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1. Základní ustanovení 

1.1. Účel vydání a pravidla dokumentu 

 Účelem dokumentu Místního provozního předpisu, dále jen MPP, je definovat 

pravidla pro nakládání s hořlavou kapalinou I. třídy nebezpečnosti, s níž je 

nakládáno na úseku skladového hospodářství ethanolu, dále jen SHE. 

 Cílem pravidel stanovených v MPP a v navazujících dokumentů je bezpečný 

provoz skladového hospodářství ethanolu. 

 Revize dokumentu se provádí při interních auditech se záznamem výsledku do 

zprávy z auditu. Za zapracování změn odpovídá zpracovatel dokumentu nebo 

pověřený pracovník. Za změnovou službu odpovídá manažer kvality. 

1.2. Oblast platnosti 

Tento dokument je platný pro pracovníky firmy KTV spol. s r.o., kteří se přímo 

nebo nepřímo podílí na zajišťování příjmu, výdeje nebo skladování hořlavé kapaliny 

s obsahem ethanolu v areálu společnosti KTV. 

1.3. Způsob seznámení osob s obsahem dokumentu 

 Zaměstnanci společnosti KTV spol. s r.o., dále jen pověření pracovníci, kteří jsou 

oprávněni k výkonu činností ve SHE, musí být prokazatelným způsobem 

seznámeni s obsahem tohoto dokumentu. Pověření pracovníci musí předepsaným 

způsobem prokázat znalosti pro bezpečný výkon práce při nakládání s hořlavou 

kapalinou I. třídy nebezpečnosti, kterou je směs s vysokým obsahem ethanolu, dále 

jen ES.  

 Seznámení vedoucích pracovníků SHE zajišťuje technolog společnosti. 

 Seznámení pracovníků skladu surovin a směnových mistrů výroby zajišťují 

vedoucí pracovníci SHE. 

 O seznámení pracovníků uvedených v bodech 1.3.1 až 1.3.3 musí být proveden 

písemný záznam, viz příloha č. 1 MPP-SHE. 
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2. Charakteristika pracovišť a zařízení skladového hospodářství ethanolu 

2.1. Základní údaje o pracovištích SHE 

Pracoviště SHE tvoří tyto stavební objekty:  

 SO 08 - stáčecí a plnící stanoviště ES s havarijní jímkou. 

 SO 09 - čerpací stanice pro stáčení, plnění nebo výdej ES. Prostor čerpací stanice je 

stavebně řešen jako záchytná jímka.  

 SO 10 - havarijní jímka, v níž jsou umístěny nádrže pro příjem, popřípadě výdej 

a pro skladování ES.  

 Uspořádání pracovišť SHE je uvedeno v příloze č. 2 MPP-SHE 

2.2. Popis technické vybavenosti objektů SHE 

2.2.1. SO 08: 

 Zemnící body pro silniční cisternová vozidla. Místa pro uzemnění silničních 

cisternových vozidel (dále jen AC) jsou označena tabulkou: Zemnící bod AC. 

 Stáčecí potrubí s armaturou a bezúkapovou spojkou API pro připojení výstupu 

z AC na stáčecí potrubní systém. 

 Nádrže pro zachycení případných drobných úkapů ze spojů mezi AC 

a stáčecím potrubním systémem nebo v místech odběru vzorků. 

 Potrubní systém pro zpětné jímání ethanolových par z příjmových nádrží 

umístěných v SO 10. 

 Filtr pro zachycení mechanických nečistot při stáčení obsahu AC do příjmových 

nádrží. 

2.2.2. SO 09: 

 Hlavní čerpadlo pro stáčení ES z/do AC do/z příjmových nádrží. Na příslušné 

tabulce je čerpadlo označeno: CS-CP1-A1. 

 Záložní mobilní čerpadlo pro stáčení ES a jiných kapalných látek nebo směsí. 

Označení čerpadla: CS-CP2-Z1. 
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 Hlavní čerpadlo pro výdej ES výroby, a to za účelem dalšího zapracování do 

výsledné směsi (náplň obalů). Na příslušné tabulce a ovládacím panelu je čerpadlo 

označeno: CS-CV1-A1. 

 Záložní čerpadlo pro výdej ES výroby. Na příslušné tabulce a ovládacím panelu je 

čerpadlo označeno: CS-CV1-Z1. 

 Potrubní systém pro stáčení nebo plnění AC a pro distribuci ES ze skladovacích 

nádrží umístěných ve SO 10 na galerii výrobní haly, kde je ES zapracována do 

polotovarů nebo směsí tvořících náplň výrobků. Potrubní systém čerpací stanice je 

rozdělen na dva okruhy: 

a) Sací potrubní systém, opatřený potrubním sběračem, na kterém jsou 

osazeny uzavírací armatury přívodního potrubí ze stáčecího stanoviště 

a armatury pro sání z jednotlivých nádrží umístěné ve SO 10, 

b) Plnící potrubní systém, opatřený potrubním rozdělovačem, na kterém jsou 

osazeny uzavírací armatury plnícího (odvodního) potrubí z jednotlivých 

nádrží umístěných ve SO 10. 

 Nádrž o objemu 1 m
3
 pro jímání kondenzátu z odvětracího potrubí. Na potrubí 

vedoucím do nádrže je umístěna přímá obousměrná neprůbojná pojistná armatura 

DN 25. Nádrž se plní do poloviny užitného objemu změkčenou vodou. V zimním 

období, kdy venkovní teploty jsou nižší, je použita směs demineralizované vody 

a monoethylenglycolu, v podílu 1:2, což zaručuje, že směs v nádrži nezmrzne. 

 Hlavní elektrorozvaděč s prvky pro ovládání chodu čerpadel za účelem stáčení 

a plnění nebo výdeje ES do/z nádrží umístěných v SO 10. Ovládací tlačítka pro 

spouštění a vypínání čerpadel jsou umístěna na čelním panelu elektrorozvaděče. 

Ve spodní části tohoto panelu je umístěno tlačítko pro nouzové vypnutí chodu 

čerpadel umístěných v čerpací stanici. Ovládací prvky čerpadel musí být řádně 

a čitelně označeny.  

 Elektrorozvodná skříň měření a regulace (dále jen MaR)vybavená: 

a) displejem pro sledování stavu naplnění nádrží v SO 10, 

b) světelnou signalizací nouzových nebo havarijních stavů, 

c) akustickou signalizací nouzových nebo havarijních stavů, 

d) tlačítkem pro zrušení akustického signálu. 
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2.2.3. SO 10: 

V havarijní jímce odolné působení skladované ES jsou umístěny nádrže. Níže jsou 

uvedeny informace o množství, užitných objemech a účelu využití nádrží, včetně jejich 

vybavenosti bezpečnostními prvky a zařízením.  

 Dva kusy nádrží pro příjem ES z AC.  Příjem je prováděn přímým stočením ES 

z AC umístěné na stáčecím stanovišti (SO 08). Označení nádrží: 10-SN01 

a 10-SN02. Nádrže jsou určeny výhradně pro příjem ES a nesmí být použity pro 

skladování. Stočená ES musí být po provedených úpravách a po ověření kvality 

upravené ES co nejdříve přečerpána do skladovacích nádrží, viz níže. Užitný 

objem každé nádrže je 40 m
3
. Nádrže jsou vybaveny ručně ovládanými armaturami 

pro příjem a výdej ES. Armatury jsou určeny k otevření popřípadě uzavření 

příslušného přívodního nebo odvodního potrubí. Ve spodní části každé nádrže je 

instalován převodník tlaku. Toto zařízení je monitorovacím prvkem MaR. Na 

střešním plášti jsou obě nádrže osazeny neprůbojnou pojistnou armaturou 

napojenou na odvětrávací potrubí. Odvětrávací potrubí je svedeno do výše horní 

hrany havarijní jímky, kde je napojeno na centrální potrubní systém pro odvětrání 

všech nádrží v SO 10 a SO 08. Plášť i střecha 10-SN01a 10-SN02 jsou opatřeny 

tepelnou izolací. 

 Dva kusy nádrží pro skladování ES upravené na hodnotu 88% objemových 

jednotek ethanolu (dále jen UES). Označení nádrží: 10-SN03 a 10-SN04. UES je 

do nádrží přečerpávána: 

a) z příjmových nádrží (40 m
3
), 

b) ze skladovacích nádrží (180 m
3
 nebo 1 800 m

3
). 

Nádrže jsou vybaveny ručně ovládanými armaturami pro příjem a výdej UES. 

Armatury jsou určeny k otevření popřípadě uzavření příslušného přívodního nebo 

odvodního potrubí. Ve spodní části nádrží jsou instalovány převodníky tlaku. Na 

střešním plášti jsou obě nádrže osazeny neprůbojnou pojistnou armaturou 

napojenou na odvětrávací potrubí. Odvětrávací potrubí je svedeno do výše horní 

hrany havarijní jímky, kde je napojeno na centrální potrubní systém pro odvětrání 

všech nádrží v SO 10 a SO 08. Plášť i střecha 10-SN03 a 10-SN024 jsou opatřeny 

tepelnou izolací.. U obou skladovacích nádrží musí být prováděna optická kontrola 
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těsnosti dna. Tato kontrola se provádí 1 x týdně a o výsledku kontroly musí být 

proveden záznam do IS. Kontrola těsnosti dna skladovacích nádrží je řízena IS 

přes skladový terminál. 

 Jeden kus nádrže pro skladování UES, s užitným objemem 1 800 m
3
. Označení 

nádrže: 10-SN05. Nádrž je vybavena ručně ovládanými armaturami pro příjem 

a výdej UES. Armatury jsou určeny k otevření popřípadě uzavření příslušného 

přívodního nebo odvodního potrubí. Všechny armatury jsou v provedení do 

prostředí s nebezpečím výbuchu. Ve spodní části nádrže, pod uzavíracími 

armaturami, je umístěn převodník tlaku. Vertikálně, vedle žebříku nádrže, jsou 

umístěna zařízení pro měření teploty skladované UES. Na střešním plášti jsou 

osazena zařízení pro měření fyzikálních veličin uvnitř nádrže. Taktéž jsou zde 

umístěny přetlako-podtlakové a neprůbojné pojistné armatury. Odvětrávací potrubí 

je od neprůbojné pojistné armatury napojeno na centrální potrubní systém pro 

odvětrání všech nádrží v SO 10 a SO 08. Nádrž je osazena 5 kusy jímačů blesků. 

Plášť a střecha 10-SN05 jsou opatřeny izolací proti tepelnému toku 10 kW.m
-2

. 

