem 

normy ČSN 650201, část 5.4.2, odstavec e), dna spádovaná směrem k odkalovací jímce 

nádrţe. Příjmové nádrţe s objemem 40 m
3 

nebudou odkalovací jímkou vybaveny, neboť 

nejsou určeny ke skladování, ale budou vyuţity pouze pro příjem a úpravu mnoţství 

objemových jednotek ethanolu u dodané a přijaté suroviny. Ihned po ověření kvality 
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výsledného polotovaru bude obsah příjmových nádrţí přečerpán do jedné ze tří skladovacích 

nádrţí.  

Ochrana nádrţí bude ve shodě s poţadavky příslušné legislativy a normativních 

předpisů. Skladovací, ale i příjmové nádrţe budou kromě výše uvedeného: 

 chráněny proti korozi 

a) nádrţe 10-SN01 a 10-SN02 jsou zhotoveny z nerezavějící oceli; 

b) nádrţe 10-SN03, 10-SN04 a 10-SN05 budou vyrobeny z oceli s protikorozní 

ochranou, ţárovým zinkem, na nějţ bude nanesena další speciální povrchová 

úprava;  

 vybaveny bezpečnostním zařízením, které zajišťuje 

a) měření výšky hladiny uvnitř nádrţe; 

b) nádrţ proti přeplnění a signalizaci nejvyšší dovolené hladiny skladované směsi; 

c) zamezení prošlehnutí plamene do nádrţe z větracího potrubí umoţňujícího 

zpětné jímání par (vrácení ethanolových par zpět do stáčené AC) a zajišťujícím 

vyrovnanou tlakovou bilanci mezi místem odběru a příjmu;   

 chráněny proti atmosférickým výbojům v souladu s poţadavky ČSN EN 62 305. 

5.3.5 Potrubí a místa připojení  

Veškeré potrubní rozvody pro transport ethanolové směsi do místa určení budou 

zhotoveny z nerezavějící oceli. Spoje potrubních tras budou svařeny. Spoje potrubních 

rozvodů s armaturami budou provedeny přírubovými spoji nebo šroubením. Těsnost 

potrubních tras bude ověřena tlakovou zkouškou na tlak 0,6 MPa.  

Na potrubním systému budou osazeny ručně ovládané armatury pro uzavírání přívodu 

nebo odvodu z/do potrubí a nádrţí, zpětné klapky a pojistné tlakové ventily.  

Na sacím potrubí čerpadel budou instalována zařízení pro ochranu čerpadel proti 

chodu nasucho, viz 5.3.6.  

5.3.6 Měření a regulace skladového hospodářství ethanolu - MaR 

Pro měření a regulaci bude pouţit digitální řídicí systém, který bude pracovat ve dvou 

úrovních: 

1. Procesní stanice bude pracovat v plně autonomním provozu a přísluší k jednotlivým 

provozním celkům, na kterých provádí měřicí a řídicí funkce. Součástí procesní 
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stanice je operátorský dotykový panel na rozvaděči MaR. Rozvaděč MaR bude 

umístěn v prostoru čerpací stanice (SO 09). 
 

2. Dohledové PC s vizualizačním systémem umoţní uţivateli centrální přehled 

o jednotlivých stavových veličinách na technologii. 

Mimo místní monitorování zajistí vizualizační systém i rozesílání alarmových stavů 

po emailu, čímţ se získá operativní trvalá kontrola nad činností zařízení. Data včetně 

historických budou k dispozici na jakémkoliv počítači prostřednictvím internetového 

prohlíţeče MS Explorer.  

Všechny prvky MaR, které jsou instalovány na nádrţích, havarijních jímkách 

a záchytné jímce (SO 09), musí být v provedení odpovídajícím Ex prostředí. 

Na rozvaděči MaR bude kromě dotykového operátorského panelu pro vizualizaci 

snímaných hodnot fyzikálních veličin na jednotlivých skladovacích nádrţích i světelný 

sloupek s akusticko-optickou signalizací neţádoucích stavů a poruch. 

Snímání hladiny v jednotlivých nádrţích bude z důvodu bezpečnosti a provozní 

spolehlivosti zajišťováno dvěma samostatnými okruhy snímání. První okruh bude radarový 

a druhý bude zaloţen na hydrostatickém principu. Pro druhý okruh bude pouţito převodníků 

tlaku, které budou kalibrovány ve dvaceti bodech, coţ vedle bezpečnostních parametrů 

umoţní sledování stavu zásob pro potřeby nákupu a výroby. Převodníky tlaku budou 

instalovány v nejniţším bodu příjmových a skladovacích nádrţí. 

Na víku nádrţe budou instalovány snímače tlaku nad lihovou směsí. A to z důvodu 

ochrany nádrţe před poškozením destrukcí přetlakem nebo podtlakem. Tak bude nepřímo 

zajištěna kontrola funkčnosti celistvosti pláště a pojistných armatur zajišťujících tzv. malé 

a velké dýchání nádrţe. 

Snímání teploty uskladněných ethanolových směsí bude zajištěno teplotním 

monitoringem ve výškách definovaných pro jednotlivé nádrţe. 

Odstředivá čerpadla budou zajištěna proti chodu nasucho. Na sání čerpadel bude 

v potrubí osazen limitní snímač hladiny. V případě prázdného potrubí bude chod čerpadla 

blokován. 

Všechny poruchové stavy budou signalizovány na operátorském panelu a dohledovém 

PC, přičemţ alarmová hlášení budou odesílána na EPS a déle po e-mailu a ve formě SMS 

zpráv určeným zaměstnancům a vedení společnosti KTV.  
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Vybrané poruchové stavy budou signalizovány akusticky prostřednictvím houkačky 

umístěné v prostoru výrobní haly a v příjmové části skladu surovin (SO 01, plocha č. 2). 

Odstavení akustické signalizace se provede pomocí tlačítka KVITACE umístěného na 

rozvaděči MaR.  

Sumární porucha je rovněţ avizována světelnou signalizací ve stejných místech, jako 

signalizace akustická a navíc bude umístěna z vnější strany SO 01, naproti čerpací stanice 

(SO 09). Optická signalizace bude aktivní do doby odstranění příčiny poruchového stavu. 

Elektrická zařízení, popřípadě elektrické předměty, musí být před uvedením do 

provozu vybaveny bezpečnostními tabulkami a nápisy předepsanými pro tato zařízení 

příslušnými zařizovacími nebo předmětovými normami. Tabulky a nápisy musí být 

provedeny dle ČSN 34 3510. 

Výchozí revizi elektrických zařízení provede dodavatel montáţních prací podle 

ČSN 33 1500. Následné periodické revize elektrických zařízení bude provádět provozovatel, 

tedy společnost KTV spol. s r.o., ve stanovených lhůtách nebo po kaţdé opravě vyvolané 

poruchou či poškozením elektrického zařízení a také po kaţdém zásahu bleskem.  

5.3.7 Neprůbojné pojistné armatury a větrací potrubí 

Osazení neprůbojných pojistek a větracích armatur je uvedeno v tabulce 5.5. 

Nádrţe a potrubní rozvody pro zpětné jímání par budou osazeny neprůbojnými 

pojistnými armaturami skupiny IIB 23 . 

