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Anotace 

Diplomová práce uvádí potřebné informace o vzniku a vývoji řešení prevence a 

připravenosti na závažné havárie v EU i ČR. Je proveden přehled závažných havárií ve 

světě. Zpracována rešerše vzniku a možných příčin havarijních situací vybraných 

zařízení chemického průmyslu na základě statistických a literárních údajů, především 

v letech 2005-2015. K tomuto účelu byly vybrány informační systémy MARS, CSB, 

RISCAD, ARIA a odborná literatura. Možné příčiny byly rozebrány, v některých 

případech je uvedena poruchovost a jsou posouzena vhodná preventivní opatření. 

 

Annotation 

The thesis provides important information about the origin and the development 

of accident prevention and preparedness in the European Union as well as in the Czech 

Republic. It also provides the overview of serious accidents in the world, especially in 

2005 - 2015. For this purpose there were information systems chosen, such as MARS, 

CSB, RISCAD or ARIA together with the relevant specialised literature. The thesis 

provides the analysis of possible causes. Moreover, in certain cases it provides the 

probability of malfunction with suitable propositions of precautions. 
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Úvod 

Vzhledem ke značné modernizaci a automatizaci průmyslu v posledních 

desetiletích, zvyšování požadavků na kapacity výrobních jednotek, zavádění nových 

komplexnějších technologií s využitím nebezpečných toxických, hořlavých či 

výbušných látek, jsou kladeny přísnější požadavky prevence a připravenosti na 

mimořádné události ohrožující životy, majetek i životní prostředí.  

Proto je, jak ze strany státu, tak i ze strany zaměstnavatelů, snaha těmto 

mimořádným událostem (haváriím) předcházet. K tomu slouží pro státy EU požadavky 

dnes SEVESO III direktivy, které musí být aplikovány do zákona č. 224/2015 Sb.,  

o prevenci závažných havárií. Mezi základní postupy patří při požadovaných analýzách 

rizik technologických procesů s přítomností nebezpečných látek identifikace zdrojů 

rizika (nebezpečí). V rámci prováděné analýzy při tvorbě scénářů by mělo docházet 

k podchycení běžných poruch, odchylek od normálního technologického procesu i chyb 

člověka. Na základě rozboru získaných dat je nutné přijímat opatření pro zvyšování 

bezpečnosti výroby. 

K závažnějším haváriím však dochází zpravidla tehdy, sečte-li se řada chyb, 

které se sami o sobě zdají nepodstatné a je velmi obtížné je předem odhalit. Cílem 

diplomové práce je proto analyzovat možné příčiny již proběhnuvších závažných 

havárií v chemickém průmyslu na základě statistických i literárních údajů. Zjištěné 

skutečnosti vyhodnotit a posoudit vhodnost preventivních opatření pro chemické 

výroby. 
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1 Mimořádné události a závažné havárie 

Mimořádnou událostí rozumíme škodlivé působení sil a jevů vyvolaných 

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

nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. (zákon  

č. 239/2000 Sb., o Integrovaném záchranném systému).  Na základně jejich podstaty 

jevů je lze rozdělit do tří skupin.  

➢ Přírodní  

➢ Antropogenní 

➢ Kombinované 

Přírodní mimořádné události vznikají působením přírodních sil pozemských  

i mimozemských, které jsou výsledkem změn akumulace energie uvnitř Země nebo na 

jejím povrchu. Formy stabilizace energetického potenciálu jsou ve své podstatě 

reprezentovány seismickou aktivitou, vulkanickou činností svahovými sesuvy, pohyby 

vodní hladiny (povodně), extrémními meteorologickými jevy (větrné smrště, 

abnormální sucha či vedra, sněhové kalamity, bouřky, tornáda apod.). 

Antropogenní mimořádné události jsou důsledkem civilizačních aktivit. 

Mimořádné události technického původu jsou spojeny s využitím výrobního potenciálu, 

jejich příčina je obecně v selhání lidského činitele nebo techniky a jsou prezentovány 

především požáry, výbuchy a výronem (uvolněním) toxických látek. Často se však 

jedná o kumulaci uvedených dějů. Těmto druhům mimořádných událostí se obvykle 

říká havárie. 

Kombinované mimořádné události zahrnují přírodní mimořádné události 

vyvolané dlouhodobou či krátkodobou činností člověka a havárie technického původu 

indukované stupňováním přírodního jevu, např. v důsledku zemětřesení může dojít 

k uvolnění (výronu) nebezpečných látek ze zařízení apod. 

         Havárií [27] se rozumí mimořádná událost, ke které dojde v souvislosti 

s provozem technických a technologických zařízení i při nakládání a přepravě 

nebezpečných chemických látek. Havárií se rozumí i mimořádně závažné zhoršení nebo 
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mimořádně závažné ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod. Blíže pojem 

havárie uvádí zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci  závažných havárií, v jeho pojetí se 

závažnou havárií rozumí mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově  

a prostorově ohraničená událost, zejména závažný únik nebezpečné látky, požár nebo 

výbuch, který vznikl nebo jehož vznik bezprostředně hrozí s užíváním objektu, vedoucí 

k vážnému ohrožení nebo k vážným následkům na životech a zdraví lidí, životním 

prostředí nebo majetku a který zahrnuje jednu nebo více nebezpečných látek. Bližší 

kritéria jsou uvedena v příloze č. 3 tohoto zákona (viz Příloha č. 1) [9].  

1.1 Havarijní projevy 

Projevy uvedených havárií mohou být charakterizovány úniky (uvolněním) 

toxických plynů a kapalin (ke kterým dochází při poruchách zařízení či odchylkách od 

technologického procesu). V praxi se nejčastěji jedná o drobné či větší ruptury v plášti 

zařízení, poškození přečerpávacích částí zařízení (např. potrubí, hadic), poškození 

přetlakových ventilů a odplyňovacích zařízení nebo únik vlivem netěsností. Únik  

a toxický rozptyl látky je závislý na povětrnostních podmínkách a fyzikálně chemických 

vlastnostech látky. Plyny lehčí než vzduch zpočátku stoupají vzhůru a následně jsou 

pasivně transportovány větrem. Plyny těžší než vzduch (např. s vyšší molekulovou 

hmotností - fluor, chlor, chlorovodík), nebo s výrazně vyšší hustotou (plyny skladované 

pod vysokým tlakem - dusík, amoniak) se šíří horizontálně a hrozí riziko, že budou 

zaneseny např. do obydlených oblastí [16], [23]. 

Únik toxické látky v kapalném stavu je často charakterizován jejím odpařováním 

do ovzduší, nebo přímým vsakováním do půdy. To může vést až k ohrožení vodních 

zdrojů, zemědělské půdy, vegetace apod. 

Toxické účinky na člověka (populaci) závisí na vlastnostech látky, délce její 

expozice a koncentraci. Mohou způsobit podráždění, zadušení, oslepnutí, poškození 

orgánů i smrt.  

Mezi další charakteristické projevy havárií lze zařadit výbuchy či požáry. Bližší 

charakteristika jevů závažných havárií je uvedena níže. 
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1.1.1 Výbuchy 

Výbuchy jsou chemické přeměny s krátkou dobou trvání a značným 

destruktivním účinkem. Podle lineární rychlosti výbušné přeměny a tlakových změn 

rozeznáváme deflagraci, explozivní hoření a detonaci. K výbuchům dochází při splnění 

základních podmínek pro vznik výbuchu, vznik výbušné směsi plynů a par s oxidačním 

prostředkem a její iniciaci. Problémový je často také následný DOMINO efekt na 

okolních zařízeních.  

Deflagrace je výbuchová reakční přeměna směsi hořlavých plynů a par 

s oxidačním prostředkem (zpravidla vzduchem, ale i s dusičnany, chlorečnany nebo 

chlorem), kde rychlost čela hoření je nižší než rychlost zvuku. Reakční přeměna probíhá 

zpravidla (ve většině případů) se zápornou kyslíkovou bilancí (tedy s nadbytkem 

reakční složky a nedostatkem okysličovadla). Na rozdíl od explozivního hoření je zde 

významná podtlaková fáze deflagrační reakční přeměny. Ta vyvolává směřování 

destrukčních projevů směrem k centru reakční přeměny (na rozdíl od explozivního 

hoření a detonace). Deflagrace tedy nevytváří tlakovou vlnu. 

Explozivní hoření je charakterizováno nízkou lineární rychlostí výbušné 

přeměny. Rychlost reakčního pásma, které se pohybuje reakčním systémem směsi plynu 

a par se vzduchem je řádově v cm.s-1 až m.s-1, do hodnot kolem 100 m.s–1, přičemž 

zpravidla nepřekročí rychlost zvuku v daném prostředí. Díky nižší rychlosti reakce mají 

plynné produkty dostatek času k úniku z reakčního pásma a proces tak probíhá 

v podstatě za stálého tlaku.  

Detonace je nejrychlejší druh výbuchové reakční přeměny reakčního systému 

(směs plynu se vzduchem), při které se úzké reakční pásmo (plamenné čelo), pohybuje 

rychlostí vždy vyšší, než je rychlost zvuku v daném prostředí. Produkty již nemají 

dostatek času unikat z reakční zóny, dochází tak ke zvyšování tlaku a dalšímu nárůstu 

lineární rychlosti.  

V reakčních systémem tvořených směsí hořlavého plynu nebo par hořlavých 

kapalin se vzduchem dosahuje reakční pásmo rychlostí v rozmezí 1000 až 9000 m.s-1. 

V místě detonace vzniká velké množství plynných produktů a tlakový skok,  

tzv. detonační vlna, šířící se od místa vzniku detonace do okolí.  Rozdíl tlaků mezi 
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čelem detonační vlny a pásmem, které ji následuje, vytváří tzv. skok zhuštění, ráz.  Po 

skončení výbuchu se za rázovou vlnou pohybuje pásmo stlačeného vzduchu, plamen  

a výbuchové zplodiny. Detonaci obvykle provází tlakové, tepelné, zvukové a světelné 

efekty. Destrukční tlaky mohou pro plynné látky dosahovat až hodnot 2 MPa [13], [19]. 

BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion) je jev, při kterém došlo 

k úniku do atmosféry a následnému vznícení velkého množství přehřátých látek.  

Nastává působením externího tepelného zdroje na zásobník, ale může být  

i důsledkem směšovacího nebo reakčního tepla pří mísení kapalin, kdy tepelné působení 

přivádí látku k varu (často se jedná o látky výbušné nebo hořlavé - LPG) a vypařování. 

Výsledkem je zvyšování tlaku uvnitř zásobníku, který může být částečně redukován 

přetlakovým ventilem. Prudký nárůst tlaku však vede k destrukci zásobníku a úniku 

značného množství plynů a par do okolí. Mísením se vzduchem tyto páry vytváří 

výbušnou směs, která následnou iniciací vytváří ohnivou kouli (fireball), která během 

vyhořívání vstoupá vzhůru. Velikost a trvání ohnivé koule závisí zejména na typu  

a množství uniklé hořlavé látky.  

Následkem tohoto jevu bývá kompletní destrukce zařízení, při které odletují 

úlomky rychlostí až 150 m.s-1. Do okolí se šíří teplená radiace, vznikají toxické 

zplodiny hoření, a v případě velkého množství hořlavých plynů i nezanedbatelná 

tlaková vlna s ekvivalentem několika tun TNT. Je zde velké riziko i vzniku DOMINO 

EFEKTU na okolních zařízeních [19]. 