Nádrž je vybavena vnitřním stabilním hasicím zařízením pěnovým (dále jen 

SHZ-P). Ke kontrole těsnosti dna je spodní část nádrže opatřena výtokovými 

kontrolními místy po obvodu betonového podstavce nádrže. Kontrolní místa jsou 

označena tabulkou, na níž je uvedena zkratka KMTN a číslo kontrolního místa. 

Kontrola těsnosti dna nádrže musí být prováděna způsobem uvedeným v příloze 

 č. 3 MPP-SHE. 

 Po vnitřní straně, v horní části havarijní jímky, je tažen potrubní systém SHZ-P. 

Jedná se o tzv. suchovod. Tzn., že potrubí je zavodněno až v době ručního uvedení 

SHZ-P do činnosti. 

 Převodníky tlaku, instalované ve spodních částech příjmových a skladovacích 

nádrží, monitorují množství ES nebo UES v nádržích prostřednictvím speciálního 

software (dále jen SW). Výstupní měrná jednotka: kilogram. 
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3. Popis pracovních činností 

3.1. Práva a povinnosti na úseku SHE 

3.1.1. Vedoucí pracovník SHE: 

 Vybírá a školí pověřeného pracovníka úseku SHE. 

 Provádí namátkovou kontrolu činností pověřeného pracovníka.  

 Odpovídá za to, že obsluhu SHE bude provádět pouze způsobilá, řádně zaškolená 

a pověřená osoba, dále jen pověřený pracovník. Pověřený pracovník musí splňovat 

podmínky uvedené v části 1.3.1 MPP-SHE. 

 1 x týdně kontroluje záznamy v Provozní knize zařízení SHE a v případě zjištěných 

nedostatků sjednává jejich odstranění.  

 Provádí průběžnou kontrolu dodržování opatření přijatých pro zamezení 

nežádoucího vstupu, pohybu a nežádoucích činností nepovolaných osob (uzamčení 

vstupních vrat do prostoru havarijní jímky nebo čerpací stanice, monitoring prostoru 

CCTV). 

 V případě vzniku nežádoucího stavu (únik ES, havárie nebo požár) koordinuje do 

příjezdu složek integrovaného záchranného systému, dále jen IZS, činnosti 

související se zajištění maximální ochrany zdraví a životů osob, majetku 

a životního prostředí, a to za podmínky, kdy není ohroženo jeho vlastní zdraví nebo 

život. 

3.1.2. Pověřený pracovník: 

 Plní pracovní povinnosti ve shodě s dokumentem MPP-SHE a s požadavky 

smluvního pracovně právního vztahu. 

 Vedoucímu pracovníkovi SHE oznamuje, nejlépe prokazatelnou formou, jím 

zjištěné nedostatky, které identifikoval při plnění pracovních povinností. Pro 

potřeby tohoto předpisu se jedná především o nedostatky v oblasti BOZP a PO.  

 V případě vzniku nežádoucího stavu (únik ES, havárie nebo požár) poskytuje 

nezbytnou součinnost při zajištění ochrany zdraví a životů osob, majetku 

a životního prostředí, a to v rozsahu, kdy neohrožuje vlastní zdraví nebo život. 
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3.1.3. Ostatní osoby: 

 Ostatní osoby se mohou v prostoru SHE pohybovat nebo provádět výkon činností 

souvisejících s provozem SHE pouze se souhlasem a vědomím pověřeného 

pracovníka, vedoucího pracovníka SHE nebo technologa společnosti. 

 Osoby vykonávající činnosti s vědomím výše uvedených zaměstnanců 

KTV spol. s r.o. musí být před zahájením činností seznámeny s možnými riziky 

a proškoleni na BOZP a PO v rozsahu nezbytném danou činnost. 

3.2. Pracovní činnosti na úseku SHE při příjmu ES 

3.2.1. Pověřený pracovník: 

 Je odpovědný za bezpečný výkon činností při stáčení ES z AC do příjmových 

zásobníků 

 Informuje řidiče AC o rizicích při činnosti vykonávané v prostoru SHE, což řidič 

stvrdí svým podpisem do dokumentu: Školení externích pracovníků vykonávajících 

činnosti na úseku SHE - BOZP a PO.  Platnost školení je nejdéle na dobu 1 roku.  

 Vydává organizační pokyny řidiči AC a v průběhu stáčení kontroluje a zajišťuje 

jejich dodržování. 

 Musí být přítomen po celou dobu stáčení obsahu AC. 

 Provádí kontrolu kvality dodané ES a provádí záznamy z měření dle přílohy 

č. 4, dokumentu MPP-SHE, kterým je směrnice: „Kontrola kvality ES při dodání“. 

 Na základě výsledku analýzy kvality dodané ES rozhodne, zda bude ES stočena do 

nádrží SHE nebo zda bude vrácena dodavateli. Má-li pochybnosti o výsledku, je 

povinen vyžádat rozhodnutí u pracovníků uvedených v příloze č. 4, dokumentu 

MPP-SHE, část 3.2.2, tabulka č. 1. 

 Je-li rozhodnuto o přijetí ES od dodavatele, zahájí činnosti související se stáčením 

ES do vyprázdněné příjmové nádrže. Přitom se řídí pokyny uvedenými v příloze 

č. 5, dokumentu MPP-SHE, kterým je směrnice: „Stáčení, čerpání, homogenizace 

a výdej ES. 
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 Používá nářadí, které je určeno pro danou činnost a prostor, v němž je činnost 

konána.   

 Oznamuje vedoucímu pracovníkovi SHE jím zjištěné nedostatky, které identifikoval 

při plnění pracovních povinností nebo mimo ně. Pro potřeby tohoto předpisu se 

jedná především o nedostatky zjištěné u zařízení, technologií nebo v oblasti BOZP 

a PO. 

3.2.2. Řidič AC: 

 Je povinen konat dle pokynů pověřeného pracovníka KTV spol. s r.o.  

 Stvrdit svým podpisem, že byl seznámen s riziky při výkonu činností v prostoru 

SHE.  

 Přistavit AC na stáčecí místo, které určil pověřený pracovník a zajistit AC proti 

pohybu.  

 Být přítomen po celou dobu přistavení AC na stáčecím stanovišti. 

 Provést uzemnění AC na vyhrazené místo, viz 2.2.1 

 Připojit AC jím přivezenou hadicí na bezúkapovou API spojku stáčecího potrubí, 

připojit AC na odvzdušňovací potrubí pro zpětné jímání par ( SO 08). 

 Odebrat vzorky ES z míst určených pověřeným pracovníkem, a to do nádob 

odběratele. 

 Vyčkat na výsledky rozboru dovezené ES 

 V případě, že vzorek nevyhoví, řidič provede odpojení AC od potrubních systémů, 

uzemňovacího bodu a dle pokynů pověřeného pracovníka odjede ze stáčecího 

stanoviště na vyhrazené parkoviště v areálu společnosti KTV spol. s r.o. (dále jen 

odběratel) 

 Vyhoví-li vzorky dovezené ES, řidič AC koná další činnosti obsluhy AC ve shodě 

s pokyny pověřeného pracovníka. 

3.2.3. Všeobecná část: 

 Je-li zapotřebí, aby se řidič nebo pověřený pracovník vzdálil ze stáčecího místa, 

musí být proces  stáčení přerušen a provedena všechna bezpečnostní opatření proti 
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úniku hořlavé kapaliny. Proces dočasného přerušení se řídí pokyny uvedenými 

v příloze č. 5, dokumentu MPP-SHE, kterým je směrnice: „Stáčení, čerpání, 

homogenizace a výdej ES. 

4. Údrţba, opravy a kontrola provozuschopnosti zařízení SHE 

 Údržba, opravy a kontrola provozuschopnosti zařízení a technologických 

celků, jimiž je SHE vybaveno, musí být prováděna dle pokynů výrobce zařízení 

nebo dle pokynů uvedených v příloze č. 6, dokumentu MPP-SHE, kterým je 

směrnice: „Údržba, opravy a kontrola provozuschopnosti zařízení SHE“. 

 Údržba, opravy a kontrola provozuschopnosti zařízení a technologických 

celků musí být prováděny pouze osobami oprávněnými pro danou činnost.  

Není-li osoba oprávněná k výkonu údržby, opravy nebo kontroly provozuschopnosti 

zařízení zaměstnancem KTV spol. s r.o., musí být seznámena s riziky pro činnosti 

vykonávané v prostoru SHE. To stvrdí svým podpisem do  dokumentu - Školení 

externích pracovníků vykonávajících činnosti na úseku SHE – BOZP a PO.  Školení 

je platné po dobu kalendářního roku, v němž byla osoba školena. V případě, že 

v průběhu kalendářního roku došlo ke změnám nebo doplnění v oblastech BOZP, 

PO nebo směrnic, musí být všechny osoby, které máji platné školení pro BOZP 

a PO seznámeny s těmito změnami, což stvrdí svým podpisem v dodatku 

dokumentu - Školení externích pracovníků vykonávajících činnosti na úseku 

SHE – BOZP a PO. 

 Vedoucí pracovník SHE vystavuje povolení pro práce v prostoru s nebezpečím 

požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí, a to dle přílohy č. 7, dokumentu 

MPP-SHE, kterou je směrnice: „Povolování prací v místech se zvýšeným 

nebezpečím“.   

 Každé zařízení nebo technologie mají pro potřebu poskytnutí informací o stavu 

zařízení „Provozní knihu zařízení“. Provozní kniha zařízení, dále jen PKZ, 

je umístěna v kanceláři skladu surovin. Pověřený pracovník surovinového skladu je 

povinen provádět záznamy o zjištěných nedostatcích do PKZ a také poskytuje PKZ 

osobám oprávněným k provedení záznamů.   
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 O provedených pracích musí být oprávněnými osobami provedeny záznamy 

do PKZ.  Vedle běžných záznamů o periodických činnostech údržby nebo kontrole 

provozuschopnosti zařízení a provedených opravách musí být v příslušném sloupci 

zaznamenány veškeré zjištěné nedostatky. PKZ kniha zařízení je uložena v kanceláři 

surovinového skladu.  

5. Bezpečnost práce a zásady první pomoci 

 Pro úsek SHE platí v plném rozsahu bezpečnostní předpis: BP 05-01/2011, ve 

kterém jsou mimo jiné popsána zdravotní rizika a zásady bezpečné práce na zařízení 

a technologiích SHE. 

 Na každé pracovní směně jednotlivých úseků logistiky společnosti KTV spol. s r.o. 

musí být vyškoleni minimálně dva pracovníci v oblasti poskytování první pomoci, 

dále jen PP. Školení uvedených pracovníků provádí zástupce organizace Červeného 

kříže. 