 Tabulka 5.5 Osazení nádrží a odvětrávacího potrubí bezpečnostními armaturami 

Pojistné armatury 

Objem a označení nádrže (SO 10) 
Ostatní 

zařízení 

40 m
3
 180 m

3
 1800 m

3
 1 m

3
 

V
ět

ra
cí

  
p
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tr

u
b

í 

1
0

-S
N

0
1
 

1
0

-S
N

0
2
 

1
0
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N

0
3
 

1
0
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N

0
4
 

1
0

-S
N

0
5
 

0
8

-S
N

0
1
 

Neprůbojná obousměrná 

(deflagrační) 
       

Přetlaková - -    -  

Podtlaková - -    -  
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6 Prevence závažných havárií  

6.1 Úvod do problematiky prevence závažných havárií 

Základní informace o prevenci závaţných havárií jsem čerpal z literárních zdrojů 

uvedených v kapitole č. 2, této diplomové práce 2,3,4 . V uvedených zdrojích je moţno 

získat základní ucelený přehled o vývoji, souvislostech a povinnostech subjektů nakládajících 

s nebezpečnými látkami, definovanými příslušnými právními a technickými předpisy. Cílem 

úvodní části této kapitoly není popis procesu vzniku legislativy vztahující se k oblasti 

prevence závaţných havárií, dále jen PZH. Vše podstatné je obsaţeno v jiţ uvedených 

zdrojích. Přesto je vhodné alespoň uvést, ţe vývoj právních předpisů v České republice 

zabývajících se problematikou PZH je datován na konec roku 1999, kdy byl přijat první 

zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závaţných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 

látkami a chemickými přípravky (zákon o prevenci závaţných havárií), jehoţ účinnost 

započala 29. ledna 2000. Od 1. června 2006 nahradil zákon 353/199 Sb. nový zákon 

č. 59/2006 Sb., o prevenci závaţných havárií ve znění pozdějších předpisů. Cílem vydání 

obou českých zákonů je nezbytnost harmonizace práva České republiky s legislativou EU, 

v daném případě s evropskou direktivou 96/82/EC – SEVESO II, a jeho změn v roce 2003 

(č. 2003/105/ES).  

Zákon č. 59/2006 Sb. 10 , ukládá povinnost právnickým osobám a podnikajícím 

fyzickým osobám, které provozují objekty a zařízení, v nichţ je nakládáno s  nebezpečnou 

látkou definovanou v tomto zákoně, sníţit pravděpodobnost vzniku a omezit případné dopady 

závaţných havárií na zdraví a ţivoty lidí, hospodářská zvířata, ţivotní prostředí a majetek 

v objektech a zařízeních a v jejich okolí. Současně ukládá jak výše uvedeným subjektům, tak 

i orgánům veřejné správy činným na úseku prevence závaţných havárií konat dle tohoto 

zákona. Technický předpis, kterým je vyhláška č. 256/2006 Sb., o podrobnostech systému 

prevence závaţných havárií 17 , je metodickým předpisem, jeţ subjektům poskytuje důleţité 

informace o způsobu zpracování analýzy, hodnocení rizik, tvorbě související dokumentace, 

stanovení zón havarijního plánování apod.  
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6.2 Firma KTV spol. s r.o. a zákon 59/2006 Sb.  

Přestoţe firma KTV spol. s r.o. provozuje objekty a zařízení, kde se vyskytují vybrané 

nebezpečné chemické látky uvedené v příloze č. 1 k zákonu č. 59/2006 Sb., 

o PZH [10], nespadá do ţádné ze skupin A nebo B. Důvodem je skutečnost, ţe se v objektu 

nebo zařízeních nevyskytují látky uvedené v příloze č. 1, část 1, tabulka I a taktéţ, ţe 

mnoţství ţádné jednotlivé látky nebo přípravku (směsi) v objektech nebo zařízeních se 

nerovná nebo nepřesahuje kvalifikační mnoţství uvedená v tabulce č. II – Ostatní nebezpečné 

látky, klasifikované do skupin podle vybraných nebezpečných vlastností. S odkazem na 

předešlé uvedené, bylo nutno ve shodě s částí 2, přílohy 1 ověřit hodnotu ukazatele N pro 

jednotlivé skupiny nebezpečných chemických látek, viz část 2, odstavec 1. Ukazatel N se 

vypočítá dle vzorce: 

 

Vzorec vyjadřuje součet podílů mnoţství nebezpečných látek nebo směsí, přičemţ 

součet se provádí pro všechny látky zařazené do jednotlivých skupin. Výsledná hodnota pro 

současný stav je u všech skupin menší neţ 1. Vzhledem k tomu, ţe část vybraných 

nebezpečných směsí se v objektech nebo zařízeních vyskytuje v mnoţství vyšším neţ 2%, viz 

příloha č. 1, část 1, tabulky I, sloupec 1, byl společností KTV zpracován dokument Protokol 

o nezařazení, jehoţ stejnopis byl předán krajskému úřadu příslušného kraje.  

Po dobudování skladového hospodářství ethanolu společnosti KTV spol. s r.o. se 

zvýší mnoţství vybrané nebezpečné látky. Ethanol paří do skupiny vysoce hořlavých kapalin. 

Předběţným zhodnocením budoucího mnoţství vybraných nebezpečných chemických látek 

vyskytujících se v objektech a zařízení firmy KTV bylo zjištěno, ţe tato firma nebude dle 

zákona o PZH zařazena do ţádné ze skupin A nebo B. Její povinností ovšem bude změnu 

oznámit příslušnému krajskému úřadu. Předběţné zhodnocení obsahuje součet kapacit 

skladovacích jednotek, kapacitu potrubních rozvodů a kapacitu automobilových cisteren 

v době příjmu ethanolu.  

Provozovatel objektu nebo zařízení, který spadá do skupiny A nebo B, je povinen 

provést v souladu se zákonem o PZH analýzu a hodnocení rizik závaţné havárie. Přestoţe 

firma KTV tuto povinnost ze zákona nemá, je vhodné uvedenou analýzu provést, aby vedení 

společnosti KTV získalo přehled o moţných rizicích. Povinnost provádět systematicky 

hodnocení rizik za účelem BOZP ukládá zaměstnavateli i zákon 262/2006 Sb.  



- 42 - 

7 Analýzy a hodnocení rizik skladového hospodářství ethanolu 

7.1 Všeobecné informace o metodách pro vyhledávání rizik  

Povinnost provádět systematické vyhledávání rizik ze strany zaměstnavatele je 

stanoveno direktivně. Dalším důvodem, proč systematicky hledat moţná rizika, jsou 

i poţadavky na straně subjektů nakládajících s nebezpečnou chemickou látkou nebo směsí, 

přičemţ cílem je zjistit nejen hrozbu ekonomickou, ale i potenciál k poškození zdraví, ţivota 

zaměstnanců nebo osob uvnitř nebo v blízkosti objektu, v němţ se nebezpečná látka nebo 

směs vyskytuje. 

  Postup při provádění analýzy a hodnocení rizik je následující: Identifikace zdrojů rizik 

(nebezpečí)  stanovení moţných scénářů událostí a určení příčin vzniku závaţné havárie  

stanovení dopadů moţných scénářů závaţné havárie na zdraví a ţivoty osob, hospodářská 

zvířata, ţivotní prostředí a majetek  odhad pravděpodobnosti vzniku scénáře závaţné 

havárie  stanovení míry rizika  stanovení přijatelnosti rizika. 

Analýza rizik je nástrojem pro identifikaci a hodnocení rizik. Získané informace lze 

pouţít pro úplnou eliminaci rizik nebo jeho částečné sníţení na přijatelnou úroveň. 