Výbuch oblaku par (VCE - Vapour Cloud Explosion) můžeme definovat jako 

výbuch, který probíhá ve volné atmosféře a produkuje tlakové vlny [19]. Aby tento jev 

nastal, je potřeba, aby unikající látka byla hořlavá a unikala za vhodných tlakových  

a teplotních podmínek. Dále musí vytvořit oblak s koncentrací mezi dolní a horní mezí 

výbušnosti a musí být iniciována. Pokud nejsou tyto podmínky splněny, dojde po 

iniciaci par v oblaku k explozivnímu hoření a efektu Flash fire [19]. 

K výbuchu však může dojít i v technologických procesech, kde při zpracování 

(např. mletí, drcení, prosévání) vznikají směsi prachů se vzduchem, např. uhlí, cukr. 

Nebezpečné jsou také práškové kovy, např. hliník, titan, zinek. Iniciace může být 
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způsobena např. elektrickou jiskrou, elektrostatickým výbojem, otevřeným plamenem, 

rozžhavenými předměty. 

1.1.2 Požáry 

Mezi nejčastější příčiny požáru patří nesprávná obsluha, nedodržování bezpečné 

vzdálenosti např. topidel od hořlavých látek, zanedbávání bezpečnostních předpisů 

(např. při svařování, řezání) či špatný stav a nesprávná instalace zařízení.  

Pool fire - požár hořlavé kapaliny na ohraničené i neohraničené ploše, 

respektive hoření parovzdušné směsi nad kapalinou (např. Tank fire). Rizikem je 

rozšíření požáru z důvodu intenzivního nárůstu tepelného toku směrem od zdroje na 

další zásobníky v okolí a vznik DOMINO EFEKTU.  

Jet fire - můžeme definovat jako požár unikajících hořlavých plynů nebo par 

kapalin pod vysokým tlakem s okamžitým vznícením unikajícího proudu. Může nastat 

jen u kontinuálního úniku s přetlakem minimálně 100kPa, je charakteristický pro požáry 

v potrubních systémech (ropovody).  

Flash fire - požár oblaku směsi plynů nebo par se vzduchem. Proces hoření je 

relativně pomalý, takže nedochází ke tvorbě významného přetlaku, který by mohl 

ohrozit okolí. Hlavním zdrojem rizika tak je tepelná radiace a přímý kontakt 

s plamenem. 

Boilover (vyvření) -  je typický jev pro zásobníky obsahující směsi s rozdílnými 

hustotami (zbytky vody a viskóznější kapaliny, např. oleje). Při dlouhotrvajícím požáru 

v okolí narůstá vlivem teploty teplota média v zásobníku. Médium s vyšší hustotou ale 

nižším bodem varu začíná vřít a skladovaná kapalina je vytlačována parou ze 

zásobníku. Při vzkypění dochází k promíchání hořlavého plynu se vzduchem, prudkému 

prohoření a tvorbě dalších jevů, např. Fire ball, Roll over. 

Unikající hořlavé plyny a páry s teplotou nižší než je jejich teplota varu se mísí 

se vzduchem a vytvářejí koncentrace zpravidla pod dolní mezí výbušnosti (oproti 

vroucím kapalinám a zkapalněným plynům). Lehké plyny (např. zemní plyn) stoupají 

vzhůru a rozptylují se ve směru proudění vzduchu. Těžší plyny a směsi (např. vyšší 
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uhlovodíky - propan, buten) se šíří níže při zemi a jejich rozptyl je mnohem pomalejší. 

V uzavřených prostorách pak mohou dosahovat až výbušných koncentrací. 

Z hlediska vzniku požáru mezi nejrizikovější můžeme zařadit: 

- Sklady hořlavých látek 

- Hořlavé látky v technologii 

- Činnosti při přečerpávání hořlavých látek 

- Sklady plastických hmot, uhlí, pesticidů apod. 

Je třeba uvést, že k závažným haváriím může dojít i při přepravě nebezpečných 

látek. Nejrozšířenějším druhem přepravy je přeprava nebezpečných látek po silnici, kde 

k dopravní nehodě může dojít prakticky kdykoliv a kdekoliv. Následky dopravních 

nehod mohou být katastrofické, ať už se bude jednat o sídelní nebo průmyslové 

aglomerace, znečištění ovzduší chemickými látkami, ohrožení vodních zdrojů, 

zemědělských ploch či přímé ztráty na životech [5]. 
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2 Vývoj a současný stav prevence a připravenosti na 

závažné havárie v EU 

V průběhu posledních desetiletí byly v důsledku havárií zaznamenány značné 

negativní dopady jak na obyvatelstvo, životní prostředí, tak i na hospodářství. Reakcí na 

tyto skutečnosti byla snaha o formulování pravidel pro prevenci a připravenost na 

havárie. Havárie v Italském SEVESU v roce 1976, výbuch cyklohexanu ve Flixborough 

v roce 1974 (Velká Británie) podnítil Evropské hospodářské společenství (EHS) ke 

zpracování a přijetí Směrnice Rady 82/501/EEC, tzv. SEVESO I direktivy, která se 

zaměřovala na prevenci a kontrolní činnost. Na základě zkušeností získaných při dalších 

závažných haváriích a nutností uplatnění dalších potřebných požadavků byla vydána 

SEVESO II direktiva a její novelizace a následně SEVESO III direktiva. 

2.1 SEVESO I direktiva 

Směrnice Rady 82/501 EEC, tzv. SEVESO I direktiva, přijatá v roce 1982, 

definuje základní pojmy z oblasti prevence závažných havárií, kategorizuje provozy 

vykonávající činnosti s nebezpečnými chemickými látkami a stanovuje povinnosti  

a postupy provozovatelů těchto zařízení i správních orgánů pro oblast závažných 

průmyslových havárií a to zejména:  

Oznamovací povinnost a povinnost zpracovat bezpečnostní studii. Každý 

provozovatel pracující s nebezpečnými chemickými látkami má za povinnost, pokud 

množství těchto látek překračuje určené limitní množství, informovat příslušné správní 

orgány a povinnost zpracovat bezpečnostní studii. Její struktura se může měnit 

v závislosti na míře potencionálního nebezpečí a souvisejícího rizika. Vždy je ale nutné 

uvést opatření reagující na možná nebezpečí a související rizika. 

Povinnost vypracovat havarijní plány. SEVESO I direktiva dále ukládá 

povinnost zpracovat vnitřní havarijní plány pro případ vzniku havárie pro provozování 

vysoce nebezpečné činnosti. V případě, že je předpoklad rozšíření následků havárie i 

mimo území podniku, je nutné poskytnout veškeré informace pro zpracování vnějšího 

havarijního plánu podniku.  
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Povinnost poskytnou informace. Provozovatel má povinnost poskytnout 

potřebné informace o možných rizicích a činnostech v případě vzniku havárie nejen 

svým zaměstnancům, ale i správním orgánům a obyvatelstvu vyskytujícímu se 

v ohrožené zóně. 

Povinnost provádět kontroly. Ukládá povinnost státu provádět kontroly plnění 

uložených povinností provozovatelům.  

Na základě poměrně obecných formulací jednotlivých ustanovení a poznatků 

z havárií, které se staly po jejím přijetí, bylo nutné směrnici přepracovat. Proto byla 

přijata směrnice Rady 96/82/EC, tzv. SEVESO II direktiva nebo COMAH [24]. 

2.2 SEVESO II direktiva  

Rozsah působnosti směrnice Rady 96/82/EC byl rozšířen a zjednodušen.  

• Již není rozlišována výroba nebezpečných látek a jejich skladování, v úvahu se 

bere přítomnost množství nebezpečných látek překračujících stanovené limitní 

hodnoty. 

• Jsou upraveny, zjednodušeny, seznamy nebezpečných látek. Jsou zde ale 

zařazeny látky nové, jedná se o sloučeniny arsenu, karcinogenní látky (benzidin, 

4 – aminobifenyl, dimethylkarbomoylchorid, formaldehyd, zkapalněné 

uhlovodíkové plyny (včetně propanu a butanu) a zemní plyn. 

• Je upravena i kategorizace nebezpečných látek, nově byly zařazeny látky 

nebezpečné pro životní prostředí 

• Opakovaně jsou stanovena opatření, která musí provozovatelé podniků přijmout, 

z důvodu předcházení závažným haváriím a omezováním jejich následků. Nově 

bylo zahrnuto ustanovení o „přístupu k prevenci závažných havárií“ - 

zapracování požadavku na zavedení bezpečnostního managementu.  

• Zdůrazněna je úloha kontrolních orgánů, povinnosti pověřených úřadů ve vztahu 

k hodnocení bezpečnostních zpráv, opakovaně je stanovena oznamovací 
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povinnost podniků a požadavek na zpracování bezpečnostní studie – v souladu 

s požadavky směrnice. 

• Je kladen zvýšený důraz na opatření pro minimalizaci dopadů závažných havárií 

na životní prostředí včetně havarijního a územního plánování, identifikaci 

možných domino efektů, informování veřejnosti a okolních států. 

• Je stanoven požadavek na vytvoření jednotného evropského identifikačního 

systému pro oblast prevence (SPIRS) a vzniku závažných havárií (MARS). 

2.3 Novelizace SEVESO II direktivy  

Během působnosti SEVESO II direktivy došlo k několika závažným haváriím.  

V lednu roku 1999 došlo k úniku kyanidu do řeky z důvodu protržení hráze 

odkaliště v Baira Mare v Rumunsku. 

V květnu roku 2000 došlo k sérii výbuchů ve společnosti Fireworks, ve měste 

Entschede v Holandsku. Společnost skladovala a montovala pyrotechniku. Na následek 

výbuchů zemřelo 22 lidí, dalších téměř 1000 bylo zraněno. 

V září roku 2001, v průmyslové zóně na okraji města Touluse ve Francii došlo 

k výbuchu dusičnanu amonného. 31 lidí bylo usmrceno, dalších cca 2000 zraněno.  

Na základě analýzy příčin uvedených havárií i na základě studií karcinogenních 

látek a látek nebezpečných pro životní prostředí došlo k rozšíření působnosti – 

novelizaci SEVESO II direktivy - směrnice Rady 2003/105/ES [5].  

Došlo k rozšíření počtu karcinogenních látek a zvýšení jejich limitního množství  

a dále ke snížení limitního množství látek nebezpečných pro životní prostředí.  

2.4 SEVESO III direktiva 

V dalším období došlo v oblasti chemických látek k řadě změn. Nejvýraznější je 

změna v systému klasifikace nebezpečných látek dle nařízení EU č. 1272/2008  

o klasifikaci, označování a balení látek i směsí, tzv. nařízení CLP (Classification, 

Labelling and Packagin of Substance and Mixtures). Tato skutečnost vedla v konečném 
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důsledku k revizi SEVESO II direktivy. Výsledkem úprav je směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2012/18/EU, tzv. SEVESO III direktiva, o kontrole nebezpečí 

závažných havárií s přítomností nebezpečných látek a o změně a následném zrušení 

směrnice Rady 96/82/ES (tzv. SEVESO II direktivy).  

Dále jsou zdůrazněny hlavní změny [4]. 

• Přizpůsobení směrnice novému systému klasifikace chemických látek a směsí 

dle nařízení CLP. 

• Rozšíření působnosti směrnice na podzemní zásobníky plynu. 

• Svěření pravomoci iniciovat Evropské komisi vynětí některé z nebezpečných 

látek nebo směsí zahrnutých do přílohy č. 1 směrnice, v případě, kdy se 

domnívá, že tato látka nebo směs nemůže způsobit riziko závažné havárie. 

• Rozvoj ustanovení o povinnostech členských států zajistit náležité informování 

veřejnosti, která by mohla být dotčena případnými účinky závažné havárie. 