 Prostředky první pomoci (lékárnička) jsou k dispozici v kanceláři surovinového 

skladu naproti vstupních dveří.  

 Obsah lékárničky musí být ve shodě se seznamem prostředků první pomoci, dále jen 

PP, který je umístěn na vnitřní straně dvířek lékárničky. 

 Vedoucí pracovník SHE je povinen nejméně 1 x za týden provést kontrolu obsahu 

lékárničky a expirační dobu prostředků PP. V případě zjištěných nedostatků zajistit 

jejich doplnění nebo výměnu. 

5.1. Všeobecné pokyny pro poskytnutí první pomoci 

 Při úrazu platí tyto zásady: 

1. Poskytnout zraněnému první pomoc dle charakteru úrazu; 

2. O úrazu informovat osobně nebo prostřednictvím jiné osoby vedoucího 

pracovníka nebo jeho zástupce; 

3. V případě nutnosti přivolat sanitní vozidlo rychlé lékařské pomoci; 

4. Vyčkat u postiženého do příjezdu sanitního vozu. 
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5.2. Hlášení a záznam o pracovním úrazu 

 Každý pracovník, u nějž došlo k pracovnímu úrazu, je povinen vedoucímu 

pracovníkovi oznámit pracovní úraz včetně souvislostí, za kterých k pracovnímu 

úrazu došlo.  

 Vedoucí pracovník je povinen provést veškerá zjištění související s pracovním 

úrazem, včetně zjištění případných svědků a co nejdříve nahlásit úraz na pracovišti, 

příčiny a následky úrazu zástupci společnosti KTV pro oblast BOZP a PO. Úraz 

uvedenému pracovníkovi oznamuje nejdříve ústně (osobně nebo telefonicky) 

a následně mu zašle v elektronické podobě vyplněný Záznamu o úrazu.  

 Pokud se jedná o pracovní úraz s následkem úmrtí pracovníka, je vedoucí nebo 

jím pověřený pracovník povinen bezodkladně informovat Policii ČR. Pokud není 

ohroženo zdraví nebo život jiného pracovníka nebo osoby, nesmí se do doby 

příjezdu policistů v místě úrazu provádět žádné změny, které by znemožnily výkon 

řádného vyšetření příčin úrazu s následkem smrti. 

 Zástupce společnosti KTV pro oblast BOZP a PO následně plní oznamovací 

povinnosti vyplývající z právních předpisů platných na území České republiky. 

6. Poruchy, havarijní stavy a jejich řešení 

 Oprávněný pracovník, který havarijní stav (poruchu, havárii, popřípadě požár) 

způsobí nebo zjistí a není v jeho možnostech mu zabránit, je povinen bezodkladně 

tuto událost oznámit vedoucímu pracovníkovi SHE nebo vedoucímu pracovníkovi 

jiného oddělení. 

 Vedoucí pracovník rozhodne, zda je v možnostech zaměstnanců poruše havárii nebo 

požáru zamezit. 

 V případě, že vedoucí pracovník vyhodnotí havarijní stav jako rizikový pro zdraví 

nebo životy zaměstnanců, je povinen bezodkladně toto oznámit na HZS Kraje 

Vysočina nebo na telefonní linku tísňového volání: 112, kde sdělí:  

a. Co se stalo a jakého rozsahu událost je (popis události, co je ohroženo 

nebo zasaženo, jaký je počet postižených), 
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b. Kde se událost stala (např. adresa – okres, obec, ulice, číslo popisné nebo 

orientační, nebo číslo silnice, kilometr, směr jízdy), 

c. Své jméno a číslo telefonu, ze kterého volá a místo odkud volá. 

7. Všeobecné zásady poţární bezpečnosti – Ověřit správnost definic 

7.1. Vybrané pojmy poţární bezpečnosti 

 Práce se zvýšeným nebezpečím – práce, v jejichž důsledku může dojít ke vzniku 

požáru, výbuchu, havárii nebo poškození lidského zdraví. 

 Poţár - každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení nebo zranění osob 

nebo zvířat, ke škodám na materiálních hodnotách nebo životním prostředí 

a nežádoucí hoření, při kterém byly osoby, zvířata, materiální hodnoty nebo životní 

prostředí bezprostředně ohroženy.  

 Výbuch - prudké /explozivní/ shoření hořlavé směsi doprovázené vznikem tlakové 

vlny s ničivými účinky. 

 Výbušná koncentrace - koncentrace plynu, par nebo prachu se vzduchem 

umožňující explozivní hoření. 

 Nebezpečná koncentrace:  

- 25 % dolní meze výbušné koncentrace pro trvalý a primární stupeň úniku plynů, 

par, kapalin  

- 50 % spodní meze výbušné koncentrace pro sekundární stupeň úniku plynů, par, 

kapalin  

 Nebezpečný prostor - prostor, ve kterém je nebo může být přítomna výbušná 

plynná atmosféra v takovém množství, že jsou nutná speciální opatření pro 

konstrukci, instalaci a používání zařízení. 

 Prostor bez nebezpečí výbuchu - prostor, ve kterém se neočekává přítomnost 

výbušné plynné atmosféry v takovém množství, aby byly nutné speciální opatření 

pro konstrukci, instalaci a používání zařízení. 

 Zóny - nebezpečné prostory se rozdělují na základě četnosti vzniku a doby 

přítomnosti výbušné plynné atmosféry do zón: 
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a. zóna 0  -   prostor, ve kterém je výbušná plynná atmosféra, tvořena směsí 

hořlavých látek ve formě plynu, par nebo mlhy se vzduchem, přítomna trvale 

nebo po dlouhé časové období nebo často. 

b. zóna 1  -  prostor, ve kterém je příležitostný vznik výbušné plynné atmosféry, 

tvořené směsi hořlavých látek ve formě plynu, par nebo mlhy se vzduchem, 

pravděpodobný za normálního provozu 

c. zóna 2  -  prostor, ve kterém není vznik výbušné plynné atmosféry, tvořené 

směsi hořlavých látek ve formě plynu, par nebo mlhy se vzduchem, 

pravděpodobný za normálního provozu, avšak pokud tato atmosféra vznikne, 

bude přetrvávat pouze po krátké časové období.   

 Prostor s nebezpečím poţáru hořlavých kapalin - Prostor s nebezpečím požáru 

hořlavých kapalin a výbuchu plynu a par hořlavých kapalin (prostor ohrožený 

vyšlehnutím plamene) – dříve OP. 

 Stupně úniku - existují tři stupně úniku, které jsou dále uvedeny v pořadí se 

snižující se pravděpodobností výbušné plynné atmosféry: 

a. Trvalý stupeň úniku - únik, který je trvalý, nebo jehož vznik je očekáván 

často nebo po dlouhé časové období. 

b. Primární stupeň úniku - únik, jehož vznik může být očekáván periodicky 

nebo příležitostně během normálního provozu. 

c. Sekundární stupeň úniku - únik, jehož vznik se za normálního provozu 

neočekává a pokud vznikne, je jeho vznik pravděpodobný pouze zřídka 

a pouze po krátká časová období. 

7.2. Zodpovědnost a povinnost 

 Každý, kdo přichází do styku s hořlavými kapalinami nebo s nimi jinak manipuluje, 

je povinen se seznámit s vlastnostmi těchto látek nebo směsí z hlediska požární 

bezpečnosti a je povinen si počínat tak, aby nezpůsobil požár, výbuch a neohrozil 

lidské zdraví, životy, majetek KTV spol. s r.o. i majetek nebo spoluobčanů. 

 Každý pracovník zodpovídá za kompletnost a pohotovost hasebních prostředků, 

předepsaných pro jednotlivé objekty SHE (nářadí, hasicí přístroje, hydranty, SHZ), 

v rozsahu svých pracovních pravomocí.  
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 Každý zaměstnanec je povinen neprodleně hlásit svému nadřízenému nebo zástupci 

společnosti KTV pro oblast BOZP a PO každou zjištěnou závadu, která by mohla 

ohrozit požární bezpečnost. Pokud je v možnostech zaměstnance závadu odstranit, 

je povinen tak učinit. 

 Za požární bezpečnost objektů SHE nebo za vykonávané pracovní činnosti v tomto 

úseku zodpovídá vedoucí pracovník SHE, a to v rozsahu svých pravomocí. 

 Zodpovědnost jednotlivých pracovníků je dána rozsahem jejich pracovních 

pravomocí (včetně dělníků). 

 Každý pracovník nebo jiná osoba nacházející se v úseku SHE je povinen si počínat 

tak, aby nezpůsobil požár, výbuch nebo jiný druh havárie a aby neohrozil zdraví, 

životy osob, majetek společnosti nebo životní prostředí. To znamená dbát příslušné 

opatrnosti, dodržovat předpisy, zákazy a v případě požáru hasit nebo přivolat 

pomoc. 

 V případě jejich poškození nebo jiné závady na hasebním prostředku je povinen 

o závadě informovat zástupce společnosti KTV pro oblast BOZP a PO a ten v co 

nejkratším termínu zajistí jejich uvedení do řádného stavu. Stejná povinnost platí 

i pro případ použití hasicích přístrojů. 

7.3. Zodpovědnost osoby poslední odcházející z pracoviště 

 Pověřený pracovník, který odchází z pracoviště (SHE) jako poslední, je povinen 

před ukončením pracovní činnosti a odchodem z areálu společnosti KTV ověřit, zda 

byly ukončeny činnosti výroby polotovarů nebo náplní s obsahem upravené 

ethanolové směsi (dále jen UES). Pokud byly výrobní činnosti ukončeny, 

 je povinen zkontrolovat, zda SHE je z hlediska požární bezpečnosti v bezvadném 

stavu, zejména zda: 

a. jsou uzavřeny armatury na potrubním systému čerpací stanice, 

b. jsou uzavřeny armatury u nádrží v SO-10, 

c. je vypnuto elektrické osvětlení a odstaveny elektrické spotřebiče kromě 

těch, které mají zůstat v provozu, 
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d. je vypnut elektrický proud nebo odstaveny elektrické spotřebiče kromě 

těch, které mají zůstat v provozu, 

e. jsou elektrické spotřebiče s pohyblivým přívodním kabelem vytaženy ze 

zásuvky, 

f. jsou odstraněny úkapy a hořlavé odpady apod. 

 Budou-li pokračovat činnosti na úseku výroby polotovarů nebo náplní s obsahem 

UES i v době po odchodu pověřeného pracovníka, je tento pracovník povinen učinit 

všechny kroky uvedené v předchozím odstavci s výjimkou, že armaturu uzavírající 

přívod UES z příslušné nádrže do výrobní haly ponechá otevřenu. O svém odchodu 

informuje vedoucího pracovníka výroby, který přebírá za odcházejícího pověřeného 

pracovníka povinnosti a zodpovědnost, a to v plném rozsahu předchozího odstavce. 