Komplexní proces analýzy rizik obsahuje tyto chronologicky seřazené základní kroky: 

Stanovení rozsahu a cílů analýzy  identifikace zdrojů rizik (nebezpečí)  kvantitativní 

posouzení pravděpodobnosti vzniku havárie  kvantitativní posouzení míry následků havárie 

 stanovení celkové míry rizika  stanovení přijatelnosti rizika  návrh a realizace 

opatření k eliminaci nebo sníţení nepřijatelných rizik. 

Analýza rizik umoţňuje hodnocení rizika z pohledu [6]: 

- kvalitativního – určeno pro stanovení podmínek a příčin, za kterých dojde ke vzniku 

závaţné havárie. Forma výstupu: slovní popis; 

- semikvantitativního – sleduje frekvenci a následky určité události. Forma výstupu: 

stupnice obsahující slovní i číselné hodnocení závaţnosti rizika; 

- kvantitativního – určeno pro stanovení pravděpodobnosti a četnosti vzniku závaţné 

havárie, včetně rozsahu následků a škod. 

Jednou ze základních, často pouţívaných metod je kvalitativní analýza rizik. Výsledek 

této analýzy umoţňuje navrhnout a přijmout opatření k zabránění vzniku havárie. 



- 43 - 

Míra rizika je posuzována ze dvou stran. Na straně jedné je hodnocena 

pravděpodobnost vzniku havárie a na straně druhé jsou sledovány a hodnoceny následky 

havárie, která můţe ohrozit zdraví a ţivoty lidí, zvířata, majetek a ţivotní prostředí.  

Z hlediska dopadů na člověka lze rizika členit na individuální, skupinové 

a společenské [1, 4]. 

7.1.1 Metody analýz rizik 

Existuje několik desítek metod analýz pro hodnocení rizik. Při výběru vhodné metody 

je nezbytné předem definovat, co má být předmětem analýzy. V průmyslově vyspělých 

zemích je pro identifikaci nebezpečí a posouzení rizik pouţívána více neţ desítka metod. 

Jejich uplatnění je značně široké. Pouţívají se například v chemickém průmyslu pro 

posuzování chemických procesů, v letectví, automobilovém průmyslu, farmacii a v dalších 

výrobních procesech, kde existuje potenciál zdroje nebezpečí. Nejčastěji pouţívané metody 

analýzy rizik jsou uvedeny v tabulce 7.1 [3]. 

 Získání správných informací o stavu rizik je značně závislé na zkušenostech osoby 

nebo týmu, která analýzu nebo analýzy vybírá a následně realizuje. Doporučuje se, aby pro 

analýzu rizika jednoho sledovaného objektu byla pouţita více jak jedna metoda. Uvedené 

doporučení je zaloţeno na zkušenostech odborníků zabývajících se vyhledáváním 

a hodnocením rizik. I kdyţ některé metody poskytují řadu důleţitých informací, nikdy 

neobsahují všechny potřebné informace o nebezpečí a riziku. Pro potřeby ověření výstupů 

analýz je moţné a také vhodné pouţít jinou metodu, kterou se ověří platnost zjištěného.  

Kromě metod uvedených v tabulce lze pouţít řadu dalších modifikovaných metod. 

Například, indexová metoda Relative Ranking představuje několik metod.  

V tabulce není uveden úplný výčet metod. Všeobecně platí, ţe ţádnou z metod nelze 

upřednostnit před jinými metodami, neboť metody si navzájem nekonkurují, ale spíše 

se doplňují.  

Výstupem podrobných analýz má být doporučení ke sníţení rizik. Studie sama o sobě 

tuto podmínku neplní. 
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Tabulka 7.1 Nejčastěji používané metody analýzy rizik [3] 

Český název metody Anglický název metody Zkratka 

Indexové metody Relative Ranking RR  

Revize bezpečnosti Safety Review SR 

Kontrolní seznam Checklist Analysis CL 

Předběţná analýza ohroţení Preliminary Hazard Analysis PHA 

Analýza "Co se stane, kdyţ...." What-If Analysis WI 

"Co se stane, kdyţ" / kontrolní seznam What-If / Checklist Analysis WI/CL 

Analýza nebezpečnosti a 

provozuschopnosti 
Hazard and Operability Analysis HAZOP 

Analýza příčin a následků poruch Failure Modes and Effects Analysis FMEA 

Analýza stromem poruch Fault Tree Analysis FTA 

Analýza stromem událostí Event Tree Analysis ETA 

Analýza příčin a následků Cause - Consequence Analysis CCA 

Analýza spolehlivosti lidského činitele Human Reliability Analysis HRA 

7.1.2 Metody indexové 

Do skupiny indexový metod (RR-Rapid Ranking), přináleţí několik metod, jako jsou 

například metody Dow‘s  Fire & Explosion Index, Rapid Ranking, Mond Index, Dow‘s 

Chemical Exposure Index a další. Indexové metody mají výhodu rychlé aplikace posouzením 

bezpečnosti provozu prostřednictvím indexů, bodů. 

Postup při pouţití indexových metod je následující: 

1. Systém se rozdělí na jednotlivá zařízení, tzv. jednotky 

2. Kaţdá jednotka se bodově ohodnotí 

3. Výběr jednotek, které představují vyšší míru nebezpečí 

4. Pokračování analýzy u vybraných jednotek, viz bod č. 3. 

Poznámka: 

Body jsou jednotkám, viz bod. 2., přiřazovány na základě fyzikálně chemických vlastností, 

technicko-bezpečnostních parametrů látek nebo směsí, jejich mnoţství a charakteru procesů 

probíhajících v posuzované jednotce nebo zařízení. Za přijatá a realizovaná bezpečnostní 

opatření jsou přiděleny bonusové body. 
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7.1.3 Klasifikace metod 

Tabulka č. 7.2 obsahuje informace o rozdělení metod dle jejich klasifikace  

Tabulka 7.2 Klasifikace metod 

Nesystematické 

metody 

 SR - Safety Review 

 RR - Relative Ranking 

- (F&E Index, Rapid Ranking, Mond Index) 

- Mond Index 

- Chemical Exposure Index etc. 

Indexové metody 

 PHA - Preliminary Hazard Analysis 

 WI - What If Analysis 

Metody kauzálních 

souvislostí Systematické 

metody 

 HAZOP - Hazard and Operability Study 

 FMEA - Failure Mode and Effect Analysis 

 FTA - Fault Tree Analysis 

 ETA - Event Tree Analysis 

 

7.1.4 Vybrané metody pro posouzení rizik SHE 

V úvodu této části je vhodné připomenout, ţe SHE se v současné době nachází ve fázi 

příprav pro instalaci technologií a zařízení, jímţ má být vybaveno. 

Pro provedení analýz moţných rizik byly vybrány následující metody: 

1. F&E Index –  Dow‘s Fire & Explosion Index (indexová metoda) 

2. FTA –  Fault Tree Analysis (systematická metoda) 

3. ETA –  Event Tree Analysis (systematická metoda)  

V dalších podkapitolách budou jednak stručně popsány základní informace 

o vybraných a pouţitých metodách a postupu při provádění analýz. V kapitole č. 8 budou 

popsána vyhodnocení jednotlivých analýz, která budou podkladem pro navrţení opatření 

k eliminaci nebo sníţení potenciálních rizik. 
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7.2 F&E Index 

Metoda Fire and Explosion Index je značně rozšířena a informace k ní poskytuje celá 

řada zdrojů. Tato skutečnost je důvodem, proč v této části diplomové práce budou uvedeny 

pouze základní informace o dané metodě.  