• Rozvoj požadavků na zapojení dotčené veřejnosti do rozhodovacích procesů 

v případech plánovaní nových objektů, jejich úprav či rozvojových aktivit 

v jejich okolí.    
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3 Prevence závažných havárií v ČR 

Československo v 90. letech již částečně řešilo problematiku havárií 

s nebezpečnými látkami. Již v roce 1981 byla vydána příručka civilní ochrany CO - 51 - 

5 „Provozní havárie s výronem nebezpečných škodlivin“, která obsahovala 12 hlavních 

průmyslových škodlivin (chlór, amoniak, kyanovodík, formaldehyd, fosgen, sulfan, 

sirouhlík, oxid siřičitý, fluorovodíky, chlorovodíky, chlorid fosforitý a nitrózní plyny)  

a podle ní bylo možné provádět hodnocení dopadů po úniku nebezpečné látky. V roce 

1989 následovala příručka civilní ochrany CO - 188 „První pomoc při otravách 

průmyslovými chemickými škodlivinami“. Příručka se již detailněji, především 

z hlediska toxikologie, zabývá vybranými chemickými látkami a udává zásahy  

a postupy v případě intoxikace organismu [15]. 

V roce 1999 byl přijat první zákon aplikující požadavky SEVESO II direktivy 

do českých podmínek. Jednalo se o zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných 

havárií. Zákon stanovuje systém prevence závažných havárií, ukládá povinnosti 

právnickým a fyzickým osobám a vymezuje působnost orgánů státní správy na úseku 

prevence závažných havárií. Rovněž definuje limitní množství vybraných nebezpečných 

chemických látek a kategorií látek dle nebezpečných vlastností pro zařazení do skupiny 

A nebo B. Základní povinnosti provozovatele zobrazuje obr. č. 1  
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Vzhledem k dynamice a vývoji v oblasti nebezpečných látek a životního 

prostředí byla v únoru roku 2004 vydána novela zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci 

závažných havárií - zákon č. 82/2004, kterým se mění zákon č. 353/1999 Sb.,  

o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů. Změny se týkaly zejména 

zahrnutí do působnosti nově i odkališť těžebních podniků a chemických úpraven 

nerostů. Dále došlo k upřesnění a doplnění některých pojmů - např. „havarijní 

Obrázek 1 - Povinnosti provozovatele [6] 
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připravenost“ a „zdroj rizika“.  Nově byl zaveden požadavek na analýzu a hodnocení 

rizik metodickými postupy, uložena povinnost provozovateli předkládat ke schválení 

krajským úřadům návrh na zařazení objektu do skupiny A nebo B dle množství 

chemickým látek. V novele se nově promítlo i bližší provázání s krizovou legislativou - 

zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení; zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném 

záchranném systému a zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České 

republiky, ve znění pozdějších předpisů.  

V roce 2003 byla SEVESO II direktiva doplněna směrnicí Rady 2003/105/ES, 

která aplikovala nové poznatky a zkušenosti z proběhnuvších závažných havárií. Změny 

se promítly do české legislativy, a to přijetím zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci 

závažných havárií. Základní povinnosti zůstaly převážně nezměněny, byly však vydány 

nové prováděcí vyhlášky a nové metodické pokyny Ministerstva životního prostředí 

(dále jen MŽP). Jednalo se o nařízení vlády č. 246/2006 Sb., o kontrole nebezpečných 

látek, vyhlášku MŽP č. 255/2006 Sb., o rozsahu a způsobu zpracování hlášení  

o závažné havárii a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie, vyhlášku 

MŽP č. 256/2006 Sb., o podrobnostech systému prevence závažných havárií, vyhlášku 

Ministerstva vnitra č. 103/2006 Sb., o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního 

plánování a o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu a vyhlášku 

Ministerstva průmyslu a obchodu č. 250/2006 Sb., kterou se stanoví rozsah a obsah 

bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektů nebo zařízení zařazeních do skupiny A 

nebo do skupiny B.  

Poslední změna, aktuální dodnes, proběhla v roce 2015 vydáním zákona  

č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, reagujícího na nově vydanou SEVESO 

III direktivu. Mezi hlavní změny ve vztahu k zákonu č. 59/2006 Sb., se řadí zejména 

přizpůsobení se novému systému klasifikace chemických látek a směsí dle nařízení 

CLP, rozšíření působnosti zákona i na podzemní zásobníky plynu. Rovněž došlo  

k upřesnění ustanovení o informování veřejnosti a zapojení dotčené veřejnosti  

a zpřehlednění právní úpravy kontroly dodržování povinností.  
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K zákonu bylo vydáno 5 prováděcích vyhlášek.  

• Vyhláška č. 225/2015 Sb., o stanovení rozsahu bezpečnostních opatření fyzické 

ochrany objektu zařazeného do skupiny A nebo skupiny B. 

• Vyhláška č. 226/2015 Sb., o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování  

a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu  

a jeho struktuře. 

• Vyhláška č. 227/2015 Sb., o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu 

informací poskytovaných zpracovateli posudku. 

• Vyhláška č. 228/2015 Sb., o rozsahu zpracování informace veřejnosti, hlášení  

o vzniku závažné havárie a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie. 

• Vyhláška č. 229/2015 Sb., o způsobu zpracování návrhu ročního plánu kontrol  

a náležitostech o obsahu informace o výsledku kontroly a zprávy o kontrole [7], 

[5], [17], [14]. 
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Pořadí Datum Země Druh incidentu Počet mrtvých

1 7. října 1956 Kolumbie Exploze 2 700

2. 3. ledna 1984 Indie Únik toxického plynu 2500

3. 26.května 1942 Čína Exploze 1549

4. 10.března 1906 Francie Exploze 1099

5. 17.řijna 1998 Nigérie Exploze 1082

6. 17.srpna 1989 Irák Exploze 700

7. 4. dubna 1989 SSSR Exploze 607

8. 21. září 1921 Německo Exploze 600

9. 16. května 1947 USA Exploze 561

10. 25. února 1984 Brazílie Exploze 508

4 Informační systémy závažných havárií  

            Pro předcházení závažným haváriím je jednou z důležitých součástí prevence 

rizik také poučení se z havárií již proběhlých. Prudký rozvoj a růst celosvětové 

produkce chemických látek může vést, při nedostatečné prevenci a připravenosti na 

závažné havárie, k opakovaným katastrofickým událostem jako v letech minulých. Při 

těchto závažných haváriích zahynuly tisíce lidí, vznikla nezměrná škoda na zařízení, 

značně ohroženo a poškozeno bylo také životní prostředí. Výčet deseti nejzávažnějších 

havárií v historii uvádí tabulka. 1.  

Tabulka 1 - Nejzávažnější havárie [1] 

 

Zaměřením se na bližší období, získáme detailnější přehled o závažnosti dopadů 

havárií. Tabulka č. 2 uvádí výčet nejznámějších světových průmyslových havárií 

v letech 1998 - 2015.  
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Tabulka 2 - Nejznámější průmyslové závažné havárie v letech 1998 - 2015 [1] 

 

                                      
1 Data nejsou dostupná  

Pořadí Rok Lokace Země 
Nebezpečná 

látka 
Incident Usmrcených Zraněných 

1. 1998 
Jess, Niger 

Delta 
Nigérie Benzín Exploze 1000 0 

2. 1998  Berre l' Etang Francie Uhlovodíky Požár 0 0 

3. 1998 RasGharib Egypt Olej Požár 0 0 

4. 1998 St. John Kanada Uhlovodíky Exploze 1 0 

5. 1998 Langford Austrálie Uhlovodíky Exploze 2 8 

6. 1999 Taylor Kanada Uhlovodíky Exploze 0 15 

7. 1999 Bomby high Indie Plyn Požár 0 0 

8. 1999 Sri Rachc Thaisko Uhlovodíky Exploze 8 13 

9. 1999 Thessaloniki Řecko Uhlovodíky Požár 0 0 

10. 1999 Wuppertal Německo 
Hydroxid 

draselný 
Exploze 0 50 

11. 1999 Richmond USA Uhlovodíky Exploze 0 0 

12. 2000 Salamanca Mexiko - Exploze 0 0 

13. 2000 Enscheda Nizozemsko N/A 1 Exploze 18 946 

14. 2000 Adej, Warri Nigerie Olej Exploze 250 0 

15. 2000 Pasadena USA Uhlovodíky Exploze 1 69 

16. 2000 
Mina Al -

Ahmadi 
Kuvajt Uhlovodíky Exploze 0 50 

17. 2001 Humber River 
Velká 

Británie 
Plyn Exploze 0 185 

18. 2001 Tulsa USA Arsen 

Únik 

toxické 

látky 

0 138 

19. 2001 Taiwan Taiwan Plyn Exploze 1 112 

20. 2001 St.James USA Styren Požár 0 0 

21. 2001 Lemont USA Uhlovodíky Požár 0 0 

22. 2001 Lake Charles USA Uhlovodíky Požár 0 3 

23. 2001 Wood River USA Uhlovodíky - 0 0 

24. 2001 Birkenhead UK Uhlovodíky - 0 2 

25. 2001 Carson city USA Uhlovodíky - 0 0 

26. 2001 Aruba Aruba Olej Požár 0 0 

27. 2001 Campos Basin Brazílie Plny Exploze 10 0 

28. 2001 Toulouse Francie 
Dusičnan 

amonný 
Exploze 30 3000 

29. 2003 Ukmerge Litva 
Polystyrenová 

pěna 
Exploze 2 12 
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30. 2003 
Les 

Franqueses 
Španělsko Toxický plyn 

Masivní 

požár 
0 0 

31. 2003 Madrid Španělsko Olej Požár 0 0 

32. 2003 Enscheda Nizozemsko N/A 1 Požár 0 0 

33. 2003 Tornio Finsko N/A 1 
Exploze a 

požár 
3 0 

34. 2004 Ghislenghien Belgie Přírodní plyn Exploze 24 132 

35. 2004 Dalton USA Triallylkyanurát 
Únik toxické 

látky 
0 154 

36. 2004 Skikda Alžírsko LNG Exploze 23 74 

37. 2004 Glasgow 
Velká 

Británie 
N/A 1 Exploze 9 40 

38. 2004 St.Petersburg Rusko Brommethan 
Exploze a 

požár 
0 30 

39. 2005 Jilin Čína Benzen 
Únik toxické 

látky 
8 60 

40. 2005 Hertfordshire 
Velká 

Británie 
Olej Exploze 0 43 

41. 2005 Texas USA Uhlovodíky Exploze 15 170 

42. 2006 Lagos city Negérie Olej Exploze 260 60 

43. 2006 Bellingham 
Velká 

Británie 
Amoniak Exploze 0 0 

44. 2006 Harbin Čína Rozpouštědla 
Exploze a 

požár 
0 2 

45. 2006 Harbin Čína Benzyl Exploze 0 0 

46. 2007 Changzhou Čína N/A 1 Exploze 5 80 

47. 2007 Ramat Izrael 
Organické 

fostáty 
Exploze 0 7 

48. 2008 Arak Írán Detergenty Exploze 30 38 

49. 2008 Icheon Jižní korea Plyn Požár 40 10 

50. 2008 
Guangxi 

Zhuang 
Čína Polyvinylacetát Požár 20 60 

51. 2008 
Varanus I 

land 
Austrálie Plyn Exploze 0 0 

52. 2008 Booneville Arkansas 
Plynný 

amoniak 

Exploze a 

požár 
0 0 

53. 2008 St. Petersburg Rusko 
Plynný 

amoniak 
Exploze 1 17 

54. 2009 Jaipur Inde Olej Požár 12 150 

55. 2010 Harbin Čína Výbušniny Exploze 20 153 
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Vzhledem k tragickým, ekonomickým a ekologickým dopadům uvedených 

havárií vznikla snaha tyto události evidovat a statisticky vyhodnocovat. Přístup 

jednotlivých zemí je však velmi rozdílný. Mnohdy se jedná pouze o národní informační 

systémy, vedené v místním jazyce s různými přístupy k hodnocení. Příkladem může být 

i Česká republika, která žádnou oficiální veřejnou databázi závažných havárií nevede, 

pokud nebereme v úvahu portál VUBP, kde je v informačním systému pouze pár 

položek. Dle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií je povinností 

krajského úřadu konečnou zprávu o závažné havárii poskytnout Ministerstvu vnitra a 

Ministerstvu životního prostředí, které následně do jednoho roku musí o závažné havárii 

uvědomit Evropskou komisi (§ 38 zmiňovaného zákona).  