8. Odpadové hospodářství 

8.1. Všeobecné povinnosti 

S odpady, které vznikají na úseku SHE při provádění různých činností (stáčení, opravy, 

údržba apod.), musí být nakládáno v souladu s příslušnými právními předpisy. Místa pro 

dočasné uložení odpadů musí být řádně označena příslušnou tabulkou obsahující informace 

o vlastnostech odpadu. Nebezpečný odpad je ukládán do uzamykatelného kontejneru, 

vyhrazenému k tomuto účelu. Kontejner je označen tabulkou Nebezpečný odpad. 

8.2. Odpadní vody 

 Možným zdrojem vzniku odpadních vod v havarijní jímce (SO 10) jsou běžné 

dešťové srážky.  

 Zdrojem vzniku odpadních vod na stáčecím stanovišti (SO 08) mohou být:  

a. AC, které mohou v zimním období přivést do stáčecího stanoviště sníh, 

který v průběhu stáčení obsahu AC roztaje 

b. intenzivní šikmý déšť. 

Tato voda může stéct do havarijní jímky SO 08. 
 

 Před přečerpáním odpadních vod (dále jen OV) je nutno provést kontrolu, zda OV 

neobsahují stopy ropných látek nebo ethanolu. 
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 Ověření kvality OV se provádí refraktometrickou metodou s využitím refraktometru 

LEICA 200. Postup kontroly je uveden v příloze č. 8, dokumentu MPP-SHE, kterým 

je směrnice: „Kontrola kvality odpadních vod“. 

 S OV musí být nakládáno dle pokynů uvedených ve směrnici: „Odpadové 

hospodářství společnosti KTV spol. s r.o.“ 

 OV z havarijních jímek je možno čerpat vertikálními čerpadly určenými pro čerpání 

OV z havarijních jímek. Čerpadla musí být v době, kdy nejsou používána, 

uskladněna v kontejneru vyhrazeném pro ukládání nebezpečného odpadu. 

8.3. Tuhé odpady 

Pro nakládání s tuhými odpady platí ustanovení uvedené v části 8.1 

9. OOPP a prostředky asanace osob 

 Pracovníci a osoby vykonávající povolené činnosti na úseku SHE jsou povinni 

používat předepsané OOPP ve shodě s přílohou č. 9, dokumentu MPP-SHE, kterou 

je směrnice: OOPP - přidělování a používání.  

 Externí pracovníci musí být seznámeni s povinností používání antistatické obuvi 

a antistatického oděvu v prostorách SHE. 

 Vedoucí pracovník SHE je povinen 2 x za měsíc provést kontrolu používání, 

funkčnosti a stavu vydaných OOPP. V případě zjištění neshody je povinen zajistit 

odstranění nedostatků. 

10. Údrţba a úklid skladovacích prostor 

 Vedoucí pracovník SHE je povinen zajistit pravidelné provádění úklidu objektů 

SHE a přilehlých prostor, údržby, revizí a kontroly zařízení SHE, a to ve shodě 

s přílohou č. 10, dokumentu MPP-SHE, kterou je směrnice: Plán úklidu, údržby, 

revizí a kontrol zařízení SHE. 

 Zjistí-li zaměstnanec jakoukoli poruchu na zařízení skladu (včetně nesprávného 

způsobu uložení jednotlivých manipulačních jednotek) nebo na komunikaci (včetně 
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její neprůchodnosti nebo neprůjezdnosti), je povinen toto bezodkladně oznámit 

osobě odpovědné za provoz skladu. Osoba odpovědná za provoz skladu zajistí 

odstranění nedostatků v nejkratším možném termínu. Jedná-li se o závadu 

bezprostředně ohrožující život nebo zdraví osob, musí být provoz ve skladu 

zastaven. Obnovení provozu je možné až po odstranění závady. 

11. Školení zaměstnanců 

 Všichni zaměstnanci KTV spol. s r.o. mají povinnost absolvovat vstupní, periodická 

nebo speciální školení a přezkoušení znalostí z předpisů BOZP a PO. Totéž platí pro 

odborné znalostí související s pracovním zařazením nebo plněním pracovních 

povinností na místech, kde se vyskytuje zvýšená míra rizik a kde je požadována 

vyšší odborná znalost zaměstnanců – specialistů. 

 O provedených školeních a ověření znalostí musí být proveden písemný záznam. 

 Zaměstnanci, kteří nesplní povinnosti účasti na školeních uvedených v bodu 

č. 1 nebo v nich neprokážou dostatečné odborné znalosti, znalost povinností na jimi 

obsluhovaném úseku a další související znalosti, nesmí vykonávat práce, k jejichž 

výkonu je splnění předchozích uvedených podmínek nezbytné. 

 Zaměstnanec odpovědný za provoz SHE je odpovědný za to, že práce ve SHE 

budou vykonávat pouze zaměstnanci, kteří jsou řádně proškoleni a mají požadované 

znalosti v oblasti BOZP a PO, popřípadě vlastní platná oprávnění k provádění 

odborných činností. 

 Periodická školení, jichž se musí pracovníci skladu výrobků a zboží účastnit, jsou 

uvedena v následující tabulce: 

Tabulka č. 11.1 Povinná školení pracovníků SHE 

Pracovní zařazení BOZP PO 

Odborné školení 

pracovníků 

úseku SHE 

Vedoucí pracovníci SHE 1 x za 3 roky 1 x za 3 roky  

Zaměstnanci 1 x za 2 roky 1 x za 2 roky 2 x za 1 rok 

Odborná příprava členů PPH  1 x za 1 rok  

 

 Součástí odborného školení pracovníků úseku SHE je i seznámení s MPP-SHE. 
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12. Zázemí 

 Zaměstnancům společnosti KTV spol. s r.o. jsou trvale k dispozici řádně vybavené 

a udržované šatny, hygienická a sociální zařízení s tekoucí pitnou vodou.  

 Vlevo od hlavního vstupu do administrativní části skladu surovin je umístěna 

odpočinková místnost pro řidiče externích firem, která v zimním období slouží jako 

ohřívárna pro pracovníky skladu SHE. Místnost je vybavena rychlovarnou konvicí 

a automatem na kávu a čaj. Na místnost řidičů navazují místnosti se sociálním 

zařízením, WC a sprchovací kout. Dveře do uvedených místností jsou označeny 

tabulkami.  

 V kanceláři skladu SHE je umístěn funkční telefonický přístroj. K tomuto přístroji 

musí být všem oprávněným pracovníkům zajištěn volný přístup. Všichni 

zaměstnanci musí být seznámeni s umístěním telefonického přístroje. Telefonní 

čísla jednotlivých složek integrovaného záchranného systému, dále jen IZS, musí 

být umístěna v blízkosti telefonního přístroje. Místo s telefonními čísly IZS musí být 

zřetelně označeno. Všechna důležitá telefonní čísla jsou uvedena kapitole č. 13 MPP 

a v „Požární poplachové směrnici“.  

13. Důleţitá telefonní čísla 

 

Tabulka 13.1 Důleţitá telefonní čísla 

112 Linka tísňového volání 

155 Rychlá zdravotnická záchranná služba 

150 Hasiči 

158 Policie ČR 

156 Městský policie 

567 574 711 Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina 
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Příloha č. 2 

A. Index poţáru a výbuchu pro skladovací nádrţ s kapacitou 1 800 m
3
 

INDEX POŢÁRU A VÝBUCHU   -   Dow´s FIRE & EXPLOSION INDEX   

PODNIK:  KTV spol. s r.o. DIVIZE  UMÍSTĚNÍ: SO 10 - havarijní jímka DATUM: 2.3.2013 

STANOVIŠTĚ VÝROBNÍ JEDNOTKA
 

PROCESNÍ JEDNOTKA     

STABILNÍ NÁDRŢ:  1 800 m
3 

LÁTKY V PROCESNÍ JEDNOTCE:  NH  = 0 NF = 3 NR  = 0 

PROVOZNÍ  STAV 

X Projekt   ..... Najíždění...    Provoz     ....Odstavení
 

NÁZEV UVAŢOVANÉ SUBSTANCE 
 

ETHANOL
 

MATERIÁLOVÝ FAKTOR (viz příručka tab. 1 nebo příloha A)
 

16 

1. Obecná procesní nebezpečí  
Rozsah 

přiráţky 

Pouţitá 

přiráţka 

Základní hodnota faktoru 1.00 1.00 

A. Exotermické chemické reakce od 0.30 do 1.25 - 

B. Endotermické procesy od 0.20 do 0.40 - 

C. Manipulace a přeprava látek od 0.25 do 1.05 - 

D. Umístění jednotky v uzavřených nebo vnitřních prostorách od 0.25 do 0.90 - 

E. Přístupnost k jednotce  od 0.20 do 0.35 0,2 

F. Drenáž, zabezpečení proti přetečení m
 3
 od 0.25 do 0.50 0,5 

Faktor obecných nebezpečí (F1) 1.70 

 2. Speciální procesní nebezpečí  

Základní hodnota faktoru 1.00 1.00 

A. Toxické látky od 0.20 do 0.80 - 

B. Podtlak (< 500 mm Hg) 0.50 - 

C. Provoz uvnitř nebo blízko mezí hořlavosti .. bez inertizace  - 

  1. Skladovací nádrže (úložiště, zásobníková pole) hořlavých kapalin 0.50 0,5 

  2. Neustálený proces nebo porucha inertizace (porucha přístrojů) 0.30 - 

  3. Provoz trvale v rozsahu hořlavosti 0.80 - 

D. Exploze prachu (viz tabulka 2 příručky)  od 0.25 do 2.00 - 

E. Přetlak (viz obr. 2 přír.)   - 

F. Nízká teplota od 0.20 do 0.30 - 

G. Množství hořlavé/nestabilní látky: 1 648 000 kg 

         HC = 87,634 x 10
6
MJ/kg  (37,67 x 10

9
 BTU/lb) 

  