Metoda Index poţáru a výbuchu (Dow’s Fire and Explosion Index), dále jen F&EI, je 

metoda, kterou vyvinula společnost Dow’s Chemical Copany pro účely identifikace 

nebezpečí poţáru a výbuchu procesních jednotek. Metoda F&EI bere v úvahu faktory, 

kterými jsou například projekt provozu, vlastnosti látek a směsí, procesní podmínky a další. 

V průběhu více jak třiceti let byla výše uvedenou společností metoda F&EI zdokonalována na 

základě zkušeností, získaných z průběhů minulých havárii. Z předchozí věty vyplývá, ţe 

metoda F&EI, jako i jiné, je zaloţena na empirických znalostech z minulosti a není tedy 

zaměřena na hledání budoucích, aktuálně ještě neznámých nebezpečí a zdrojů rizik.  

Postup při analýze metodou F&EI: 

 Rozdělení procesu nebo činnosti do dílčích procesních jednotek; 

 Přidělení indexů podle materiálových, fyzikálních a chemických 

charakteristik, procesních podmínek, včetně uspořádání podniku a umístění 

zařízení; 

 Výsledná hodnota faktoru F&EI je následně porovnána s hodnotami 

uvedenými v tabulce 7.3 – Stupně nebezpečnosti F&EI; 

 Jednotka s F&EI 128 a výše musí být podrobena dalším analýzám rizik. 

Cíl studie metodou F&E Index: 

1. Identifikovat zařízení, která by mohla přispívat ke vzniku a eskalaci nehody. 

2. Kvantifikovat reálné předpokládané škody v důsledku poţáru nebo exploze 

a chemické reaktivity. Důleţité: definují se maximálně předpokládané ztráty, nikoliv 

maximální ztráty. 

3. Prezentovat managementu zjištěné výsledky F&E Indexu, tzn., předpokládaný rozsah 

škod a ekonomických zrát v důsledku poţáru nebo výbuchu zařízení. 
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Tabulka 7.3 Stupně nebezpečnosti F&EI  [28] 

STUPNĚ NEBEZPEČNOSTI podle F&E INDEXU 

PÁSMA F&E INDEXU STUPEŇ NEBEZPEČNOSTI 

1 - 60 nepatrný, malý 

61 - 96 mírný 

97 - 127 střední 

128 - 158 závaţný 

159 a vyšší kritický 

Při provádění analýzy rizik jsem pouţil tyto podklady a materiály: 

a) detailní plán provozu, 

b) technologické schéma procesních jednotek, 

c) příručku pro klasifikaci nebezpečí metodou F&EI, 7. vydání, 

d) formulář pro stanovení F&EI, 

e) tabulku kreditních faktorů, 

f) formulář pro analýzu rizika procesní jednotky, 

g) formulář pro celkovou analýzu rizika vybraných jednotek. 

Při provádění indexové analýzy jsem dodrţoval postup uvedený ve výše zmíněné 

příručce.  

1. Volba procesní jednotky 

Hned v úvodu zahájení činností na analýze metodou F&EI jsem vybral a následně 

zhodnotil čtyři základní zdroje, u nichţ je potenciál rizika největší. Vybranými zdroji 

rizika jsou: 

 Nádrţ na 1 800 m
3
 ethanolové směsi    - 1 kus 

 Nádrţ na 180 m
3
 ethanolové směsi    -  2 kusy 

 Nádrţ na 40 m
3
 ethanolové směsi    - 2 kusy 

 Silniční cisternové vozidlo nebo cisternový kontejner (AC) - 2 kusy  

2. Stanovení materiálového faktoru 

Pro všechny procesní jednotky byl stanoven stejný materiálový faktor, jelikoţ se jedná 

o stále stejnou směs s obsahem ethanolu (ES):    MF – 16 
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Třetí a další kroky byly provedeny taktéţ dle jiţ zmíněné Příručky pro klasifikaci 

nebezpečí metodou F&EI. Přílohy č. 2, 3 a 4 této diplomové práce, obsahuje vypracované 

formuláře F&EI uvedené v úvodu této části, písmeno d) aţ g).  

 

7.3 Fault Tree Analysis - Analýza stromu poruchových stavů (FTA)  

Analýza stromu poruchových stavů, dále jen FTA, je deduktivní metoda 

zaměřená na jeden vybraný poruchový stav, tzv. vrcholovou událost. Cílem metody je hledání 

příčiny nebo příčinných souvislostí, jejichţ nastolení můţe způsobit nebo jiţ způsobilo stav 

sledované vrcholové události. Metoda FTA je velmi často pouţívaná pro potřeby analýz 

bezpečnostních systémů vyţadujících bezpečný provoz. 

V České republice je tato metoda normativně zpracována, a to v ČSN EN 61025, 

Analýza stromu poruchových stavů (FTA), vydaná v listopadu 2007 21 . Obsah normy řeší 

dva přístupy k FTA: 

1. Kvalitativní přístup – tzv. tradiční FTA nesleduje četnost nebo pravděpodobnost 

událostí a faktorů, které k ní přispívají, a také není sledována četnost výskytu 

vrcholových událostí. Tzn., ţe se sledují pouze potenciální příčiny poruchových stavů. 

Tento druh přístupu je hojně pouţíván v jaderném průmyslu. 

2. Kvantitativní přístup – je pouţíván v mnoha průmyslových odvětvích. Při něm se 

modeluje celý produkt, proces nebo systém, přičemţ většina základních událostí má 

přiřazenu nějakou pravděpodobnost. Konečným výsledkem je pravděpodobnost 

výskytu vrcholové události nebo naopak pravděpodobnost bezporuchového provozu. 

Při analýze metodou  FTA je pouţíváno grafických značek pro vyjádření stromu 

poruchových stavů. Tímto grafickým modelem jsou zobrazovány různé kombinace poruch 

souvisejících zařízení nebo pochybení lidského faktoru, které mohou být příčinou vzniku 

vrcholové události. Informace získané metodou FTA umoţňují přesnější zaměření na 

preventivní nebo částečně eliminační opatření s cílem sníţení pravděpodobnost vzniku 

nehody nebo havárie. Často pouţívané značky analýzy FTA jsou uvedeny v tabulce 7.4. 

FTA vyţaduje, aby se analytik detailně seznámil s procesy nebo systémy. Taktéţ musí 

rozumět nákresům a postupům, detailně znát způsoby a moţnosti selhání komponentů 

a následky takových selhání. Doba a finanční náklady na provedení FTA je závislá na 

sloţitosti posuzovaného systému a stupni podrobnosti analýzy. Modelování jedné vrcholové 

../Podklady%20k%20m�%20DP/Ing.%20Iv�nek/AnalyzaRizik-1.pdf
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události z hlediska času nemusí být náročné. Sloţitější systémy a velké mnoţství 

potenciálních nehodových událostí můţe zkušenému týmu analytiků zabrat i několik měsíců. 