Naštěstí Evropská unie, na základě pokynů směrnice Rady 96/82/EC, tzv.  

SEVESO II direktivy, vytvořila evropský systém pro hlášení závažných havárií MARS 

(Major Accident Reporting Systém) [25]. Tento systém shromažďuje veškeré závažné 

havárie členských států, přístup je přes portál veřejný a veškeré evidované zprávy jsou 

v anglickém jazyce. 

56. 2010 
Gulf of 

Mexico 
USA Olej Exploze 11 0 

57. 2010 
New 

Cumberland 
USA N/A 1 Exploze 3 1 

58. 2011 Fukushima Japonsko 
Radioaktivní 

plyn 
Exploze 0 0 

59. 2011 
Shandong 

Baoyan 
Čína N/A 1 Exploze 3 0 

60. 2012 Jiaxing Čína N/A 1 Exploze 3 0 

61. 2012 Irkutsk Rusko N/A 1 Exploze 0 0 

62. 2012 Gumi Jižní korea 
Kyselina 

fluorovodíková 
Exploze 5 8 

63. 2012 Guiyang Čína Hořlavé kapaliny Exploze 21 0 

64. 2013 West Texas USA N/A 1 Exploze 15 200 

65. 2013 Louisiana USA Uhlovodíky Exploze 2 76 

66. 2013 Antwerp Belgie Pára Exploze 2 0 

67. 2013 
Qingdao, 

Beijing 
Čína Olej Exploze 62 135 

68. 2014 
Charleston, 

West Virginia 
USA Uhlovodíky Rozlití  0 0 

69. 2014 
Kunshan, 

Jiangsu 
Čína Kovový prach 

Výbuch 

prachu 
146 114 

70. 2015 Ulsan Jižní Korea Polyvinil chlorid Exploze 6 0 
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Obdobným systémem disponují také Spojené státy americké - informační systém 

CBS - U. S. Chemical Safety Board. Informační systém provozuje nezávislá federální 

agentura pověřená vyšetřováním průmyslových chemických havárií. Mezi další veřejně 

přístupné informační systémy můžeme zařadit japonský informační systém RISCAD - 

Relational Information System for Chemical Accidents Database  

a JST – Japan Science and Technology Agency, ale pouze s evidencí starších událostí). 

Dále informační systém FACTS (Failure and Accidents Technical Information 

Systém), kde je evidováno více než 25 000 havárií, sesbíraných z publikací v odborných 

periodikách, zpráv o nehodách společností, zpráv vládních agentur a dalších zdrojů. 

Informace lze částečně získat i z německé databáze ZEMA (Zentrale Melde - und 

Auswertestelle für Störfälle und Störungen in verfahrenstechnischen Anlagen)  

a amerických informačních systémů s omezeným přístupem, např. CCPS (Center for 

Chemical Proces Safety) [3]. 

4.1 MARS (Major Accident Reporting System) 

MARS je informační systém vytvořený a spravovaný MAHB (Major Accident 

Hazards Bureau), který je součástí výzkumného střediska Evropské komise v Ispře  

v Itálii. Informační systém vyžívá jak EU, tak i OECD, (Organizace pro hospodářskou 

spolupráci a rozvoj) k hlášení a výměně informací o průmyslových haváriích.  

Záznamy jsou tvořeny „Profilovou zprávou, krátkou zprávou a úplnou zprávou“. 

Profilová zpráva je neveřejná, obsahuje informace o datu a místě havárie,  

o zařízení, název a adresu firmy, typ průmyslu). 

Krátká zpráva je veřejná, obsahuje základní informace o havárii - obvykle 

příčiny havárie, přítomné nebezpečné látky, přijatá opatření, poučení  

a pravděpodobné příčiny. 

Úplná zpráva je důvěrná a obsahuje mnohem detailnější informace  

o haváriích. Je zpracována až po úplném vyšetření havárie. 
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4.1.1 Statistické vyhodnocení havárií 

Pro detailnější prozkoumání příčin závažných havárií je nutno jednotlivé havárie 

rozčlenit do kategorií dle typu výroby (odvětví).  

Vzhledem k přístupnosti dat, povinností jednotlivých členských zemí EU 

informovat Evropskou komisi o závažných haváriích (čl. 18 směrnice Rady 

2012/18/EU, tzv. SEVESO III direktivy a statistickém zpracování, byl pro naše účely 

využit evropský informační systém MARS. Graf 1 zobrazuje procentuální podíl havárií 

v jednotlivých odvětvích v rozmezí let 2005 – 2015 [11]. 

 

Nejrizikovější odvětvím, z hlediska vzniku závažné havárie, je bezesporu 

chemický průmysl. Výroby (odvětví) chemického průmyslu zahrnují širokou škálu 

zdrojů rizik, které souvisí s prováděnými chemickými procesy, vlastnostmi chemických 

látek i manipulace s nimi. Závažné havárie následně mohou způsobit domino efekty  

a ohrozit tak široké okolí.  

Obrázek 2 - Procentuální podíl havárií dle typu výroby [11] 
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          Z oblastí (odvětví) chemického průmyslu dochází k největšímu počtu havárií 

v petrochemii - při zpracování ropy, kde probíhá celá řada operací s hořlavými 

kapalinami.  

Mezi další rizikovou oblast chemického průmyslu patří „obecná chemická 

výroba“ zahrnující široké portfolio zpracovávaných a vyráběných chemikálií. Jedná se 

např. o anorganické deriváty a hnojiva.  Nebezpečí zde spočívá zejména ve zpracování 

velkého množství nebezpečných chemických látek. 

Následujícím rizikovým odvětvím je výroba a skladování výbušnin. Ačkoliv je 

procento nehod díky velmi přísným regulím malé, nehody mají obvykle katastrofální 

následky. Je to dáno zejména výbušnou povahou zpracovávaných a skladovaných látek. 

Výbuchy mohou mimo jiné narušit statiku objektů, způsobovat domino efekty a 

detonační vlnou ohrožovat blízké okolí.  

V odvětví rafinace a zpracování kovů hrozí možnost vzniku havárie zejména 

z důvodu, že přítomné látky v procesech bývají toxické (např. kyanidy) a zpracování 

probíhá obvykle za extrémních technologických podmínek, např. zahřívání v pecích.  

V ostatních odvětvích (např. velkoobchod, maloobchod) je havárií znatelně 

méně. I zde však rizika přetrvávají. Je to dáno manipulací s nebezpečnými látkami, 

které vyžadují velmi přesné provádění operací. Jedná se např. o připojování 

přečerpávacích hadic, zapínání čerpadel apod. 

Protože dále budou rozebírány havárie v petrochemickém průmyslu, bude tato 

oblast blíže vysvětlena z hlediska probíhajících procesů a jejich provedení. 

4.2 Petrochemický průmysl 

Petrochemický průmysl zpracovává dodané frakce z rafinerie ropy. V rafineriích 

se ropa čistí, rektifikuje a dále zpracovávána na širokou škálu produktů, např. motorová 

paliva, maziva, rozpouštědla, topné oleje. Z důvodu snižování nákladů na dopravu látek 

bývá obvykle petrochemický závod součástí rafinerie [20]. 

Níže jsou uvedeny základní požárně technické charakteristiky látek vyskytující 

se v petrochemickém průmyslu [5]. 
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Ropa 

➢ Chemické složení: směs uhlovodíků (tmavá ropa obsahuje převážně nafteny  

a aromáty 

➢ Teplota vzplanutí: nižší než 0 °C 

➢ Teplota varu: od 30 °C 

➢ Výhřevnost: 20 – 48 MJ.kg-1 

➢ Rychlost odhořívání: 9 – 12cm.hod -1 

➢ Teplota plamene: 1200 °C 

Benzín  

➢ Chemické složení: směs lehkých kapalných uhlovodíků 

➢ Teplota vzplanutí: - 10 °C 

➢ Teplota vznícení: 250 °C 

➢ Rychlost odhořívání: 20 - 30 cm.hod-1 

Petrolej 

➢ Chemické složení: směs kapalných uhlovodíků 

➢ Teplota vzplanutí: 21 °C 

➢ Teplota vznícení: 220 – 250 °C 

Plynový olej  

➢ Směs kapalných uhlovodíků slabě olejovitého charakteru 

Lehký plynový olej 

➢ Teplota vzplanutí: 112 °C 

➢ Teplota vznícení: 340 °C 

Těžký plynový olej  

➢ Teplota vzplanutí 42 °C 

➢ Teplota vznícení 320 °C 
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Mazut 

➢ Teplota vzplanutí 100 °C 

➢ Výhřevnost 42 MJ.kg-3 

➢ Rychlost odhořívání: 6 cm.hod-1 

 

4.2.1 Zpracování ropy [18], [22] 

Prvním krokem při zpracování ropy je její odsolení. Vytěžená ropa obsahuje 

nečistoty v podobě vody, anorganické soli (obsažené ve vodě) a plyny (sulfan, plynné 

uhlovodíky C1 - C4). Většina těchto nečistot je již odstraněna během těžby. Zbytkové 

množství vody (0,02 - 0,2 % obj. vody) je však spolu s ropou dopravováno do rafinerií, 

kde musí dojít k jejímu odstranění. Neodstraněná voda obsahující anorganické soli 

způsobuje korozi na technologických zařízeních, usazuje se v potrubí, ventilech, ucpává 

póry katalyzátorů, čímž negativně ovlivňuje funkčnost zařízení. 

K jejímu odstranění se používá elektrostatické odsolování. Ropa je v první fázi 

pod tlakem zahřívána. Dochází tak ke snížení její viskozity, což vede k usnadnění 

procesu jejího oddělení od vody. 

Následně jsou přidány deemulgátory a v posledním kroku se ropa vystaví 

působení elektrického pole, způsobující zvětšování a shlukování kapiček vody a tím 

jejich rychlejší a účinnější odstranění. 

Pro zvýšení účinnosti je do procesu přiváděna čerstvá voda. Ta snižuje 

koncentraci solí ve vodě. Čím má ropa vyšší hustotu, tím je nutno použít více vody  

a vyšší teploty při odsolování (90 – 150 °C) [18], [22]. 
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Základním způsobem zpracování ropy je rektifikace tzv. frakční destilace. Tedy 

oddělení jednotlivých frakcí podle teploty varu. Provádí se v atmosférické (rektifikační) 

destilační koloně při tlaku nepatrně vyšším, než je atmosférický tlak, obvykle při 

0,15MPa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3 - Odsolování ropy [18] 

Obrázek 4 - Atmosférická destilace (rektifikace) ropy [18] 



  

26 

 

 

Nejdříve je ropa předehřívána ve výměnících tepla a následně přivedena do 

atmosférické destilační kolony, což je válcovité těleso s výškou 6- 60 m. Zde jsou dle 

různého bodu varu odebírány jednotlivé frakce [12].  