   1. Kapaliny nebo plyny v procesu (viz obr. 3 příručky)  - 

   2. Kapaliny nebo plyny v zásobníku (viz obr. 4 příručky)  1,20 

3. Zápalné pevné látky ve skladu, prach v procesu (viz obr. 5 příručky)   

H. Vliv koroze a eroze od 0.10 do 0.75 0,10 

I. Netěsnosti spojů a ucpávek od 0.10 do 1.50 0,10 

J. Zařízení s otevřeným ohněm (viz obr. 6 příručky)  - 

K. Tepelné výměníky s horkým olejem (viz tab. 5 příručky) od 0.15 do 1.15 - 

L. Rotační zařízení 0.50 - 

Faktor speciálních nebezpečí ( F2 ) 2,90 

Celkový faktor nebezpečnosti procesní jednotky ( F1 * F2 ) = F3 4,93 

Index poţáru a výbuchu ( F3 * MF = F&EI ) 78,88 

Pro případ neaplikované přirážky použijte hodnotu 0.00 
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KREDITNÍ FAKTORY ŘÍZENÍ ZTRÁT 

Nádrţ s uţitným objemem 1 800 m
3 

umístěná ve SO 10 - havarijní jímka 

1. Kreditní faktor řízení procesu (C1) 

Vybavení 
Rozsah hodnoty 

faktoru 

Pouţitá  

hodnota 

faktoru
(2)

 

Vybavení 
Rozsah hodnoty 

faktoru 

Pouţitá 

hodnota 

faktoru
(2)

 

a) Náhradní zdroje 

energie 
0.98 0,98 

f)  Použití inertního 

     plynu  
od 0.94 do 0.96 1,00 

b) Chlazení od 0.97 do 0.99 1,00 
g) Provozní 

     předpisy/postupy 
od 0.91 do 0.99 0,91 

c) Řízená exploze od 0.84 do 0.98 1,00 
h) Přehled reaktiv.  

    sloučenin 
od 0.91 do 0.98 0,98 

d) Nouzové odstavení od 0.96 do 0.99 0,99 
i) Jiné hodnocení 

    rizika 
od 0.91 do 0.98 0,93 

e) Počítačem řízený 

proces 
od 0.93 do 0.99 1,00 

   

C1  celkem
(3)

 0,805 
 

2. Kreditní faktor oddělitelnosti materiálu (C2) 

Vybavení 

Rozsah 

hodnoty 

faktoru 

Pouţitá  

hodnota 

faktoru
(2)

 

Vybavení 
Rozsah hodnoty 

faktoru 

Pouţitá 

hodnota 

faktoru
(2)

 

a) Dálkově ovládané  

    armatury 
od 0.96 do 0.98 1,00 c) Drenáž od 0.91 do 0.97 1,00 

b) Výpustě 

    /odkalování 
od 0.96 do 0.98 1,00 d) Blokování/Intelock 0.98 1,00 

 

C2  celkem
(3)

 1,00 
 

3. Kreditní faktor ochrany před poţárem (C3) 

Vybavení 

Rozsah 

hodnoty 

faktoru 

Pouţitá  

hodnota 

faktoru
(2)

 

Vybavení 
Rozsah hodnoty 

faktoru 

Pouţitá 

hodnota 

faktoru
(2)

 

a) Detekce úniku od 0.94 do 0.98 0,98 f) Vodní clony od 0.97 do 0.98 1,00 

b) Konstrukční ocel od 0.95 do 0.98 1,00 g) Pěna od 0.92 do 0.97 0,92 

c) Zásobování požární 

    vodou 
od 0.94 do 0.97 0,97 

h) Ruční hasicí zař. 

     /požární hlásiče 
od 0.93 do 0.98 0,93 

d) Zvláštní systémy 0.91 0,91 i) Ochrana kabelů od 0.94 do 0.98 0,98 

e) Zkrápěcí systémy od 0.74 do 0.97 0,97    

C3  celkem
 (3)

 0,704 
 

Celkový kreditní faktor
(3)

 = C1 * C2 * C3 =  0,566 

(2)
 Pokud kreditní faktor nebyl stanoven, použije se hodnota 1,00. 

(3)
 Použije se součin všech tří faktorů. 
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 STABILNÍ NÁDRŢ:  1 800 m
3
 

1. Index požáru & výbuchu (F&EI) 78,88 (mírný)  

2. Poloměr zasažené plochy 20,04 m  

3. Zasažená plocha 1261,67 m2  

4. Investice v zasaženém prostoru  nestanoveno 

5. Faktor poškození nestanoveno  

6. Základní hodnota MPPD (Maximum Probable Property Damage) nestanoveno 

7. Celkový kreditní faktor C  0,566  

8. Skutečná MPPD  nestanoveno 

9. Maximální počet dnů výpadku  MPDO nestanoveno  

10. Ztráta vzniklá přerušením provozu  nestanoveno 
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Příloha č. 3 

B. 1. Index poţáru a výbuchu pro skladovací nádrţ s kapacitou 180 m
3
 

INDEX POŢÁRU A VÝBUCHU   -   Dow´s FIRE & EXPLOSION INDEX   

PODNIK:  KTV spol. s r.o. DIVIZE  UMÍSTĚNÍ: SO 10 - havarijní jímka DATUM: 10.3.2013 

STANOVIŠTĚ VÝROBNÍ JEDNOTKA
 

PROCESNÍ JEDNOTKA     

STABILNÍ NÁDRŢ:  180 m
3 

LÁTKY V PROCESNÍ JEDNOTCE:  NH  = 0 NF = 3 NR  = 0 

PROVOZNÍ  STAV 

X Projekt   ..... Najíždění     ...Provoz     ....Odstavení
 

NÁZEV UVAŢOVANÉ SUBSTANCE 
 

ETHANOL
 

MATERIÁLOVÝ FAKTOR (viz příručka tab.1 nebo příloha A)
 

16 

1. Obecná procesní nebezpečí  Rozsah přiráţky 
Pouţitá 

přiráţka 

Základní hodnota faktoru 1.00 1.00 

A. Exotermické chemické reakce od 0.30 do 1.25 - 

B. Endotermické procesy od 0.20 do 0.40 - 

C. Manipulace a přeprava látek od 0.25 do 1.05 - 

D. Umístění jednotky v uzavřených nebo vnitřních prostorách od 0.25 do 0.90 - 

E. Přístupnost k jednotce  od 0.20 do 0.35 0,2 

F. Drenáž, zabezpečení proti přetečení m
 3
 od 0.25 do 0.50 0,5 

Faktor obecných nebezpečí (F1) 1.70 

 2. Speciální procesní nebezpečí  

Základní hodnota faktoru 1.00 1.00 

A. Toxické látky od 0.20 do 0.80 - 

B. Podtlak (<5 00 mm Hg) 0.50 - 

C. Provoz uvnitř nebo blízko mezí hořlavosti .. bez inertizace  - 

  1. Skladovací nádrže (úložiště, zásobníková pole) hořlavých kapalin 0.50 0,5 

  2. Neustálený proces nebo porucha inertizace (porucha přístrojů) 0.30 - 

  3. Provoz trvale v rozsahu hořlavosti 0.80 - 

D. Exploze prachu (viz tabulka 2 příručky)  od 0.25 do 2.00 - 

E. Přetlak (viz obr. 2 přír.)   - 

F. Nízká teplota od 0.20 do 0.30 - 

G. Množství hořlavé/nestabilní látky: 148 500 kg 

         HC = 8,763 x 10
6
 MJ/kg  (3,77 x 10

9
 BTU/lb) 

  

   1. Kapaliny nebo plyny v procesu (viz obr. 3 příručky)  - 

   2. Kapaliny nebo plyny v zásobníku (viz obr. 4 příručky)  0,63 

3. Zápalné pevné látky ve skladu, prach v procesu (viz obr. 5 příručky)   

H. Vliv koroze a eroze od 0.10 do 0.75 0,10 

I. Netěsnosti spojů a ucpávek od 0.10 do 1.50 0,10 

J. Zařízení s otevřeným ohněm (viz obr. 6 příručky)  - 

K. Tepelné výměníky s horkým olejem (viz tab. 5 příručky) od 0.15 do 1.15 - 

L. Rotační zařízení 0.50 - 

Faktor speciálních nebezpečí ( F2 ) 2,33 

Celkový faktor nebezpečnosti procesní jednotky ( F1 * F2 ) = F3 3,96 

Index poţáru a výbuchu ( F3 * MF = F&EI ) 68,38 

Pro případ neaplikované přirážky použijte hodnotu 0.00 
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2. Index poţáru a výbuchu nádrţe pro příjem ES s kapacitou 40 m
3
 

  INDEX POŢÁRU A VÝBUCHU   -   Dow´s FIRE & EXPLOSION INDEX   

PODNIK:  KTV spol. s r.o. DIVIZE  UMÍSTĚNÍ: SO 10 - havarijní jímka DATUM: 10.3.2013 

STANOVIŠTĚ VÝROBNÍ JEDNOTKA
 

PROCESNÍ JEDNOTKA     

STABILNÍ NÁDRŢ:  40m
3 

LÁTKY V PROCESNÍ JEDNOTCE:  NH  = 0 NF = 3 NR  = 0 

PROVOZNÍ  STAV 

X Projekt   ..... Najíždění     ......Provoz     ....Odstavení
 

NÁZEV UVAŢOVANÉ SUBSTANCE 
 

ETHANOL
 

MATERIÁLOVÝ FAKTOR (viz příručka tab.1 nebo příloha A)
 

16 

1. Obecná procesní nebezpečí  Rozsah přiráţky 
Pouţitá 

přiráţka 

Základní hodnota faktoru 1.00 1.00 

A. Exotermické chemické reakce od 0.30 do 1.25 - 

B. Endotermické procesy od 0.20 do 0.40 - 

C. Manipulace a přeprava látek od 0.25 do 1.05 - 

D. Umístění jednotky v uzavřených nebo vnitřních prostorách od 0.25 do 0.90 - 

E. Přístupnost k jednotce  od 0.20 do 0.35 0,2 

F. Drenáž, zabezpečení proti přetečení m
 3
 od 0.25 do 0.50 0,5 

Faktor obecných nebezpečí (F1) 1.70 

 2. Speciální procesní nebezpečí  

Základní hodnota faktoru 1.00 1.00 

A. Toxické látky od 0.20 do 0.80 - 

B. Podtlak (< 500 mm Hg) 0.50 - 

C. Provoz uvnitř nebo blízko mezí hořlavosti .. bez inertizace  - 

  1. Skladovací nádrže (úložiště, zásobníková pole) hořlavých 

kapalin 
0.50 0,5 

  2. Neustálený proces nebo porucha inertizace (porucha přístrojů) 0.30 - 

  3. Provoz trvale v rozsahu hořlavosti 0.80 - 

D. Exploze prachu (viz. tabulka 2 příručky)  od 0.25 do 2.00 - 

E. Přetlak (viz obr. 2 přír.)   - 

F. Nízká teplota od 0.20 do 0.30 - 

G. Množství hořlavé/nestabilní látky: 33 000 kg 

         HC = 1,947 x 10
6
MJ/kg  (0,84 x 10

9
 BTU/lb) 

  