Tabulka 7.4 Často používané značky pro strom poruchových stavů 

Značka Název Popis 

 

Běţná událost Výsledek kombinace případů nebo 

podmínek  

 Základní událost Základní případy poruch  

 Hradlo AND Výstupní událost nastane pouze tehdy, 

jestliţe nastanou všechny vstupní události 

 Hradlo OR Výstupní událost nastane, jestliţe dojde 

k jakémukoliv vstupnímu případu 

 Nerozvíjená událost 
Primární událost reprezentující část 

systému, která nebyla doposud rozvíjena 

 

Za účelem dosaţení efektivního výstupu při pouţití analýzy stromem poruchových 

stavů (FTA) byl dodrţen doporučený postup, který sestával z těchto kroků: 

a) vymezení předmětu analýzy, 

b) seznámení se s návrhem, funkcemi a provozem systému, 

c) vymezení vrcholové události, 

d) analýza logiky stromu poruchových stavů, 

e) podání zpráv o výsledcích analýzy, 

f) posouzení zlepšení bezporuchovosti a provedení optimalizace nákladů a přínosů. 
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Dle jednotlivých kroků výše uvedeného postupu při provádění analýzy metodou FTA 

bylo provedeno: 

a) vymezení předmět analýzy: nádrţ na uskladnění ES s objemem 1 800 m
3
, umístěné ve 

SO 10, 

b) seznámení se s návrhem, funkcemi a provozem předmětu analýzy bylo realizování 

v přípravné fázi, viz kapitola č. 5., části 5.3.3 aţ 5.3.7, 

c) stanovení vrcholových událostí pro tyto případy: 

1. Únik ES z nádrţe – přetečení, 

2. Únik ES z nádrţe – Roztrţení nádrţe – náraz nebo přetlak (ne výbuchový 

tlak), 

3. Únik ES z nádrţe – Zborcení nádrţe – podtlak.  

d) analýza logiky stromu poruchových stavů je uvedena v příloze číslo 5. 

Body e) a f) budou uvedeny v kapitolách 8 a 9. 

Zde povaţuji za vhodné zmínit, ţe třetí případ stanovené vrcholové události má vyšší 

hodnotu pravděpodobnosti výskytu neţ vrcholová událost č. 2. U velkých válcových 

stojatých skladovacích nádrţí je riziko destrukce pláště nádrţe, a to zborcení dovnitř, 

mnohonásobně vyšší, neţ je riziko roztrţení pláště u stejné nádrţe. Dle způsobu provedení 

nádrţe, například svařováním nebo šroubovými spoji, je riziko úniku skladované látky nebo 

směsi závislé na způsobu a průběhu deformace pláště nádrţe.      

Pro potřebu analýzy metodou FTA jsem vyloučil následující moţné příčiny: 

- výboj blesku, 

- výpadek elektrické energie, 

- netěsnost armatur, 

- úmyslné jednání.  

7.4 Event Tree Analysis – analýza stromu událostí (ETA) 

Stejně jako FTA má i Evropská EN 62502:2010 norma svůj český překlad, ČSN EN 

62502 – Techniky analýzy spolehlivosti – Analýza stromu událostí (ETA). Česká norma byla 

vydána v červenci roku 2011. 22   

Techniky analýzy stromu událostí, dále jen ETA, byly vypracovány v průběhu 

šedesátých let dvacátého století. Její první vyuţití bylo v jaderném průmyslu. V průběhu 

následujících let byla ETA zdokonalována a našla uplatnění v různých průmyslových 
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odvětvích jako například průmysl automobilový, letecký, chemický zpracovatelský, jaderný 

průmysl a v dalších. Pouţití metody ETA klade značné nároky na odborné znalosti. ETA je 

induktivní systematická metoda.      

Analýza ETA úzce souvisí s analýzou FTA, neboť vrcholová událost FTA udává 

podmíněnou pravděpodobnost konkrétního uzlu ETA. Výsledkem kombinace ETA a FTA je 

výkonná analytická technika pro posouzení spolehlivosti a rizika. Podobně jako FTA 

i ETA graficky zobrazuje potenciální koncové stavy určité nehody, která nastala po iniciační 

události.  

ETA zohledňuje reakce bezpečnostních systémů a operátorů na iniciační událost 

a stanoví moţnosti koncových stavů neţádoucích událostí. Výstupem analýzy ETA jsou 

předpokládané scénáře nehod. Tzn., ţe je identifikován soubor chyb nebo poruch 

způsobujících vznik nehody. Ke koncovým stavům nehod se přichází systematicky, a to 

s vyuţitím postupnosti dílčích událostí, u nichţ se rozlišuje, zda bezpečnostní funkce je či 

není pořádku. Výstupy analýzy ETA jsou vyuţívány k identifikaci projektových 

a procesních slabých míst, jelikoţ poskytují doporučení napomáhající sníţit pravděpodobnost 

nehody a jejich dopadů. 

Tvorba stromu událostí má normativně doporučených 6 kroků při pouţití metody 

ETA: 

1. Vymezení systému nebo činností pro posouzení;   

2. Identifikace iniciační události; 

3. Identifikace zmírňujících faktorů; 

4. Vymezení posloupností a výstupů a jejich kvantifikace; 

5. Analýza výstupů; 

6. Pouţití výsledků analýzy ETA. 

 

Na základě normativně doporučeného postupu při provádění analýzy ETA byly 

vykonány tyto činnosti:   

1) Pro potřebu analýzy ETA byl vybrán SO 10 – havarijní jímka, v níţ mají být umístěny 

příjmové a skladovací nádrţe na ethanolovou směs. 

2) Byla stanovena iniciační událost. Iniciační událostí je únik HK ze skladovací nádrţe, 

a to jednou z vymezených vrcholových událostí analyzovaných metodou FTA, viz 

8.5.1. 
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3) Bylo provedeno posouzení projektovaných bezpečnostních funkcí bránících šíření 

iniciační události, coţ bylo částečně zmíněno v kapitole 5., části 5.3.3 aţ 5.3.7. 

4) Sestavení stromu událostí, viz příloha č. 6 této diplomové práce. 

5) Vyhodnocení grafu moţných následků. 

6) Tento bod je obsaţen v části výstup analýzy metodou ETA, viz část 8.6.  

Při stanovení pravděpodobností výskytu sekvencí byly částečně pouţity hodnoty 

poskytnuté výrobcem snímačů zaplavení a dodavatelem poţárně bezpečnostního zařízení, 

tedy  SHZ. Hodnoty pravděpodobností ostatních sekvencí byly stanoveny na základě odhadů, 

konzultovaných s doc. Ing. Pavlem Fuchsem, CSc.  
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8 Zhodnocení výstupů analýz 

8.1 Zhodnocení výstupů analýz     

Tato část diplomové práce obsahuje informace o zjištění, která vychází z provedených 

analýz současného zajištění v oblastech BOZP a PO pří stávajících vykonávaných činnostech 

a také analýz provedených za účelem zjištění shody s příslušnými právními a normativními 

předpisy záměru vybudování skladového hospodářství ethanolové směsi. 

8.2 Výstup analýzy stávajícího stavu v oblastech BOZP a PO 

Při hodnocení výstupů analýzy současného stavu bezpečnostních a protipoţárních 

opatření ve firmě KTV byla zjištěna shoda s poţadavky legislativy a norem. Některé oblasti, 

které byly taktéţ monitorovány při provádění dané analýzy, nejsou uvedeny v této diplomové 

práci. Drobné nedostatky byly zjištěny v oblasti organizační. A to jak u chybějící prováděcí 

dokumentace, tak i při dodrţování směrnicemi stanovených úkonů. Například ověřování 

zaměstnanců na poţití alkoholických nápojů není prováděno systematicky, ale pouze 

v případě podezření. Přitom příslušná směrnice nařizuje systematické provádění kontroly 

 a stanoví pravidla pro výběr kontrolovaných osob.  

8.3 Výstup analýzy podkladů pro vybudování skladového hospodářství 

ethanolové směsi. 