 

 

 

Na základě různé teploty varu jsou z destilační kolony odebírány jednotlivé 

frakce. Těkavější (lehký benzín, plyny, vodní pára) odcházejí hlavou kolony přes 

výměník tepla do kondenzátoru, kde kondenzují. Následně vstupují do separátoru, kde 

se odděluje voda. Jako boční frakce se odebírají těžký benzín, petrolej, plynový olej  

a destilační zbytek - mazut. 

Všechny frakce se většinou nejdříve odsiřují hydrogenační rafinací a vznikající 

sulfan se v tzv. Clausových jednotkách zpracovává na síru. Následně se jednotlivé 

frakce zpracovávají vlastními postupy. 

Obrázek 5 - Zpracování frakcí z atmosférické destilace [18] 
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Uhlovodíky - propan a butany se zbavují sulfanu a lze je předestilovat za tlaku, 

hlavním produktem je pak LPG.  

U lehkého benzinu se izomerací zvyšuje jeho oktanové číslo a poté se jako 

složka používá do automobilového benzinu. 

Těžký benzin se přivádí na jednotku reformace a pokračuje na mísení do 

automobilových benzinů. 

Petroleje se mohou dále zbavovat aromátů a takto upravené se používají ke 

svícení. Nebo se používají jako pohonná hmota či jako složka do motorové nafty. 

Mazut je někdy využíván přímo, nebo po úpravě vlastností (zejména bodu 

tuhnutí a viskozity) jako těžký topný olej. Většinou je však dále rozdestilován ve 

vakuových koloniích.  

Destilace ve vakuových koloniích probíhá za nižšího tlaku než v atmosférických 

a vakuová kolona má i menší počet destilačních pater, naopak má ale větší průměr. 

             Důvodem je, že plyn při nižším tlaku má větší objem. Snížením tlaku se snižuje 

i teplota varu přítomných frakcí a tudíž je možné je z mazutu vydestilovat bez jejich 

termického rozkladu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6 - Schéma vakuové destilace mazutu [18] 
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Výsledné produkty obsahují hlavně uhlovodíky s dlouhým řetězcem. Pro jejich 

další zpracování na pohonné hmoty je třeba řetězce zkrátit krakováním. Schématický 

diagram zpracování vakuových destilátů a zbytků na paliva je na obrázku 6. 

 

 

Dalším typem zpracování ropných frakcí je produkce petrochemických látek. 

Mezi základní produkty patří: 

➢ Alkeny (ethen, propen, buteny…) a dieny 

➢ Aromatické sloučeniny (benzen, toluen…) 

➢ Syntézní plyn a vodík. 

 

Obrázek 7 - Blokové schéma zpracování mazutu [18] 
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Petrochemické závody z rafinérií odebírají některé frakce, ze kterých následně 

vyrábějí organické i anorganické chemikálie. Zjednodušené schéma zpracování ropných 

frakcí je na obrázku 7. 

 

Obrázek 8 - Schéma zpracování ropných frakcí [18] 
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5 Závažné havárie v petrochemickém průmyslu v období 

2005 - 2015 

Uvedené havárie jsou výběrem z veřejně přístupných a jazykově dostupných 

informačních systémů závažných havárií. Konkrétně se jedná o americký informační 

systém CSB, japonský RISCAD, evropský MARS a francouzský ARIA.  

Kritériem pro zařazení havárie do uvedeného výčtu bylo, vzhledem ke značnému 

počtu závažných havárií, zranění alespoň jednoho zaměstnance. Dle tohoto parametru 

byly vybrané havárie následně podrobněji rozebrány, pokud to na základě dostupných 

informací bylo možné a dále analyzovány s cílem vyhodnotit příčiny nejzávažnějších 

havárií v období 2005 – 2015.  

Nejdetailnější popisy havárií lze nalézt v americkém informačním systému CSB. 

Dostupné informace jsou velmi detailní, vedené na značném počtu stran a často 

doplněné i o video záznamy. Následuje informační systém MARS, který zprávy eviduje 

ve stanovených formulářích s jasně určenými body popisu. Poslední dva informační 

systémy - ARIA a RISCAD - věnují událostem pouze krátké popisy.  

5.1 Informační systém CSB [8] 

Požár LPG ve Valero  McKee rafinérie, Texas, 16. 2. 2007 

➢ Odhad škod cca 50 milionu dolarů 

➢ 3 zaměstnanci vážně popálení, u 11 dalších drobná poranění 

➢ Evakuace celé rafinérie 
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Odasfaltování se provádí v extrakční koloně se šikmými nebo perforovanými 

patry. Propan je přiváděn do spodní části kolony, viz obrázek 9. Naopak protiproudně 

přiváděná surovina smíchaná s částí kapalného propanu se přivádí do horní části kolony. 

V původním návrhu procesu bylo vedle spodního přívodního potrubí propanu 

instalováno další vertikální potrubí sloužící ke smíšení se surovinou. Na začátku 90. let 

byl však proces pozměněn a druhé spodní přívodní potrubí bylo odstaveno. Zobrazení 

situace je znázorněno na obrázku 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dle následujícího vyšetřování pravděpodobně malý kousek kovu uvízl pod 

uzávěrem jednoho z ventilů, což umožnilo zkapalněnému propanu protékat skrz.  

             Propan přiváděný do extrakční kolony obsahuje i malé množství vody. Část 

vody protékala neuzavřeným ventilem a akumulovala se v potrubním rameni pod ním. 

Tento proces probíhal bez incidentu několik let. Až v únoru 2007 klesla na několik dní 

teplota pod bod mrazu na – 15 °C a naakumulovaná voda zmrzla, zvětšila svůj objem  

a narušila potrubí. Několik dní led bránil unikání propanu, avšak 16 února se venkovní 

teplota dostala nad bod mrazu a led začal tát. Ve 14:09 hodin se led uvolnil a umožnil 

propanu unikat z potrubí. Unikající propan vytvořil hořlavý oblak, který byl větrem 

zanesen až ke kotelně, kde došlo k iniciaci. Zpětný plamen zasáhl porušené potrubí  

a způsobil „jet fire“. Následný požár poškodil další potrubí a způsobil další „jet fire“, 

dosáhl až k blízkému potrubnímu mostu vzdálenému cca 25 metrů. Působením 

Obrázek 9 – Havárie Valero [8] Obrázek 10 – Nákres  

extrakční kolony [8] 
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intenzivního tepla došlo během několika minut ke zborcení a uvolnění značného 

množství hořlavých látek, které následně způsobily „fire ball“. Havárie ve Valeru je na 

obrázku 8. 

Vzhledem k rozsahu požáru a značným rizikům byla o 15 minut později 

vyhlášena evakuace celé rafinérie.  

Navrhovaná opatření. 

- Při změně procesu odstranit nepoužívaná potrubí 

- Nepoužívaná potrubí zaslepit zaslepovací přírubou 

- Zhodnotit možnosti izolace potrubí. 

 

Exploze v rafinérii Texas City, Texas 23. 3. 2005 

➢ 15 mrtvých, 180 raněných 

➢ Odhad škod -  téměř 1 miliarda dolarů 

 

 

    

 

 

 

 

Incident se stal při spouštění izomerační jednotky, během které byla vertikální 

destilační kolona sloužící k oddělení lehkého od těžkého rafinátu přeplněna hořlavou 

kapalinou. K přeplnění došlo z celé řady důvodů a souher okolností. Na událost měla 

zajisté vliv nefunkčnost zařízení pro sledování hladiny kapaliny, nedostatečný počet 

Obrázek 11 - Havárie Texas City [8] 
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měřících zařízení, přepracovanost operátora, nedostatečné předávání informací (dřívější 

odchody vedoucích velínu), snížení počtu pracovníků z důvodu šetření atd. 

 Po přeplnění destilační kolony došlo k přetečení kapaliny z horní části ke 

spodním odvzdušňovacím ventilům. Nárůst tlaku v potrubí otevřel odvzdušňovací 

ventily a umožnilo velkému množství kapaliny přetéct do odkalovacího bubnu. Část 

látek unikla do kanalizačního systému, buben se plnil velmi rychle a velká část unikala 

do atmosféry v podobě gejzíru. Pravděpodobnou iniciaci zapříčinil spuštěný motor 

vozidla umístěného opodál.  

Výbuch výměniku tepla, Teroso rafinérie 2. 4. 2010 

➢ 7 mrtvých 

➢ Zničení výměníku 

K prasknutí a výbuchu výměníku tepla došlo z důvodu poškození jeho struktury 

vlivem HTHA - „High Temperature Hydrogen Attack“- poškození uhlíkové oceli 

vlivem působení atomů vodíku při vysokých teplotách a tlacích. HTHA nastává, když 

vodík difunduje do ocelových stěn technologického zařízení.  Vodík reaguje s uhlíkem 

za vzniku methanu (viz obrázek 11), vlivem reakce dochází k odstranění uhlíku z oceli  

a vážnému narušení mechanických vlastností ocelových stěn.  

 

 

 

Obrázek 12 – Nákres reakce [8] 
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Výbuch, Williams Geismar Olefins Plant 16. 6. 2013  

➢ 2 mrtví 

➢ 76 zraněných 

Příčinou nehody bylo prasknutí a následný výbuch ohřívače přivádějícího teplo 

do destilační kolony. V ohřívači proudí v trubkách horká voda, která ohřívá a odpařuje 

propan, směřující do destilační kolony.  

V technologii byly instalované dva ohřívače A a B, viz obrázek 12, které se 

časem zanášejí a musejí být odstaveny a vyčištěny. Aby nebylo nutné při čištění 

odstavit destilační kolonu, byly v roce 2001 instalovány dodatečné ventily, umožňující 

separaci jednotlivých ohřívačů. Ty pak mohly fungovat samostatně. Bohužel však také 

izolovaly ohřívač od pojistných ventilů umístěných na destilační koloně.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 13 – Nákres technologie [8] 
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V den události manažer zaregistroval značný pokles proudění vody ohřívačem. 

Provozní operátor se ujal řešení problému a šel prohlédnout ohřívače, kde odhadl, že se 

jedná o znečištěný ohřívač. Následně se chtěl sejít s manažerem, aby zajistil odpovědný 

personál údržby pro provedení vyčištění, ten však nebyl k dispozici. Provozní operátor 

se vrátil k ohřívačům. Dle vyšetřování otevřel v 8:33 ventil pro průtok horké vody do 

druhého odstaveného ohřívače. Voda začala proudit dovnitř, ventil izolující ohřívač od 

pojistných ventilů však zůstal uzavřen. Bohužel, což nebylo operátorovi známo, 

odstavený ohřívač obsahoval naakumulovaný propan, který se zde nashromáždil po 

dobu jeho odstavení. Horká voda rychle ohřála propan, za tři minuty tlak extrémně 

vzrostl a došlo k roztržení ohřívače a výbuchu (jevu „fire ball“). 

Dle vyšetřování byl ohřívač B odstaven po dobu cca jednoho roku. Propan se 

zde dostal buď přes nedovřený ventil, nebo přes omylem otevřený.  

 

5.2 Informační systém MARS [11] 

V dostupné krátké zprávě informačního systému nejsou uvedená místa havárie. 

 

Požár 31. 8. 2007 

➢ Zranění zaměstnance subdodavatele 

Požár vznikl po úniku a následné iniciaci cca 48 tun ropy z přívodního potrubí 

frakční jednotky (Dehexaniser Fractionating Column). Příčinou nehody byla značná 

koroze na spodní hraně přívodního potrubí, těsně před vstupem do frakční jednotky. 