   1. Kapaliny nebo plyny v procesu (viz obr. 3 příručky)  - 

   2. Kapaliny nebo plyny v zásobníku (viz obr. 4 příručky)  0,37 

3. Zápalné pevné látky ve skladu, prach v procesu (viz obr. 5 příručky)   

H. Vliv koroze a eroze od 0.10 do 0.75 0,10 

I. Netěsnosti spojů a ucpávek od 0.10 do 1.50 0,10 

J. Zařízení s otevřeným ohněm (viz obr. 6 příručky)  - 

K. Tepelné výměníky s horkým olejem (viz tab. 5 příručky) od 0.15 do 1.15 - 

L. Rotační zařízení 0.50 - 

Faktor speciálních nebezpečí ( F2 ) 2,05 

Celkový faktor nebezpečnosti procesní jednotky ( F1 * F2 ) = F3 3,49 

Index poţáru a výbuchu ( F3 * MF = F&EI ) 55,76 

Pro případ neaplikované přirážky použijte hodnotu 0.00 
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KREDITNÍ FAKTORY ŘÍZENÍ ZTRÁT 

Nádrţe s uţitným objemem 180 m
3
a 40 m

3
umístěné ve SO 10 - havarijní jímka 

1. Kreditní faktor řízení procesu (C1) 

Vybavení 
Rozsah hodnoty 

faktoru 

Pouţitá  

hodnota 

faktoru
(2)

 

Vybavení 
Rozsah hodnoty 

faktoru 

Pouţitá 

hodnota 

faktoru
(2)

 

f) Náhradní zdroje 

energie 
0.98 0,98 

f)  Použití inertního 

     plynu  
od 0.94 do 0.96 1,00 

g) Chlazení od 0.97 do 0.99 1,00 
g) Provozní 

     předpisy/postupy 
od 0.91 do 0.99 0,91 

h) Řízená exploze od 0.84 do 0.98 1,00 
h) Přehled reaktiv.  

    sloučenin 
od 0.91 do 0.98 0,98 

i) Nouzové odstavení od 0.96 do 0.99 0,99 
i) Jiné hodnocení 

    rizika 
od 0.91 do 0.98 0,93 

j) Počítačem řízený 

proces 
od 0.93 do 0.99 1,00 

   

C1  celkem
(3)

 0,805 
 

2. Kreditní faktor oddělitelnosti materiálu (C2) 

Vybavení 
Rozsah hodnoty 

faktoru 

Pouţitá  

hodnota 

faktoru
(2)

 

Vybavení 
Rozsah hodnoty 

faktoru 

Pouţitá 

hodnota 

faktoru
(2)

 

b) Dálkově ovládané  

    armatury 
od 0.96 do 0.98 1,00 c) Drenáž od 0.91 do 0.97 1,00 

b) Výpustě 

    /odkalování 
od 0.96 do 0.98 1,00 d) Blokování/Intelock 0.98 1,00 

 

C2  celkem
(3)

 1,00 
 

3. Kreditní faktor ochrany před poţárem (C3) 

Vybavení 

Rozsah 

hodnoty 

faktoru 

Pouţitá  

hodnota 

faktoru
(2)

 

Vybavení 
Rozsah 

hodnoty faktoru 

Pouţitá 

hodnota 

faktoru
(2)

 

a) Detekce úniku od 0.94 do 0.98 0,98 f) Vodní clony od 0.97 do 0.98 1,00 

b) Konstrukční ocel od 0.95 do 0.98 1,00 g) Pěna od 0.92 do 0.97 1,00 

c) Zásobování požární 

    vodou 
od 0.94 do 0.97 0,97 

h) Ruční hasicí zař. 

     /požární hlásiče 
od 0.93 do 0.98 0,93 

d) Zvláštní systémy 0.91 0,91 i) Ochrana kabelů od 0.94 do 0.98 0,98 

e) Zkrápěcí systémy od 0.74 do 0.97 1    

C3  celkem
 (3)

 0,788 
 

Celkový kreditní faktor
(3)

 = C1 * C2 * C3 =  0,634 

(2)
 Pokud kreditní faktor nebyl stanoven, použije se hodnota 1,00. 

(3)
 Použije se součin všech tří faktorů. 
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 STABILNÍ NÁDRŢ:  180 m
3
 

1. Index požáru & výbuchu (F&EI) 63,38 (mírný)  

2. Poloměr zasažené plochy 16,10 m  

3. Zasažená plocha 814,33 m2  

4. Investice v zasaženém prostoru  nestanoveno 

5. Faktor poškození nestanoveno  

6. Základní hodnota MPPD (Maximum Probable Property Damage) nestanoveno 

7. Celkový kreditní faktor C  0,634  

8. Skutečná MPPD  nestanoveno 

9. Maximální počet dnů výpadku  MPDO nestanoveno  

10. Ztráta vzniklá přerušením provozu  nestanoveno 

 

 STABILNÍ NÁDRŢ:  40m
3
 

1. Index požáru & výbuchu (F&EI) 55,76 (nepatrný)  

2. Poloměr zasažené plochy 14,16 m  

3. Zasažená plocha 629,91 m2  

4. Investice v zasaženém prostoru  nestanoveno 

5. Faktor poškození nestanoveno  

6. Základní hodnota MPPD (Maximum Probable Property Damage) nestanoveno 

7. Celkový kreditní faktor C  0,634  

8. Skutečná MPPD  nestanoveno 

9. Maximální počet dnů výpadku  MPDO nestanoveno  

10. Ztráta vzniklá přerušením provozu  nestanoveno 
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Příloha č. 4 

C. Index poţáru a výbuchu AC s kapacitou 32 m
3
ethanolové směsi 

 INDEX POŢÁRU A VÝBUCHU   -   Dow´s FIRE & EXPLOSION INDEX   

PODNIK:  KTV spol. s r.o. DIVIZE  UMÍSTĚNÍ: V havarijní  jímce DATUM: 16.3.2013 

STANOVIŠTĚ VÝROBNÍ JEDNOTKA
 

PROCESNÍ JEDNOTKA     

STABILNÍ NÁDRŢ:  32m
3 

LÁTKY V PROCESNÍ JEDNOTCE:  NH  = 0 NF = 3 NR  = 0 

PROVOZNÍ  STAV 

X Projekt   ..... Najíždění   ...X...Provoz     ....Odstavení
 

NÁZEV UVAŢOVANÉ SUBSTANCE 
 

ETHANOL
 

MATERIÁLOVÝ FAKTOR (viz příručka tab.1 nebo příloha A)
 

16 

1. Obecná procesní nebezpečí  
Rozsah 

přiráţky 

Pouţitá 

přiráţka 

Základní hodnota faktoru 1.00 1.00 

A. Exotermické chemické reakce od 0.30 do 1.25 - 

B. Endotermické procesy od 0.20 do 0.40 - 

C. Manipulace a přeprava látek od 0.25 do 1.05 - 

D. Umístění jednotky v uzavřených nebo vnitřních prostorách od 0.25 do 0.90 - 

E. Přístupnost k jednotce  od 0.20 do 0.35 0,2 

F. Drenáž, zabezpečení proti přetečení m
 3
 od 0.25 do 0.50 0,5 

Faktor obecných nebezpečí (F1) 1.70 

 2. Speciální procesní nebezpečí  

Základní hodnota faktoru 1.00 1.00 

A. Toxické látky od 0.20 do 0.80 - 

B. Podtlak (< 500 mm Hg) 0.50 - 

C. Provoz uvnitř nebo blízko mezí hořlavosti .. bez inertizace  - 

  1. Skladovací nádrže (úložiště, zásobníková pole) hořlavých kapalin 0.50 0,5 

  2. Neustálený proces nebo porucha inertizace (porucha přístrojů) 0.30 - 

  3. Provoz trvale v rozsahu hořlavosti 0.80 - 

D. Exploze prachu (viz. tabulka 2 příručky)  od 0.25 do 2.00 - 

E. Přetlak (viz obr. 2 přír.)   - 

F. Nízká teplota od 0.20 do 0.30 - 

G. Množství hořlavé/nestabilní látky: 26 400 kg 

         HC =  1,558 x 10
6
MJ/kg  (0,67 x 10

9
 BTU/lb) 

  

   1. Kapaliny nebo plyny v procesu (viz obr. 3 příručky)  - 

   2. Kapaliny nebo plyny v zásobníku (viz obr. 4 příručky)  0,33 

3. Zápalné pevné látky ve skladu, prach v procesu (viz obr. 5 příručky)   

H. Vliv koroze a eroze od 0.10 do 0.75 0,10 

I. Netěsnosti spojů a ucpávek od 0.10 do 1.50 0,10 

J. Zařízení s otevřeným ohněm (viz obr. 6 příručky)  - 

K. Tepelné výměníky s horkým olejem (viz tab. 5 příručky) od 0.15 do 1.15 - 

L. Rotační zařízení 0.50 - 

Faktor speciálních nebezpečí ( F2 ) 2,03 

Celkový faktor nebezpečnosti procesní jednotky ( F1 * F2 ) = F3 3,45 

Index poţáru a výbuchu ( F3 * MF = F&EI ) 55,22 

  Pro případ neaplikované přirážky použijte hodnotu 0.00 
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KREDITNÍ FAKTORY ŘÍZENÍ ZTRÁT 

1. Kreditní faktor řízení procesu (C1) 

Vybavení 
Rozsah hodnoty 

faktoru 

Pouţitá  

hodnota 

faktoru
(2)

 

Vybavení 
Rozsah hodnoty 

faktoru 

Pouţitá 

hodnota 

faktoru
(2)

 

k) Náhradní zdroje 

energie 
0.98 0,98 

f)  Použití inertního 

     plynu  
od 0.94 do 0.96 1,00 

l) Chlazení od 0.97 do 0.99 1,00 
g) Provozní 

     předpisy/postupy 
od 0.91 do 0.99 0,91 

m) Řízená exploze od 0.84 do 0.98 1,00 
h) Přehled reaktiv.  

    sloučenin 
od 0.91 do 0.98 0,98 

n) Nouzové 

odstavení 
od 0.96 do 0.99 0,99 

i) Jiné hodnocení 

    rizika 
od 0.91 do 0.98 0,93 

o) Počítačem řízený 

proces 
od 0.93 do 0.99 1,00 

   

C1  celkem
(3)

 0,805 
 

2. Kreditní faktor oddělitelnosti materiálu (C2) 

Vybavení 
Rozsah hodnoty 

faktoru 

Pouţitá  

hodnota 

faktoru
(2)

 

Vybavení 
Rozsah hodnoty 

faktoru 

Pouţitá 

hodnota 

faktoru
(2)

 

c) Dálkově ovládané  

armatury 
od 0.96 do 0.98 1,00 c) Drenáž od 0.91 do 0.97 1,00 

b) Výpustě 

    /odkalování 
od 0.96 do 0.98 1,00 d) Blokování/Intelock 0.98 1,00 

 

C2  celkem
(3)

 1,00 
 

3. Kreditní faktor ochrany před poţárem (C3) 

Vybavení 
Rozsah hodnoty 

faktoru 

Pouţitá  

hodnota 

faktoru
(2)

 

Vybavení 
Rozsah hodnoty 

faktoru 

Pouţitá 

hodnota 

faktoru
(2)

 

a) Detekce úniku od 0.94 do 0.98 0,98 f) Vodní clony od 0.97 do 0.98 1,00 

b) Konstrukční ocel od 0.95 do 0.98 1,00 g)Pěna od 0.92 do 0.97 1,00 

c) Zásobování 

    požární vodou 
od 0.94 do 0.97 1,00 

h)Ruční hasicí zař. 