Při hodnocení výstupů analýzy zaměřené na posouzení záměru a stavebně – technické 

připravenosti budoucího skladového hospodářství ethanolu s legislativními a normativními 

předpisy nebyly zjištěny nedostatky. Je vhodné dodat, ţe v průběhu provádění analýz byly 

zjištěny některé nedostatky u technické dokumentace. Například část výkresů neobsahovala 

popisy zařízení nebo technická zpráva neposkytovala v dostatečné míře potřebné informace. 

Většina nedostatků byla po konzultacích s projektanty odstraněna jiţ v průběhu provádění 

analýz. 
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8.4 Scénář možných dopadů dle F&EI 

Na obrázcích 8-1 a 8-2 je souhrnně vyznačen teoretický předpoklad ploch zasaţených 

v případě výbuchu nebo poţáru hodnocených jednotek SHE. Teoretický předpoklad vychází z 

vyhodnocení a zpracování výstupů analýzy F&EI. 

 

Obr. 8-1 Odhad geometrie zasaženého prostoru - půdorys 

Skutečný rozsah poškození však můţe být ovlivněn několika faktory, jakými jsou 

poloha jednotky, směr větru a/nebo typ drenáţe. Tyto faktory mohou mít důleţitou funkci 

preventivních opatření.  

Všechna zařízení mají F&EI < 128. Nejvyšší hodnotu = 78,88 má nádrţ s objemem 

1 800 m
3
. Všechny další jednotky mají hodnoty niţší. Viz přílohy č. 3 a 4 diplomové práce. 

Z toho důvodu se nevyţadují další analýzy rizik.  

Z obrázků 8-1 a 8-2 je patrné, ţe by v případě výbuchu jedné z nádrţí v SO-10 mohlo 

dojít k tzv. domino efektu. Tzn., ţe havárie jedné z nádrţí můţe iniciovat havárie dalších 

nádrţí. K podobné události došlo ve Francii, viz kapitola č. 3.  

V případě výbuchu nebo poţáru jedné nebo dvou AC, umístěných na stáčecím 

stanovišti, nemusí být průběh události přenesen na nádrţe umístěné v SO 10. Toto lze 

předpokládat, jelikoţ stáčecí stanoviště, na němţ jsou v době stáčení obsahu z AC nebo 
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silničního kontejneru tato zařízení umístěna, je od SO 10 oddělena betonovou stěnou 

havarijní jímky, odolávající výbuchovému tlaku a teplotám při případném poţáru. 

 

Obr. 8-2 Odhad zasaženého prostoru - axonometrie 

Ekonomické ztráty na majetku a zásobách nebyly v průběhu analýzy metodou 

F&EI posuzovány. Důvodem je zájem společnosti KTV na nezveřejnění těchto údajů. Po 

dohodě s vedením společnosti je moţno uvést, ţe maximálně předpokládané škody 

u posuzované jednotky, kterou je nádrţ o objemu 1 800 m
3
, včetně hodnoty uskladněné 

suroviny, by byly v rozmezí 32 aţ 35 miliónů korun, přičemţ ve výpočtu byly zohledněny 

koeficienty a faktory dle příručky F&EI. Rozsah skutečné škody by byl závislý na celkovém 

průběhu případné havárie. 

Ztráty způsobené přerušením provozu by neměly být aţ tak rozsáhlé. Pokud 

v důsledku výbuchu nebude zásadním způsobem poškozen objekt SO 01, coţ vzhledem ke 

stavebnímu řešení lze předpokládat, pak doba částečného omezení provozu výroby by neměla 

trvat déle jak 2 nebo 3 dny. Vzhledem k politice společnosti KTV, ve věci skladových zásob 

hotových výrobků, by doba vynucené odstávky neměla způsobit fatální výpadky dodávek 

produktů vůči jejím odběratelům.  

Za důleţité povaţuji prezentovat stanovisko vedení KTV, v němţ sdělili, ţe poţár 

nebo výbuch povaţují za zcela neţádoucí stav, který by mohl mít pro společnost fatální 

následky.  

Tabulka 8.1. obsahuje souhrnné údaje získané při zpracování analýzy rizik 

metodou F&EI. Index poţáru a výbuchu pro jednotlivé vybrané jednotky je uveden 

v přílohách diplomové práce č. 2, 3 a 4. 
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Tabulka 8.1   Souhrnné údaje metody F&EI 

NÁZEV PODNIKU CHARAKTER ZDROJŮ RIZIKA UMÍSTĚNÍ 

KTV spol. s r.o. SKLADOVÁNÍ HOŘLAVÉ KAPALINY 

Ethanolová směs 
Vybrané jednotky 

Procesní 

jednotka 

Hodnota 

MF 
F&EI 

Stupeň 

nebezpečnosti 

jednotky 

Poloměr 

zasažené 

plochy  

m  

Zasažená 

plocha 

 m
2

 

Celkový 

kreditní 

faktor 

Poznámka 

10-SN01 

10-SN02 
16 55,76 nepatrný 14,16 629,91 0,634 

 

10-SN03 

10-SN04 
16 63,38 mírný 16,10 814,33 0,634 

 

10-SN05 16 78,88 mírný 20,04 1261,67 0,566 
 

AC 16 55,22 nepatrný 14,02 617,51 0,719 
 

8.5 Analýza výstupů metodou FTA 

Posouzení vybraných vrcholových událostí stromem poruchových stavů (FTA) je 

zobrazeno v příloze č. 5. Ţádnou z posuzovaných vrcholových událostí nelze vyloučit, ale lze 

jí předcházet. Je vhodné dodat, ţe kaţdá z uvedených vrcholových událostí je uvedena  

ve statistice zabývající se haváriemi skladovací nádrţí za posledních 40 let [29].   

Z analýzy vyplývá, ţe k vrcholovým událostem můţe dojít v důsledku selhání 

některého z mechanických bezpečnostních zařízení, monitorovacího prvku, procesní 

vyhodnocovací jednotky nebo kombinací poruchových stavů uvedených zařízení. Vedle jiţ 

zmíněných příčin můţe dojít k úniku obsahu nádrţe vlivem zanedbání povinností obsluhy 

SHE nebo nekvalitně či neodborně prováděnou údrţbou bezpečnostních zařízení.  

Analýza metodou FTA byla zaměřena na kvalitativní posouzení příčin. I tak je 

moţné uvést, ţe například k přetečení nádrţe můţe dojít 5 x 10
-6

/rok. Záleţí na managementu 

provozovatele, zda tuto frekvenci rizika povaţuje za přijatelnou nebo zda 

je ochoten přijmout doplňková opatření, která hodnotu pravděpodobnosti rizika ještě sníţí. 

Hodnoty pro kvantitativní hodnocení rizik lze nalézt například v knize Purple Book 7 .   
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8.6 Analýza výstupů metodou ETA 

Hned na úvod je vhodné upozornit na skutečnost, ţe analýza stromu událostí 

poskytuje statistické údaje. To, zda nastane či nenastane sledovaná událost, závisí především 

na schopnostech provozovatele objektů, zařízení nebo činností vytvářet vhodné podmínky pro 

zajištění BOZP, PO a ochrany ţivotního prostředí při nakládání s HK.  

Jak vyplývá z výsledku analýzy ETA, měla by ve většině uvaţovaných případů  

úniku ES z nádrţe nastat událost bez následků, jakými jsou poţár nebo výbuch. V procentech 

má tento předpoklad z celkové hodnoty frekvence moţných událostí hodnotu 84,4%. 