 

Požár a výbuch 30. 4. 2006 

➢ 10 lehce až středně popálených 

Požár s následným výbuchem (BLEVE) vznikl po úniku uhlovodíků z potrubí. 
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Únik byl zjištěn operátorem provozu při obhlídce. Následně bylo rozhodnuto  

o utěsnění místa úniku těsnícím límcem. Dělníci začali demontovat izolaci z potrubí. 

Bezprostředně po ukončení demontáže izolace byl spatřen kouř cca 60 metrů od místa 

úniku. Poté byly povolány hasičské záchranné jednotky. Během likvidace požáru došlo 

k výbuchu - BLEVE -, který nastal pravděpodobně v důsledku přehřátí uhlovodíků 

v potrubí.  

 

Požár 1. 7. 2008 

➢ 2 mrtví 

Při údržbářských pracích na olefinovém zařízení došlo k emisi a následnému 

vznícení uhlovodíků. Dva údržbáři byli popálení a na následky popálení o několik dní 

později zemřeli. Příčina zdroje emisí uhlovodíku nebyla zcela objasněna. Iniciace 

proběhla zřejmě v důsledku zajiskření používaného nástroje (např. kladiva o kov).  

Údržbáři však neprovedli několik zásadních kroků - kontrolu potrubí před 

zahájením prací, odšroubování prováděli z opačné strany, prováděný postup 

nezajišťoval vyprázdnění odvodňovacího systému uhlovodíků. 

 

Výbuch 4. 8. 2009 

➢  3 zranění, dva těžce 

Výbuch nastal v zásobníku kyseliny sírové v průběhu jeho opravy. Zásobník byl 

prázdný a 1x vypláchnutý. Pravděpodobně došlo ke vznícení par se vzduchem 

v průběhu odřezávání zkorodovaných šroubů bruskou. 

 

Výbuch 15. 7. 2009 

➢ 2 mrtví, 6 hospitalizovaných 
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K výbuchu došlo na předehřívači parního krakování v důsledku náhodné 

akumulace hořlavých plynů, pravděpodobně uniklých z hořáku při počáteční fázi 

zapalování. Zdroj iniciace nezjištěn, pravděpodobně se mohlo jednat o iniciaci statickou 

elektřinou nebo plamenem hořáku. Po výbuchu nenásledoval požár. 

5.3 Ostatní informační systémy 

RISCAD - Výbuch,  Nigata, Japonsko, 20. 3. 2007  

➢ 17 osob zraněno, 3 kriticky, 5 vážně 

K výbuchu došlo ve 3. patře továrny na výrobu methylcelulózy.  Příčinou byla 

iniciace prachu methylceluózy statickou elektřinou [21]. 

 

ARIA -  Výbuch, Venezuela, Falcon State, 25. 8. 2015 [23] 

➢ 48 mrtvých, cca 160 zraněných 

Výbuch způsoben únikem plynu v největší rafinerii ve Venezuele. Polovina 

z obětí byli příslušníci národní gardy. Dle odborníků byla příčinou výbuchu 

zchátralá zařízení a špatná správa areálu. Další z možných příčin bylo dle tisku 

značné propouštění zkušených zaměstnanců po velké stávce v roce 2002, kteří byli 

následně nahrazeni nezkušenými pracovníky [2]. 
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6 Rozbor závažných havárií v petrochemickém průmyslu 

z informačního systému MARS 

Informační systém MARS v období 2005 – 2015 eviduje 49 závažných havárií 

v petrochemickém průmyslu. Bližším zkoumáním můžeme příčiny těchto havárií 

rozdělit do čtyř základních kategorií, které byly způsobeny: 

➢ Technickou závadou 

➢ Lidským pochybením 

➢ Organizačním pochybením 

➢ Vnějšími vlivy 

Technickou závadou je myšlena přímo technická závada na zařízení, převážně se 

jedná o poškození zařízení vlivem vibrace, eroze, koroze, nedostatečné údržby apod.        

Havárie vzniklé lidským pochybením jsou havárie, kdy příčinou havárie byl 

přímo člověk. Jedná se např. o nedodržení daných pracovních postupů, nedostatečnou 

pozornost.  

 Havárie vzniklé organizačním pochybením jsou havárie, kde příčinou byly 

nedostatečně zpracované pracovní postupy.  

Havárie vzniklé vnějšími vlivy jsou havárie, kdy značnou roli hráli 

neovlivnitelné okolnosti, např. prudká nepředpokládaná změna počasí. 

Uvedené rozdělení je však možné brát pouze obecně. V mnoha případech se 

jedná o kombinaci několika faktorů, např. kombinace technické závady a vnějšího vlivu 

(vliv počasí), kombinace organizačního pochybení a lidského faktoru nebo kombinace 

organizačního a lidského pochybení. Analýza havárií v období 2005 – 2015 a jejich 

rozdělení do kategorií je v tabulce 3. 

Pro doplnění řešené problematiky je dále věnována pozornost příčinám  

a poruchovosti důležitých komponent a zařízení získaných z dostupných literárních 

údajů. 
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Datum 

havárie 

Technická  

závada 

Organizační  

pochybení 

Lidské  

pochybení 

Vnější  

vliv 
Nezjištěno 

04. 05. 2005   X X     

24. 06. 2005   X       

14. 07. 2005 X X       

07. 08. 2005 X         

01. 09. 2005 X         

06. 09. 2005 X X       

25. 10. 2005 X         

17. 11. 2005       X   

11. 12. 2005         X 

28. 03. 2006 X         

30. 04. 2006 X         

01. 05. 2006 X         

13. 07. 2006 X X       

05. 09. 2006       X   

15. 09. 2006     X     

01. 01. 2007 X         

01. 01. 2007       X   

17. 02. 2007     X     

18. 06. 2007 X         

31. 10. 2007 X         

17. 02. 2008 X         

16. 03. 2008 X         

17. 03. 2008         X 

07. 05. 2008   X       

01. 07. 2008   X       

05. 01. 2009         X 

12. 01. 2009         X 

29. 01. 2009         X 

15. 07. 2009 X X       

04. 08. 2009   X       

18. 09. 2009 X     X   

09. 04. 2010 X X       

15. 04. 2010   X       

17. 07. 2010 X         

01. 08. 2010         X 

04. 08. 2010         X 

02. 09. 2010 X X       

28. 04. 2011 X         

Tabulka 3 -  Příčina havárií 

[11] 
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05. 06. 2011 X 
    

21. 10. 2001 X 
    

06. 07. 2012 
 

X X 
  

19. 07. 2012 
    

X 

10. 10. 2012 X 
    

22. 12. 2012 
 

X X 
  

24. 07. 2013 X 
    

09. 08. 2013 
 

X 
   

17. 10. 2013 
  

X 
  

26. 11. 2013 X 
    

12. 01. 2014 X 
    

 

6.1 Příčiny a poruchovost komponent a zařízení [26][10][28]           

Dále, po vysvětlení použití, je uvedena poruchovost (četnost poruch) 

významných průmyslových komponent a zařízení, získaných z odborné literatury na 

základě studií reprezentativních vzorků. Využití těchto dat je možné při posuzování 

rizik technologických procesů i při projektování průmyslových zařízení [26]. 

6.1.1 Ventily 

            Ventily jsou zařízení, která regulují průtok kapalného či plynného média. 

V průmyslu se používá celá řada různých typů. Nejčastěji se využívají ventily regulační, 

mezi ně se řadí ventily kulové, jehlové, ventily regulující nízký průtok nebo ventily pro 

regulaci průtoku ve velmi dlouhých potrubích. 

Základní poruchy ventilů: 

➢ Prasknutí ventilu.  

➢ Propustnost ventilu instalovanou přírubou, těsněním u dvoudílných ventilů, nebo 

zejména těsněním ventilového dříku v důsledku koroze, opotřebení nebo 

nedostatečného utažení. 

➢ Médium uniká sedlem ventilu, typickými příčinami jsou koroze, eroze, případně 

poškozené sedlo ventilu. 

➢ Ventil nelze uzavřít z důvodu přítomnosti cizího tělesa. 
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➢ Ventil nelze otevřít, typickým příkladem je přílišné utažení, prasklina, nebo 

poškození vlivem tepelné roztažnosti, přílišného bočního zatížení, pádem 

předmětu na ventil apod., rovněž chybná instalace a koroze materiálu.  

➢ Otevírání a zavírání ventilu je pomalé, obvyklá příčina je koroze, netěsnost, 

nebo zaschnutí maziva. 

➢ Poškození ventilů na základně jejich prudkého otevírání a zavírání. 

 

            Některé z uvedených příčin jsou však často způsobeny procházejícím médiem. 

Míra selhání v důsledku těchto příčin nemůže být určena pouze pro ventil, ale musí být 

odvozena studiem zařízení jako celku.  

            Poruchy, které brání otevření a uzavření ventilů závisí také na rychlosti, kterou 

se ventil pohybuje. U častějších pohybů je vyšší pravděpodobnost vzniku koroze.  

Poruchy motorově ovládaných ventilů 

➢ Přehřátí motoru v důsledku přetížení, nastává zejména v případech, kdy je ventil 

zaseknutý. 

➢ Běžné poruchy motoru vznikají z důvodu poškození izolace, poškozením 

vibracemi, zadřením převodu, zadřením ložiska, poruchou chlazení, velkými 

vrstvami prachu, cizími částicemi nebo vodou v motoru. 

➢ Chyby při nastavení koncových dorazů nebo polohových spínačů tak, že se 

ventil neotevře nebo nezavře úplně.  

➢ Většina regulačních ventilů o rozměrech do 8 palců je ovládána stlačeným 

vzduchem, který může být příčinou poruch. 

➢ Průduchy v ovladači mohou být zablokovány, což může vést k situacím 

samovolného otevírání a zavírání ventilu. Může také nastat problém s otevřením/ 

zavřením ventilu. Voda ve vzduchových vedeních může zamrznout. 

➢ Rám ventilu může být poškozený, tzn., že se dřík nemůže pohybovat. 
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➢ Pokud je ventil použit pro regulaci, je důležité, aby mohl reagovat na malé 

změny signálu. Nadměrné utažení, propouštění těsnění nebo ložisek může 

znamenat, že špatně reaguje na malé změny signálu. Při dostatečném zesílení 

pak mohou vzniknout poruchy. 

Kromě popsaných poruch existuje celá řada poruch, které statisticky nehrají 

příliš významnou roli, ale které by měly být kontrolovány během inspekčních prohlídek, 

diagnostik poruch nebo při uvádění do provozu. 

Ventil lze instalovat nesprávně, není to neobvyklé, a proto by měl být před 

uvedením do provozu zkontrolován. Z důvodu nesprávné instalace může docházet 

k nadměrné korozi nebo vibracím. U třícestných ventilů může docházet k nasměrování 

média špatným směrem. 

Poruchovost (četnost poruch) 

Porucha                                                 Poruchovost  

únik těsněním                                   1 za 106 hod. 

prasknutí ventilu                       0,1 za 106 hod. 

roztržení ventilu                                       0,001 za 106 hod. 

 

Otevřený ventil  -  nelze uzavřít 

Časté používání    0,1 za 106 hod.         

Občasné používání                0,3 za 106 hod. 

Prasklina v sedle ventilu    0,1 za 106 hod. 

Nechtěné otevření     0,01 za 106 hod. 

Cizí těleso v sedle ventilu   záleží na systému 

Blokace ventilu    záleží na ventilu 

 

Uzavřený ventil    - nelze otevřít 

Často používaný    0,1 za 106 hod. 
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Občas používaný    0,3 za 106 hod. 