  /požární hlásiče 
od 0.93 do 0.98 0.93 

d) Zvláštní systémy 0.91 1,00 i) Ochrana kabelů od 0.94 do 0.98 0,98 

e) Zkrápěcí systémy od 0.74 do 0.97 1,00    

C3  celkem
 (3)

 0,893 
 

Celkový kreditní faktor
(3)

 = C1 * C2 * C3 = 0,719 

(2)
 Pokud kreditní faktor nebyl stanoven, použije se hodnota 1,00. 

(3)
 Použije se součin všech tří faktorů. 
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AC:  32m
3
 

1. Index požáru & výbuchu (F&EI) 55,22 (nepatrný)  

2. Poloměr zasažené plochy 14,02 m  

3. Zasažená plocha 617,51 m2  

4. Investice v zasaženém prostoru  nestanoveno 

5. Faktor poškození nestanoveno  

6. Základní hodnota MPPD (Maximum Probable Property Damage) nestanoveno 

7. Celkový kreditní faktor C  0,719  

8. Skutečná MPPD  nestanoveno 

9. Maximální počet dnů výpadku  MPDO nestanoveno  

10. Ztráta vzniklá přerušením provozu  nestanoveno 
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Příloha č. 5 

5.1 Přetečení nádrţe 

Pro první část analýzu metodou FTA byla vybrána vrcholová událost: Přetečení 

nádrže. 

Monitorování množství ethanolové směsi v nádrži je zajištěno systémem MaR. 

Procesní jednotka MaR vyhodnocuje data poskytovaná prvky MaR, zajišťující bezpečný 

provoz nádržek z hlediska skladovaného množství, tedy minimální, maximální 

a havarijní hladiny. Monitorování zajišťují tyto prvky MaR: 

a. Radarové měření výšky hladiny skladované ES s přesností ± 2mm, 

b. Tlakového převodníku – převod napětí [mV] na hmotnostní jednotky [kg]. 

Procesní jednotka na základě nastavených parametrů umožní nebo zabrání plnění 

příslušné příjmové nebo skladovací nádrže. Případný únik ethanolové směsi přes 

přetlakovou pojistnou armaturu bude zachycen v havarijní jímce, tvořící SO 10. Pokud by 

rychlost nátoku stáčením byla vyšší, než odtoku z nádrže, pak hrozí také distribuce 

ES před protiexplozivní pojistnou armaturu a na ni připojené odvětrávací potrubí do 

nejbližších nádrží v SO 10. 

Každá z těchto alternativních události je nežádoucí, neboť může způsobit havárii 

většího rozsahu, vznik požáru nebo výbuchu.  

Strom poruchových stavů (FTA) je uveden na další straně 33 příloh této diplomové 

práce zobrazuje podmínky, při nichž může dojít k přeplnění nádrže. 

5.2 Roztrţení nádrţe  

Pro druhou část analýzy metodou FTA byla vybrána vrcholová událost: Roztržení 

nádrže. 

 Všechny nádrže umístěné ve SO 10 jsou konstrukčně řešeny jako atmosférické, tedy 

beztlaké. Nádrže na 180 m
3
 a 1 800 m

3 
mají konstrukčně navrženy na maximální přetlak: 

 + 5 kPa. Bezpečnostní mechanický přetlakový prvek, zajišťující výdechovou funkci  malého 

a velkého dýchání nádrže, bude nastaven na provozní hodnotu: + 3,5 kPa. Tzn., že nadlimitní 

tlak v nádrži odchází přes tuto přetlakovou bezpečnostní armaturu do volného venkovního 

prostoru.  Z hlediska kontrolních orgánů v oblasti životního prostředí je tento stav nežádoucí. 
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Monitorování množství ethanolové směsi v nádrži je zajištěno stejnými prvky 

systému MaR, jako je uvedeno v části 5.1.   

Čerpadla pro stáčení a přečerpávání ethanolové směsi jsou konstrukčně řešena tak, 

aby byla schopna přečerpat ES v požadovaném množství za časovou jednotku z místa A do 

místa B. Místem A nebo B může být kterákoliv z nádrží umístěných ve SO 10. Plnění nádrží 

je prováděno podhladinovým způsobem. Výtlačná výška čerpadla je 46 metrů (4,6 bar). 

V případě, že nebude zajištěn dostatečný odvod vzduchu z prostoru nad hladinou kapaliny 

v nádrži, hrozí riziko přetečení (viz příloha č. 3) nebo roztržení nádrže, neboť tato není 

odolná tlaku > jak 0,7 baru.  

Je vhodné dodat, že pokud by došlo k omezení funkce přetlakové pojistné armatury, 

odvětrávací potrubí napojené na protiexplozivní pojistku nebude schopno v dostatečné míře 

odvádět vzduch z prostoru nádrže. Toto bude mít za následek nárůst tlaku na vnitřní stěny 

pláště nádrže, což může způsobit její destrukci a případnou netěsnost.  

Hodnoty fyzikálních veličin, které jednotlivé prvky sledují, budou vyhodnoceny 

řídící jednotkou. Řídící jednotka na základě nastavených parametrů umožní nebo zabrání 

plnění (přeplnění) příslušné příjmové nebo skladovací nádrže. FTA  na straně 34 zobrazuje 

podmínky, při nichž může dojít k roztržení nádrže. 

5.3 Zborcení nádrţe  

Pro třetí část analýzy metodou FTA byla vybrána vrcholová událost: Zborcení 

nádrže. 

I v tomto případě platí stejné zásady, jako v příloze č. 4. Tzn., že všechny nádrže jsou 

konstrukčně řešeny jako atmosférické, tedy beztlaké. Nádrže na 180 m
3
 a 1 800 m

3
 mají 

konstrukčně navrženy na maximální podtlak: – 0,5 kPa. Tato hodnota je desetinásobně nižší, 

než je hodnota maximálního přetlaku. To znamená, atmosférické nádrže jsou více ohroženy 

podtlakem než přetlakem. Riziko deformace pláště, ale i střechy nádrže je tedy vyšší, než je 

tomu u přetlaku. V kapitole č. 3, této diplomové práce, je na obrázku 3-1 vidět zborcení 

atmosférické nádrže vlivem podtlaku. 

 Bezpečnostní mechanický podtlakový prvek, zajišťující vdechovou funkci při 

malém a velkém dýchání nádrže, bude mít provozní hodnotu: – 0,3 kPa. Při uvedeném 

podtlaku bude tato bezpečnostní armatura plně otevřena a bude zajišťovat maximální přívod 

vzduch z venkovního prostředí do vnitřního prostoru nádrže.  
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I zde platí to, co bylo uvedeno v příloze č. 3. Tedy, že monitoring obsahu 

ethanolové směsi v nádrži bude zajištěn prvky systému MaR.    

Čerpadla pro stáčení s výkonem 80 m
3
.hod

-1
 a čerpadla pro čerpání upravené 

ethanolové směsi do výrobní haly (20 m
3
.hod

-1
) mají výtlačnou výšku 46 metrů (4,6 bar). 

V případě, že nebude zajištěn dostatečný přívod vzduchu do prostoru nad hladinou kapaliny 

v nádrži, hrozí již zmíněné riziko zborcení, s případným roztržením nádrže.  

FTA na straně č. 36, příloh diplomové práce, zobrazuje podmínky, při nichž může 

dojít ke zborcení nádrže. 
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1. Analýza stromu poruchových stavů (FTA): 

 

a)  Přetečení nádrţe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Tabulka přílohy č. 5-1 Legenda stromu poruchových stavů – přetečení nádrže 

Příčina poruchy 
Označení skupiny 

prvku 

Označení 

prvku 
Specifikace prvku Umístění 

Ovládací bezpečnostní prvek OPB 

A Řídící jednotka MaR Rozvaděč MaR 

B Radarový snímač hladiny Střecha nádrže 

C Tlakový převodník U dna nádrže 

Mechanické poškození MP 
E Porucha stykače čerpadla - sepnuto Elektro-rozvaděč RV1 

F Vadná uzavírací armatura Čerpací stanice 

AND  

Porucha OBP: 

A  

Přetečení nádrţe 

Umístění: SO 10 
 

 

Porucha: 

Mechanické poškození 

 (MP) 

Porucha OBP: 

B 

Porucha OBP: 

C 

Porucha MP: 

E 

Porucha MP: 

F 

Porucha: 

Ovládací bezpečnostní 

prvek (OBP) 

OR 

    

Porucha: 

Selhání lidského 

faktoru 

AND 
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2.  Analýza stromu poruchových stavů (FTA):  

b)  Roztrţení nádrţe 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Porucha OBP: 

A  

Roztrţení pláště nádrţe 
Umístění: SO 10 

 

Porucha: 

Selhání lidského faktoru 

Porucha: 

Bezpečnostního prvku 

Porucha: 

Ovládací bezpečnostní 

prvek (OBP) 

Porucha: 

Mechanický bezpečnostní 

prvek (MBP) 

Porucha: 

Mechanické poškození 

(MP) 

Porucha OBP: 

B 

 

Porucha OBP: 

C 

 

 

 

    

AND 

OR 

Porucha OBP: 

D 

 

Porucha OBP: 

E 

 

Porucha OBP: 

F 

 

Porucha OBP: 

G 

 

 

 