Moţnost výbuchu má z pohledu statisticky předpokládané roční frekvence stanovené 

metodou ETA nejniţší hodnotu. Hrozba výbuchu tvoří cca. 2,5% z celkové hodnoty 

5 x 10
-6

/rok. Poţár pak tvoří necelých 13,2% ze součtu frekvencí událostí za rok. 

V tabulce 8.2 jsou uvedeny informace o událostech, které mohou nastat po úniku ES z nádrţí.   

Po seznámení s výstupem analýzy ETA se zástupce vedení společnosti KTV 

vyjádřil, ţe pro společnost by mohl být akceptovatelný výskyt událostí, jakými jsou poţár 

nebo výbuch, s frekvencí 1 x 10
-8

/rok, ale to pouze hypoteticky. Dodal, ţe skutečným zájmem 

společnosti je provozovat objekty a zařízení způsobem, který bude vytvářet předpoklad, ţe 

k událostem typu poţáru nebo výbuchu vůbec nedojde. 

Přílohu č. 6 této diplomové práce tvoří analýza stromu událostí (ETA).  

Tabulka 8.2 Události a jejich frekvence 

Událost Počet výskytů ve stromu událostí Frekvence / rok 

Exploze 2 1,2 x 10
-07

 

Poţár 4 6,6 x 10
-07

 

Únik bez následků 4 4,2 x 10
-06
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9 Návrhy opatření ke zvýšení bezpečnosti provozu SHE 

Návrhy vycházejí z poznatků získaných při provádění a hodnocení dat dílčích 

analýz uvedených v kapitole č. 8 a lze je rozdělit do čtyř skupin: 

1) Mechanické bezpečnostní prvky. 

2) Měření a regulace (MaR) a informační systém společnosti KTV: 

a. úprava, doplnění a vyuţití stávajícího informačního systému, dále jen IS, který 

pracovníci skladu surovin pouţívají pro on-line evidenci při příjmech 

a výdejích surovin, 

b. propojení stávajícího IS s řídící jednotkou MaR. 

3) Senzorická kontrola pohybu osob a poţáru. 

4) Organizační opatření. 

V navazujících částech této kapitoly je uveden popis návrhů s předpokládaným 

finančním ohodnocením investic. Cenový odhad se opírá o nabídky vybraných 

potenciálních dodavatelů.  

9.1 Mechanické bezpečnostní prvky 

Prvním návrhem na zvýšení bezpečnosti provozu skladového hospodářství ethanolu 

je doplnění některých mechanických bezpečnostních prvků.  

9.1.1 Nádrž s objemem 1 800 m
3
 ethanolové směsi 

Jedno z moţných rizik nádrţe o objemu 1 800 m
3
, určené ke skladování ethanolové 

směsi, představuje nebezpečí zborcení pláště a střechy ve směru dovnitř. Podrobnosti jsou 

uvedeny v příloze č. 5. Především za účelem sníţení rizika zborcení nádrţe, ale i pro případ 

eliminace přetlaku v nádrţi navrhuji doplnění jednoho kusu přetlako-podtlakové pojistky 

DN 100. Cena investičního návrhu se odvíjí od akceptovatelné cenové nabídky výrobce 

těchto zařízení. Celkové náklady na doplnění a instalaci přetlako-podtlakové pojistné 

armatury jsou uvedeny v tabulce 9.1, poloţka 01. V případě selhání některého 

z monitorovacích nebo mechanických prvků bude moţno vyuţitím komunikace IS 

s procesní jednotkou MaR zajistit podstatné zvýšení bezpečnosti celého SHE. Viz část 9.2.  
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9.1.2 Nádrž s objemem 180 m
3
 ethanolové směsi 

Pro obě nádrţe platí v plném rozsahu to, co je uvedeno v části 9.1.1. Pro kaţdou 

nádrţ s uţitným objemem 180 m
3
 navrhuji doplnění jednoho kusu přetlako-podtlakové 

pojistky DN 80. Celkové náklady na doplnění pojistné přetlako-podtlakové armatury jsou 

uvedeny v tabulce. 9.1, poloţka 02.   

9.2 Měření a regulace, informační systém KTV spol. s r.o. 

Druhá část návrhu na eliminaci nebo sníţení rizik závaţné havárie a s ní 

souvisejícího poškození zdraví osob, majetku nebo ţivotního prostředí, včetně ztrát 

finančních, obsahuje návrhy na úpravu stávajícího IS a jeho propojení s MaR. 

Návrh využití IS: 

Pracovníci skladu surovin, jejichţ pracovní náplní bude i výkon činností ve SHE, 

vyuţívají k evidenci příjmů a výdejů surovin terminály, které jsou propojeny s páteřním 

IS společnosti KTV. Přenos dat probíhá on-line. Přenosem dat z řídící jednotky MaR do IS 

bude umoţněno nejen zobrazování okamţitého stavu zásob ES v nádrţích, ale získaná data 

budou pouţita pro zvýšení bezpečnosti provozu SHE. Pro stejné účely budou vyuţita i data 

ze zařízení pouţívaných pro výrobu kapalných náplní. Tato data poskytují zařízení, jakým 

je například hmotnostní průtokoměr s vysokou přesnosti měření, dále jen HP.  

 S externím specialistou na IS pouţívaný v KTV byla projednána moţnost doplnění 

některých navazujících bezpečnostní funkcí, které lze zajistit v případě propojení MaR s IS.  

Návrh vyuţití dat z ŘJ-MaR předaných do IS a vyuţití dat z HP: 

1) Příjem, přemístění nebo výdej ethanolové směsi (ES) do spotřeby bude moţný 

pouze při systémovém vyvolání vykonávané činnosti. Tzn., ţe pracovník 

provádějící příjem nebo odběr ES musí v IS tuto činnost zadat. Teprve pak IS předá 

řídící jednotce MaR signál pro aktivaci silového prvku uvádějícího do chodu 

čerpadla pro příjem a přemístění nebo čerpadla pro výdej do spotřeby. Bez uvedené 

aktivace nebude moţno čerpadla spustit.  

2) Jednotlivým nádrţím v SO 10 budou v IS, kromě identifikace jednotlivých nádrţí, 

přiřazeny tyto parametry: 

a. maximální výška hladiny (radarové měření), 

b. maximální hmotnost náplně (převodníky tlaku), 

c. maximální povolený tlak nebo podtlak v nádrţi pro dané úloţiště (nádrţ). 
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Tyto parametry budou nepřetrţitě monitorovány v časovém intervalu 

 3 sekund a on-line předávány a zaznamenávány do IS.     

3) Doplnění IS o vybrané činnosti umoţní mnohem efektivnější sledování aktuálního 

průběhu vykonávaných činností na úseku SHE a stavu zásob. Monitorováním 

parametrů uvedených v bodě č. 2 a zadáváním pokynů k výkonu činností 

prostřednictvím IS, předávaných přes terminál obsluze SHE, bude moţno 

nepřetrţitě sledovat stav bezpečného provozu na úseku SHE.  

Přehled vyuţití IS pro potřeby bezpečného provozu je znázorněn v příloze č. 7. 

Bezpečnostní funkce IS jsou označeny červenou barvou. Veškeré činnosti obsluhy 

budou systémově řízeny prostřednictvím terminálu. Tzn., ţe terminál bude 

informovat pracovníka o postupu a naopak pracovník bude muset splněné úkony 

potvrdit, jinak nebude moţno uvést zařízení čerpací stanice do provozu. Činnost 

pracovníka bude nepřetrţitě monitorována a informace o neshodném plnění úkolů 

bude on-line předána na příslušná kontrolní místa. Všechna data budou archivována 

dle příslušné směrnice KTV.       