Prasklina v sedle ventilu   0,03 za 106 hod. 

Blokace ventilu    záleží na systému 

 

Poruchovost (četnost poruch) pro ručně ovládané 8 palcové šoupátkové ventily  

Porucha     Poruchovost 

únik skrze těsnění    2 za 106 hod. 

prasklina ventilu    0,01 za 106 hod. 

úplné rozbití ventilu    0,001 za 106 hod. 

 

V provozním stavu otevřený ventil    - nelze otevřít 

Často používaný    1 za 106 hod. 

Občasně používaný    3 za 106 hod. 

Únik sedlem ventilu    3 za 106 hodin 

Cizí těleso v sedle ventilu    záleží na typu systému 

Blokace průtoku    záleží na typu systému 

 

V provozním stavu zavřený ventil 

Nelze otevřít     3 za 106 hod. 

Únik sedlem ventilu    1 za 106 hod. 

 

 

Poruchovost (četnost poruch) pro 2 palcové kulové ventily  

Porucha                                       Poruchovost 

Únik sedlem a 

ventil nelze uzavřít    6 za 106 hod. 
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Únik těsněním     1 za 106 hod. 

 

Poruchovost (četnosti poruch) pro čtyřpalcové kulové ventily               

Porucha                                     Poruchovost 

Nelze otevřít/zavřít    8 za 106 hod. 

Prasknutí     0,1 za 106 hodin 

Roztržení     0,005 za 106 hodin 

 

Poruchovost (četnost poruch) pro 8 palcové šoupátkové ventily motorově ovládané 

Porucha                                    Poruchovost 

Únik těsněním dříku    30 za 106 hod. 

Únik uzavřeným sedlem   6 za 106 hod. 

Pomalá reakce     6 za 106 hod. 

Nelze otevřít/zavřít    4 za 106 hod. 

Rozbití      0,1 za 106 hod. 

Prasknutí     0,005 za 106 hod. 

 

Zpětné ventily 

Účelem zpětných ventilů je zabránění proniknutí média zpět. Často se používají 

na výstupu odstředivých čerpadel, kdy pří zastavení čerpadla je zabráněno zpětnému 

toku média. Časté rizikové události nastávají v momentě, kdy dojde k zastavení 

čerpadla, ale zpětný ventil protéká. Zpětné proudění čerpadlem může způsobit přetlak 

nebo přetečení napájecích nádrží. 

Ventil selhává při zavírání, jakmile dojde ke změně gradientu tlaku. K tomu 

dochází především tehdy, když se pohyblivá část ventilu nepohybuje z důvodu velkého 

opotřebení. Pulzující proudy mohou v některých případech způsobit další opotřebení.        
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Výsledkem tohoto typu poruchy je buď malé propouštění, nebo i velký proud, který 

může procházet zpět přes ventil.  

          Ventil může selhat i při otevírání, pokud zůstal delší dobu bez průtoku. Příčinou 

může být koroze, zablokování cizími tělesy, či krystalizace látky.  

Koroze může způsobit, že záklopka ventilu, nebo hlava bude propouštět. 

Poruchovost (četnost poruch) pro 4 palcové klapkové zpětné ventily  

Porucha        Poruchovost 

Závislá na průtoku a množství nečistot    2 za 106 hod. 

Při vibrujících průtocích      100 za 106 hod. 

V nekorodujícím prostředí      0,2 za 106 hod. 

Velké propouštění nad sedlem     0,2 za 106 hod. 

Zablokování (závisí na typu proudění a na zamrznutí nebo krystalizaci tekutiny) 

Selhání při otevírání: 

V normálním prostředí      0,2 za 106 hod. 

V korozivním prostředí      10 za 106 hod. 

Únik do okolí        0,1 za 106 hod. 

 

6.1.2 Potrubí 

Typické poruchy potrubí mohou být způsobeny zablokováním, únikem, nebo 

prasknutím. Četnost zablokování bude záviset na typu proudění, především bude ale 

způsobena zamrzáním látek, eventuálně jejich krystalizací z důvodu znečištění. Poruchy 

mohou být rovněž způsobeny teplotou dopravovaného média nebo teplotními výkyvy 

počasí. Koroze způsobí zablokování jen v extrémních případech. Mechanické poškození 

jako výsledek nárazu může být příčinou úniku látky, či ovlivnění rychlosti toku média. 

Hlavními příčinami jsou ale především usazeniny (nánosy) na nízkých místech potrubní 

sekce. 

Únik nebo lom potrubí může být způsoben řadou příčin: 
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➢ Korozí nebo erozí 

➢ Nabouráním vozidlem, jeřábem 

➢ Nadměrným namáháním, když je potrubí podpíráno 

➢ Poškozením, ke kterému došlo během instalace 

➢ Rozpínacími tlaky, hlavně když jsou stlačená pružná pojení 

➢ Pohyby v konstrukci nebo v základech 

➢ Podzemní potrubí může být špatně zasypané 

➢ Přetlakováním, buď vnitřním, nebo vnějším 

➢ Přehřátím, způsobujícím zeslabení stěn potrubí 

➢ Vibracemi, způsobujícími únavu materiálu 

 

Četnost poruch pro všechny uvedené příčiny se obtížně uvádí, protože je velmi 

závislá na okolnostech. Obecnější příčiny mohou být odhadnuté jako všeobecný 

průměr. Jako základ byly požity údaje API (American Petroleum Institute), které byly 

doplněny daty ze zkušeností a z další literatury. Příčiny jako dopravní nehody, výbuchy 

nebo požáry, které vedou k sekundárnímu selhání potrubí byly vynechány. Interpretace 

dat je dále komplikovaná faktem, že termín „únik“ není jasně definovaný. Únik, jak je 

definován, je malé prasknutí nebo proděravění v rozsahu od 0,01 mm2 do 10 mm2. 

Velký únik je v rozmezí od 10 mm 2 do 1000 mm2. Vše nad těmito hodnotami je 

považováno za lom. 

Poruchovost (četnosti poruch) dvou až šestipalcového potrubí. 

Porucha                    Poruchovost 

Zablokování       závisí na systému 

Malý únik       0,001 za 106 hod. 

Velký únik                 0,001 za 106 hod. 

Porušení       0,0003 za 106 hod. 
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Poruchovost (četnost poruch) pro 0,5 až dvou palcové potrubí                    

Porucha      Poruchovost 

Zablokování      závisí na systému 

Malý únik             0,001 za 106 hod. 

Prasknutí        0,0003 za 106 hod. 

6.1.3 Příruby 

Nejzávažnějšími poruchami přírub jsou únik média a prasknutí příruby. Příčin 

může být celá řada.  Příruba může být nedostatečně pevná tzn., že šrouby příruby nejsou 

kvalitně připevněny. Mohou být uvolněny z důvodu prudkých teplotních změn, 

přílišnými vibracemi, či mechanickým namáháním. Někdy je k připevnění použito málo 

šroubů, především z důvodu nedbalosti během instalace/údržby. Produkty koroze 

mohou přírubu při otevírání poškodit, může být také příčinou oslabení těsnění. Další 

poškození těsnění mohou také způsobit nečistoty, cizí tělesa, či špatné zacházení. 

Příruby mohou selhat i z jiných důvodu, např. těsnění může být vyfouklé, nebo zničené 

vysokými teplotami. 

 

Poruchovost (četnost poruch pro příruby na dvou až šestipalcovém potrubí  

Porucha      Poruchovost 

Malý únik (0,1 – 10 mm2)    0,4 za 106 hod. 

Vyfouklé těsnění nebo částečné znečištěné  0,01 za 106 hod. 

Potrubní sváry představují jedno z nejslabších míst potrubí. 

 

Poruchovost (četnost poruch) svárů pro 1,5 až 24 palcové potrubí 

Porucha                  Poruchovost 

Únik (méně než 10 % z plochy sváru)   0,03 za 106 hod. 

Prasknutí       0,003 za 106 hod. 
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6.1.4  Tlakové nádoby 

Existuje velké množství potencionálních příčin poruch tlakových nádob a z nich 

jen několik může být ohodnoceno termínem četnost poruchy. 

Seznam nejběžnějších příčin poruch tlakových nádob 

➢ Chyby konstrukce včetně poddimenzování, použití nevhodných materiálů, 

chybné postupy při svařování.  

➢ Některé tlakové nádoby vyžadují chlazení, pro zabránění úniku chladícího média 

je třeba instalovat odvodnění. 

➢ Přetížení způsobené příliš vysokými tlaky nebo teplotami, jako výsledek selhání 

pracovní činnosti, chyb operátora nebo administrativních chyb. 

➢ Poruchy materiálů a svárů způsobené chybami při tepelném zpracování. 

➢ Koroze může působit externě nebo interně. 

➢ Expanze kapalin, jakmile je nádoba plná a uzavřená. 

➢ Zemětřesení, havárie (např. letadla, vozidel) …. 

Některé poruchy mohou být kombinací několika příčin. 

 

Poruchovost (četnost poruch) pro tlakové nádoby 

Porucha                                          Poruchovost 

Katastrofická porucha      3.10-6 hod. 

         2,5.10-4 za 106 hod. 

Malý únik nebo prasknutí      3.10-6 hod. 

         2,5.10-3 za 106 hod. 

6.1.5 Nádrže 

Pro malé nádrže je skoro jediným typem poruchy přetečení, případně ucpání 

přítokových a především odtokových potrubí.  
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Pravděpodobnost úniku závisí na stáří nádrže, uskladněné látce, intenzitě koroze 

apod.  Minimální hodnota selhání je 1 na 106 hod., což často nastává u běžných nádrží 

z měkké oceli v případě ne příliš častých kontrol (každé 2 roky). 

U nádrží může dojít k poruchám, které jsou výsledkem selhání a chyb 

v proceduře plnění. Nádrže mohou být přeplněné, protože jsou plněny kapalinou bez 

možnosti expanze. Podobně mohou být přeplněny, protože větrací otvory jsou 

zablokované nebo uzavřené. Průduchová vedení jsou někdy zavřená kvůli dešti, během 

oprav nebo instalace.  

6.1.6 Bezpečnostní ventily  

Nejobvyklejší poruchou ventilů je, že se otevřou a následně nejdou plně uzavřít. 

Nežádoucí otevření jako následek vibrací nebo hydraulického rázu je rovněž celkem 

častou poruchou.   

Poruchovost (četnost poruch) dvou až pětipalcových bezpečnostních ventilů pro 

plynová a parní potrubí 

Porucha      Poruchovost 

Nechtěné otevření 0,1 až 1000 za 105 hod., záleží na 

umístění a pracovních podmínkách 

Únik těsněním      0,1 za 106 hod. 

10 za 106 hod, když se ventil otevírá 

častěji 

Ventil se neotevřel při vysokém tlaku  10-5   během aktivace 

Ventil se neuzavřel po otevření   3*10-3 během aktivace 
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6.1.7  Filtry 

Filtry pro zachycování tuhých částic z proudících kapalin jsou různorodé. 

Základní část obvykle tvoří kovová nebo plastická mřížka, celulózová plsť nebo 

papírová vložka. Tato část je většinou výměnná. 

Hlavní příčiny poruch: 

➢ Ucpání, nebo zablokování filtru, což brání dalšímu průtoku kapaliny a vyvolává 

značný pokles tlaku. 

➢ Protržení nebo porušení plochy filtru. 

➢ Konstrukce filtru může korodovat a produkty koroze se mohou uvolňovat do 

proudící kapaliny. 