OR 
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Tabulka přílohy č. 5-2 Legenda stromu poruchových stavů – roztržení nádrže 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příčina poruchy 
Označení 

skupiny prvku 

Označení 

prvku 
Specifikace prvku Umístění 

Ovládací bezpečnostní prvek OPB 

A Řídící jednotka MaR Rozvaděč MaR 

B Radarový snímač hladiny Střecha nádrže 

C Tlakový převodník U dna nádrže 

Mechanický bezpečnostní prvek MBP 
D Přetlaková pojistná armatura 

Střecha nádrže 
E Protiexplozivní pojistka 

Mechanické poškození MP 
F Úder předmětu (např. rameno jeřábu) 

Plášť nádrže 
G Vada materiálu 
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3. Analýza stromu poruchových stavů (FTA):  

c)  Zborcení pláště nádrţe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Porucha OBP: 

A  

Porucha OBP: 

B 

Porucha OBP: 

C 

Porucha OBP: 

D 

 

   

AND 

Zborcení pláště nádrţe 
(ve směru dovnitř nádrže) 

Umístění: SO 10 

 

Porucha: 

Selhání lidského faktoru 

Porucha: 

Bezpečnostního prvku 

Porucha: 

Ovládací bezpečnostní prvek 

(OBP) 

Porucha: 

Mechanický bezp. prvek 

Porucha MBP: E 

OR 

 

AND 
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Tabulka přílohy č. 5-3 Legenda stromu poruchových stavů – zborcení pláště nádrže 
 

Příčina poruchy 
Označení 

skupiny prvku 

Označení 

prvku 
Specifikace prvku Umístění 

Ovládací bezpečnostní prvek OPB 

A Řídící jednotka MaR Rozvaděč MaR 

B Radarový snímač hladiny Střecha nádrže 

C Tlakový převodník U dna nádrže 

D Snímač tlaku Střecha nádrže 

Mechanický bezpečnostní prvek MBP E Podtlaková pojistná armatura Střecha nádrže 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zajištění bezpečného provozu skladu ethanolu Bc. Vladimír Prachař 
 

-39- 

 

Příloha č. 6 

Analýza stromu událostí 

Iniciační událostí analýzy stromem poruchových (ETA) může být kterákoliv 

vrcholová událost uvedená v přílohách č. 3 až 5, kde každá z nich končí stavem únikem 

ethanolové směsi do prostoru havarijní jímky, tedy SO 10. Analýza stromu události je 

uvedena na straně 38 příloh této diplomové práce. 

 Způsob stanovení pravděpodobností je uveden v tabulce ETA 1. 

Tabulka 6-1 Stanovení pravděpodobnosti 

Událost Stanovení pravděpodobnosti 

A Purple Book 

B Výrobce 

C Expertní úsudek 

D Expertní úsudek 

E Expertní úsudek 

F Expertní úsudek 

G Expertní úsudek 

Tabulka ETA 2 obsahuje kontrolu výpočtu pravděpodobností. Součet všech frekvencí 

koncových stavů musí mít stejnou hodnotu, jako frekvence iniciační události, tedy 

5 x 10
-6

/rok. 

Tabulka 6-2 Kontrolní výpočet  

Číslo 

sekvence 

Strom událostí Frekvence 

/ rok A B C D E F G 

1 

5,0E-06 

0,99 

0,5 
0,95       2,4E-06 

2 0,05       1,2E-07 

3 

0,5 

  0,5     1,2E-06 

4   

0,5 
0,5 

0,2 1,2E-07 

5   0,8 5,0E-07 

6   0,5   6,2E-07 

7 

0,01 

0,5         2,5E-08 

8 

0,5 

    
0,5 

0,01 1,3E-10 

9     0,99 1,2E-08 

10     0,5   1,3E-08 

Kontrolní výpočet 5,0E-06 
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Analýza stromu událostí (ETA)  

Iniciační událost: 

Únik ethanolové 

směsi do prostoru 

havarijní jímky 

(SO 10) 

Snímač 

zaplavení 

jímky - 

alarmové 

hlášení 

Okamžitá 

iniciace po 

úniku látky 

v čase T1 

Spuštění 

SHZ 

havarijní 

jímky 

Odčerpání 

uniklé 

směsi 

Zpožděná 

iniciace po 

úniku látky 

v čase T2 

Exploze 
Číslo 

sekvence 
Značení 

sekvence 
Výsledek sekvence 

Frekvence 

/ rok 

A B C D E F G    

                 

     Ano       (0,95) 
1 ABCD 

Bezpečné zajištění 
(znehodnocená surovina) 

2,4 x 10
-6

 
   Ano (0,5)         

                    Ne       (0,05) 
2 ABCD Požár 1,2 x 10

-7
 

             

                  Ano (0,99)     Ano (0,5)     
3 A B CE Únik bez následků  1,2 x 10

-6
 

             
                            Ano (0,2) 

4 ABCEF G Exploze 1,2 x 10
-7

 
   Ne (0,5)     Ano (0,5)   

                          Ne (0,8) 
5 ABCEFG Požár 5,0 x 10

-7
 

5 x 10
-6

       Ne (0,5)     

                          Ne (0,5)   
6 ABCEF Únik bez následků  6,2 x 10

-7
 

             

                    Ano (0,5)         
7 ABC Požár 2,5 x 10

-8
 

             

                  Ne (0,01)         Ano (0,01) 
8 ABCG Exploze 1,3 x 10

-10
 

         Ano (0,5)   

                 
           Ne (0,99) 

9 ABCF Požár 1,2 x 10
-8

 
   Ne (0,5)         

                          Ne (0,5)   
10 A BCF Únik bez následků 1,5 x 10

-8
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Příloha č. 7 

A. Proces příjmu ES 

Vykonávaná činnost 

(Proces výdeje ES do spotřeby) 

Činnost vykonává 

Bezpečnostní 

monitoring stavu 

zásob v době bez 

pohybu ES 

Bezpečnostní 

monitoring v 

průběhu zvolené 

činnosti 

Obsluha MaR IS MaR IS MaR IS 

Není požadován příjem, přemístění nebo odběr ES z úložiště       - - 

Zahájení procesu příjmu ES stáčením z AC               

Vyvolání požadavku příjmu ES v IS terminálem nebo PC  -   
 

-  

Návrh úložiště - -   
 

-  

Výběr z navržených úložišť  -   
 

-  

Kontrola stavu ES na úložišti - -   
 

-  

Potvrzení požadavku příjmu ES z AC na úložiště  -   
 

-  

Předání povelu jednotce MaR  - -  - 
 

-  

Aktivace ovládání chodu čerpadel  -   - 
 

-  

Otevření armatur na potrubí  - - - 
 

-  

Spuštění čerpadla pro příjem ES - tlačítko na panelu RV1  - - - 
 

-  

Nárůst objemu nebo hmotnosti zásob na úložišti -   - 
 

  

Dodržení parametrů úložiště, viz část 10.2.1 -   - 
 

  

Uzavření armatur na potrubní trase  -  - 
 

- 
 

Potvrzení o ukončení příjmu ES v IS  -    - 
 

Ukončení procesu příjmu stáčením z AC 

       Není požadován příjem, přemístění nebo odběr ES z úložiště         - - 

       
 

Bezpečnostní monitoring v průběhu činnosti a klidového stavu bez 

požadavku na pohyb ES bude zajištěn:  

Radarovým měřením hladiny   
  Převodníkem tlaku   
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B. Proces přemístění UES  

Vykonávaná činnost 

(Proces výdeje ES do spotřeby) 

Činnost vykonává 

Bezpečnostní 

monitoring stavu 

zásob v době bez 

pohybu ES 

Bezpečnostní 

monitoring v 

průběhu zvolené 

činnosti 

Obsluha MaR IS MaR IS MaR IS 

Neprobíhá přemístění UES mezi úložišti       - - 

Zahájení procesu přemístění UES mezi jednotlivými úloţišti – nádrţemi umístěnými v SO 10  

Vyvolání požadavku přemístění UES v IS na PC nebo terminálem  -  -  -  

Návrh úložiště - -  -  -  

Výběr z navržených úložišť  -  -  -  

Kontrola stavu ES na úložišti - -  -  -  

Potvrzení požadavku přemístění UES mezi vybranými úložišti  -  -  -  

Předání povelu jednotce MaR  - -  -  -  

Aktivace ovládání chodu čerpadel  -   -  -  

Otevření armatur na potrubí  - - - - -  

Spuštění čerpadla pro přemístění UES - tlačítko na panelu RV1  - - - - -  

Nárůst objemu nebo hmotnosti zásob na úložišti -   - -   

Dodržení parametrů úložiště, viz část 10.2.1 -   - -   

Uzavření armatur na potrubní trase  - - - - - - 

Potvrzení o ukončení činnosti přemístění UES v IS  -    -  

Ukončení procesu přemístění UES mezi jednotlivými úloţišti – nádrţemi umístěnými v SO 10  

Není požadován přemístění, přemístění nebo odběr UES z úložiště         - - 

 
   

  
  Bezpečnostní monitoring v průběhu činnosti a klidového stavu bez 

požadavku na pohyb UES bude zajištěn:  

Radarovým měřením hladiny   

  Převodníkem tlaku   
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C. Proces výdeje UES 

Vykonávaná činnost 

(Proces výdeje ES do spotřeby) 

Činnost vykonává 

Bezpečnostní 

monitoring stavu 

zásob v době bez 

pohybu ES 

Bezpečnostní 

monitoring v 

průběhu zvolené 

činnosti 

Obsluha MaR IS MaR IS MaR IS 

Není požadován příjem, přemístění nebo odběr UES z úložiště -     - - 

Zahájení procesu výdeje UES do spotřeby        

Vyvolání požadavku výdeje UES v IS na PC nebo terminálem  -  - - -  

Návrh úložiště - -  - - -  

Výběr z navržených úložišť  -  - - -  

Kontrola stavu UES na úložišti - -  - - -  

Potvrzení požadavku na stočení UES z AC  -  - - -  

Předání povelu jednotce MaR  - -  - - -  

Aktivace ovládání chodu čerpadel  -   - - -  

Otevření armatur na potrubí  - - - - -  

Uvedení čerpadla pro příjem do provozu - tlačítko na panelu RV1  - - - - -  

Nárůst objemu nebo hmotnosti zásob na úložišti -   - -   

Dodržení parametrů úložiště, viz část 10.2.1 -   - -   

Uzavření armatur na potrubní trase  - - - - - - 

Potvrzení o ukončení příjmu UES v IS  -  - - -  

Ukončení procesu výdeje UES do spotřeby 
       

Není požadován příjem, přemístění nebo odběr UES z úložiště - - -   - - 

 

Bezpečnostní monitoring bude zajištěn:  

Radarovým měřením hladiny   

  Převodníkem tlaku   

  Hmotnostním průtokoměrem   
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Příloha č. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8.1 Schéma stáčení ES z AC do nádrţí ve SO 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