4) Celkové náklady spojené s vyuţitím IS ke sníţení rizika vzniku havarijního stavu 

jsou uvedená v tabulce 9.1, poloţky 03 aţ 05.   

9.3 Doplnění kamerového systému 

Nebude-li objem uniklé ES v mnoţství, které lze zaznamenat snímači zaplavení 

havarijní jímky a současně dojde ke vzniku poţáru ethanolu, pak lze předpokládat, 

ţe tento poţár nebude včas identifikován. Z toho důvodu je navrţeno doplnění kamery 

sledující vnitřní prostor havarijní jímky. U kamery je poţadována schopnost identifikace 

rychlého nárůstu teploty. Pokud kamera tuto funkci mít nebude, lze ji zajistit vyhrazeným 

bezpečnostní protipoţárním zařízením, tzv. hlásičem plamene. Zařízení musí být napojeno 

na EPS. Výhodou kamery je, ţe umoţní monitorování pohybu a činnosti osob v prostoru 

havarijní jímky. Náklady na zařízení jsou uvedeny v tabulce 9.1, poloţka 06. 

9.4 Doplnění dálkového ovládání uzavíracích armatury 

Dalším návrhem je, aby u vybraných armatur potrubního sytému čerpací stanice 

a nádrţí umístěných v SO 10 byly doplněny prvky dálkově řízeného otevírání nebo 

uzavírání. Důvodem návrhu je skutečnost, ţe moţnost a rychlost ručního uzavření armatur 

v případě úniku ES nemusí být dostatečná a pracovník můţe ve stresové situaci opomenout 

jinou důleţitou část povinných úkonů. Dálkové ovládání funkce uzavření armatur 
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přívodního a odvodního potrubí nádrţí výrazně sníţí riziko většího úniku ES z potrubního 

systému. Náklady na doplnění servopohonů v odpovídajícím provedení (Ex) včetně 

instalace jsou uvedeny v tabulce č. 9.1, poloţka 07. 

9.5 Organizační opatření 

Pro zvýšení bezpečného výkonu práce obsluhy SHE navrhuji u pracovníků 

vykonávajících řídící a fyzické činnosti na úseku SHE 2 x ročně provádět školení v oblasti 

bezpečného provozování SHE, včetně simulací moţných poruchových stavů a důkladné 

kontroly znalostí pro bezpečný výkon práce. Pracovník, který při zkouškách neprokáţe, a to 

ani opakovaně, dostatečné znalosti pro výkon práce a činnosti v krizových situacích, nesmí 

samostatně pracovat na daném úseku. Druh a četnost školení jsou uvedeny v dokumentu 

Místní provozním předpisu skladového hospodářství ethanolu (MPP – SHE). 

9.6 Ekonomické zhodnocení dílčích návrhů 

 Tabulka 9.1 obsahuje ekonomické zhodnocení návrhů na doplnění bezpečnostních 

prvků a úprav SW IS uvedených v předchozích částech kapitoly č. 9. 

 Jiţ při prvním jednání, které probíhalo v rámci sjednání podmínek pro získání 

informací pro diplomovou práci, si jednatel společnosti KTV spol. s r.o. vyţádal průběţné 

poskytování dílčích návrhů a doporučení na zajištění vyšší úrovně bezpečného provozu 

SHE. Návrhy na doplnění bezpečnostních prvků a úprav SW a IS, které povaţoval za 

vhodné realizovat, projednal s dodavateli technologií, bezpečnostních zařízení a IS.      

Tabulka 9.1  Náklady na doplnění bezpečnostních prvků a úpravu SW IS 

Číslo 

návrhu 
Předmět navrženého opatření 

Počet 

jednotek 

 nákladů na 

doplnění BP 

01 Pojistná armatura – přetlako-podtlakový ventil (1 800 m
3
) 1 48 700,- Kč 

02 Pojistná armatura – přetlako-podtlakový ventil (180 m
3
) 2 64 200,- Kč 

03 Propojení IS s řídící jednotkou MaR 1 49 000,- Kč 

04 Úpravy rozvaděče RV1 1 15 550,- Kč 

05 IS - SW pro kontrolu bezpečnosti SHE  1 68 000,- Kč 

06 
Doplnění kamery (CCTV) nebo hlásiče plamene vč. 

instalace, připojení a úpravy software EPS 
1 59 000,- Kč 

07 
Elektrický ovládací prvek pro otevírání/uzavírání armatur 

(ATEX) – cena za jeden kus: 27 420,- Kč 
6 164 520,- Kč  

Náklady na doplnění bezpečnostních prvků celkem: 468 920,- Kč 
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10 Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo posouzení stávajícího a budoucího plánovaného 

stavu skladového hospodářství ethanolu, který bude provozovat firma KTV spol. s r.o. Na 

základě zjištěných skutečností byl zpracován MPP – Místní provozní předpis skladového 

hospodářství ethanolu, viz příloha č. 1 diplomové práce. 

Nejdříve byl sestaven časový plán postupu a činností k získání informací 

o stávajících objektech a v nich provozovaných činnostech, včetně bezpečnostních opatření. 

Další částí sběru informací bylo zkoumání stavební projektové dokumentace, dokumentace 

technického, technologického a bezpečnostního vybavení budoucího skladového 

hospodářství ethanolu.  

Po vyhodnocení podmínek současného stavu objektů a v nich vykonávaných 

činností s.r.o. lze konstatovat, ţe tyto jsou provozovány ve shodě s platnými legislativními 

a normativními předpisy.  Jak jiţ bylo uvedeno v předchozí části diplomové práce, zjištěna 

byla pouze drobná organizační pochybení, přesněji, nedodrţení poţadavků platných 

podnikových směrnic. V dokumentaci, související s vybudováním skladové hospodářství 

ethanolu, taktéţ nebyly zjištěny ţádné nedostatky a stavební připravenost je provedena dle 

schválené projektové dokumentace.  

Vyhodnocení výstupů z provedených analýz přesto poukázalo na moţnosti, jak lze 

významně zvýšit celkovou úroveň bezpečnosti skladového hospodářství ethanolu. Návrhy 

na přijetí technických a organizačních opatření jsou obsaţeny v diplomové práci 

a v nejbliţší době budou formalizovaným způsobem předloţeny vedení společnosti 

k projednání. 

Obsahem návrhů je jak doplnění mechanických bezpečnostních prvků, tak 

i propojení a vyuţití stávajícího informačního systému s procesní jednotkou MaR. Finanční 

náklady, které by měly být vynaloţeny pro účely vyšší úrovně bezpečnosti SHE, lze 

povaţovat za akceptovatelné vzhledem k hodnotám, které mají chránit. Kromě výše 

uvedených návrhů byl vypracován Místní provozní předpis skladového hospodářství 

ethanolu, jehoţ dodrţováním bude taktéţ zajištěna vyšší úroveň bezpečného provozu SHE.  

Závěrem povaţuji za důleţité zdůraznit, ţe do doby uvedení SHE do provozu musí 

být zpracovány všechny související dokumenty uvedené v MPP. Také, a to nejen z důvodu 

měnících se legislativních a normativních předpisů, je velmi důleţité sledování provozu 

SHE v reálných podmínkách, hledání nových moţností ke sníţení potenciálních rizik 

a systematické zlepšování v oblastech BOZP a PO.  
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