 

            Četnost zablokování závisí hlavně na proudící kapalině, na tom jak často je 

vyměňována vložka apod. Četnost proděravění je asi 3 za 106 hod. pro ocelové mřížky 

v potrubích s chladicí kapalinou. 

6.1.8 Kompresory 

Kompresory selhávají z podobných příčin jako čerpadla. Poruchy kompresoru 

způsobují snížení výkonu, případně přerušení čerpání nebo nespuštění kompresoru. 

Poruchy v chladicím systému a následné úniky chladícího média vyžadují, aby byl 

kompresor vyřazen z provozu. 

              U kompresorů s olejovým mazáním se vyskytují specifické závady. Olej se 

může usazovat ve výpusti do potrubí. Následné přehřátí pak může způsobit vznícení 

oleje. 

Poruchovost (četnost poruch) kompresoru (pracovní tlak 4 bary) 

Porucha                 Poruchovost 

Přerušení činnosti kompresoru   200 za 106 hod. 
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Nespuštění kompresoru 10-3 za aktivaci (aktivováno častěji 

než 1x týdně)  

Únik chladícího média   20 za 106 hod. 

Prasklý píst   0,3 za 106 hod. 

 

6.1.9 Systémy snímačů a čidel 

Všechny systémy čidel a snímačů se potýkají s instalačními a kalibračními 

problémy. 

Proto je nutné během instalace zajistit: 

➢ Vhodné umístění čidla nebo snímače tak, aby měřená veličina byla sledována 

nepřetržitě. 

➢ Omezit ovlivňování měření jiným zařízením a dalšími vnějšími vlivy. 

➢ Provést aretování měřicího přístroje. 

➢ Měřící zařízení musí být správně instalováno, zapojeno a musí mít nastaven 

správný měřící rozsah. 

➢ Použité zařízení musí být kalibrováno. 

 

Snímače hladiny 

Jednoduché snímače hladiny většinou tvoří stupnice, plovák a potenciometr 

(měřící zařízení). U zařízení se mohou projevit nejrůznější poruchy, např.: 

➢ Plovák se může zablokovat následkem koroze nebo nánosu a potom signalizuje 

nepravdivou hodnotu úrovně hladiny. 

➢ Plovák se může porušit a propadnout se, a tím ukazovat nižší hodnotu úrovně 

hladiny. 

➢ Vlivem koroze a nánosů může měřící zařízení signalizovat příliš vysoký, resp. 

nízký stav hladiny. 

➢ Plovák se může zarazit o stěnu nádoby. 
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➢ Porucha měřícího zařízení (např. potenciometru) z důvodu zkratu, rozpojení 

obvodu, kolísání apod. 

➢ Kontakty spínacího zařízení mohou zkorodovat, místa spojů se mohou vlivem 

vnikajících nečistot stát nevodivými nebo naopak může dojít ke zkratu. 

Poruchovost (četnost poruch) 

Porucha      Poruchovost 

Zablokování snímače     50 za 106 hod. 

Pokles snímače a následná  

signalizace nižší hladiny    5 za 106 hod. 

Signalizace vyšší hladiny    0,1 za 106 hod. 

Odchylka větší než 5 %    2 za 106 hod. 

Většina spolehlivých snímačů sestává z plováku signalizujícího výšku hladiny 

na měřící tyči umístěné ve středu nádoby, nebo je signalizace výšky hladiny prováděna 

změnou odporu nebo kapacity v izolované trubici. Nicméně tyto měřící soustavy mohou 

selhat z důvodu usazenin. 

            Mezi další typy snímačů hladiny patří tlakové, např. membránové, které jsou 

závislé na změnách hustoty kapaliny.  Četnost poruch snímačů, které měří malé tlakové 

změny při vysokých tlacích (okolo 100 atm.) se blíží hodnotě 20 za 106 hod. 

Poruchovost (četnost poruchy) 

Porucha                 Poruchovost 

Kolísání hodnot více než 5 % od    5 za 106 hod. 

stanovené hodnoty 

rozepnutý/neuzavřený/měřící obvod   3 za 106 hod. 

 

Snímače průtoku 

Většina snímačů průtoku nejčastěji používaných v průmyslu sestává z měřící 

clony a zařízení, které měří pokles tlaku na druhé straně clony. Často jsou používány 
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membrány. Nejčastěji selhávají právě zařízení na měření tlaku. Vlastní měřící clony 

selhávají nejčastěji z těchto důvodů: 

➢  Koroze, způsobená špatnou kalibrací  

➢ Zablokování měřící clony. 

➢ Ulomení úchytů clon. 

Další typ snímačů průtoku tvoří „zarážky“ používané pro uzavření toku. Zarážka 

je umístěna excentricky na malé hřídeli. Proud tekutiny obrátí zarážku proti směru síly 

pružiny a toto pootočení způsobí sepnutí, nebo rozepnutí kontaktů. Kromě selhání 

mechanických části měřícího zařízení (např. uvolnění mechanických častí, opotřebení 

ložisek, ulomení páček) může ještě dojít ke zkratům, přerušení obvodu apod. 

Jako snímače průtoku se také používají malé turbíny, které proud tekutiny 

vyhodnocují vyhodnocováním změn mechanicky a magneticky snímaných veličin. 

 

Poruchovost (četnost poruch) 

Porucha                 Poruchovost 

Pneumatický rozvod, plyn 

odchylka větší než 5% od stanované hodnoty  12 za 106 hod. 

Není výstupní signál      4 za 106 hod. 

Vysoký výstupní signál     1 za 106 hod. 

Pneumatický rozvod, kapalina 

Není výstupní signál      4 za 106 hodin 

Není zachycen výstupní signál    3 za 106 hodin 

Vysoký výstupní signál                1 za 106 hodin 
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Teplotní čidla 

Většinu teplotních čidel používaných v průmyslové výrobě představují 

termočlánky. Chceme - li znát možnosti selhání termočlánku, musíme se zaměřit na 

selhání jeho jednotlivých částí, tzn. samotný tepelný snímač, vodivé spoje (pájené i 

nepájené) a zesilovač. 

Termočlánky jsou citlivé na účinky koroze a mohou se i snadno mechanicky 

poškodit. Produkty koroze mohou poškodit samotný teplotní snímač, čímž získáme 

chybné hodnoty. Podobný vliv na přesnost měření mají také usazeniny na teplotním 

snímači. Závada může také vzniknout na elektrickém vedení, především se jedná  

o přerušení elektrického obvodu nebo zkrat. Výsledkem pak může být žádný nebo 

chybný elektrický signál z teplotního snímače. Také chybné spoje mohou způsobit 

zkrat, přerušení elektrického obvodu, chybný údaj ve výstupním souboru apod. Mezi 

obvyklé poruchy zesilovače patří buď žádný, nebo maximální výstupní signál. 

Poruchovost (četnost poruch) 

Porucha      Poruchovost 

Zkrat                                        3 za 106 hod. 

Chybný výstupní signál ze zesilovače   2 za 106 hod. 

Přerušený obvod                 3 za 106 hod 

Odchylka větší než 5% od stanovené hodnoty 10 za 106 hod. 

Maximální signál ze zesilovače   1 za 106 hod. 

Mechanická porucha termočlánku              0,3 za 106 hod. 

Vadné vodivé spoje     2 za 106 hod. 

Únava materiálu     100 za 106 hod. 

 

Při používání teplotních čidel je potřebné všímat si konstrukčních problémů, 

které mohou vést k chybám a selháním. Je těžké umístit měřící zařízení přesně do místa 
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pozorování tak, abychom získali požadovanou hodnotu teploty. Teplotu měříme poblíž 

stěn nádrží nebo potrubí. Jestliže proudění není homogenní, tak snímaná hodnota 

teploty nemusí odpovídat skutečné teplotě. Teplota v nádrži nemůže být odvozena 

z teploty, kterou naměříme v přívodním potrubí. 

Jestliže proudění je příliš pomalé, teplo vedené do termočlánku může být 

z termočlánku odvedeno do okolí dřív, než termočlánek tuto změnu zaregistruje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

56 

 

7 Vyhodnocení příčin závažných havárií a posouzení 

opatření 

Z rozboru závažných havárií v petrochemickém průmyslu, nejrizikovějším 

odvětí, uvedeném v tabulce 3 na str. 39 vyplývá, že k největšímu počtu havárií došlo 

v důsledku technické závady (celkem 26 havárií) a organizačního pochybení (celkem  

6 havárií), případně jejich kombinací (8 havárií). Organizační pochybení nelze 

z dostupných údajů snadno analyzovat. V tomto směru je nutná důkladná analýza 

vnitropodnikových předpisů za účelem zjištění konkrétních nedostatků.  

Příčiny havárií vzniklých v důsledku technické závady (porucha, odchylka) je již 

možné podrobit bližší analýze. Výsledkem je skutečnost, že nejčastější příčinou vzniku 

závažné havárie je selhání na potrubní síti (téměř 55 % technických závad – poruch, 

odchylek). Potrubní sítě bývají velmi složité, jejich délky často přesahují několik 

kilometrů, propojují různé typy procesních zařízení a přepravují širokou škálu 

chemických látek. Z důvodu poruch dochází k úniku dopravovaného média - výronu 

toxických látek, požárům a výbuchům. Nejčastější příčinou selhání potrubí bývá 

korozivní působení látek s následným narušením potrubí a únik média do okolí. Méně 

časté jsou poruchy ventilů - nemožnost otevření, uzavření, praskliny vlivem vibrací, 

únava materiálu apod.  

Další kategorii představují příčiny vzniklé v důsledku špatného návrhu systému. 

Zde figurují zejména procesy s nedostatečným monitorováním stavů (téměř 17 % 

technických závad). Jedná se např. o havárie s přetečením média, kdy např. není stav 

naplnění zásobníku nikterak sledován. Dále zde patří havárie vzniklé např. z důvodu 

nevhodně použitých konstrukčních materiálů, havárie a poruchy vázající se 

k problematice přenosu tepla -  ztráta chlazení, nevhodný způsob ohřevu, horká místa 

v potrubním systému, případně v technologickém zařízení. Zvláštní pozornost je 

potřebné soustředit i na tepelnou roztažnost materiálů, nedostatečné podpěry apod. 

Poslední kategorií příčin, v rámci analýzy se ale téměř nevyskytující, jsou 

havárie vzniklé v důsledku nežádoucí reakce látek s nečistotami v reaktoru, s následným 

rizikem vzniku výronu toxických látek, požáru nebo výbuchu. 



  

57 

 

Vzhledem k širokému spektru a rozmanitosti příčin závažných havárií,  

i s ohledem na maximální zaměření na co nejužší typovou škálu havárií 

v petrochemickém průmyslu, není kvalitní návrh preventivních opatření takřka možný.       

Společného jmenovatele u havárií vzniklých organizačním a lidským pochybením, 

případně havárií vzniklých vnějšími vlivy je prakticky nemožné najít. 

U havárií, u kterých je příčinou technická závada (porucha, odchylka) však již 

lze, i přes jejich velkou rozmanitost, některé společné rysy nalézt. Z uvedeného 

vyhodnocení vyplývá, že z téměř více jak 50 % se jedná o havárie způsobené selháním 

potrubní sítě.  

Potrubní síť, aby byla schopna bezpečného a spolehlivého provozu, musí být 

v pravidelných intervalech pravidelně kontrolována a revidována.  

V rámci těchto kontrol je potřeba zaměřit se zejména na těsnost potrubí, kvalitu 

povrchu, na jejich uložení, neporušenost izolace, funkci armatur, vibraci apod.  

O kontrolách a revizích je potřebné vést záznamy a nedostatky pokud možno 

odstraňovat ihned. 
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8 Závěr 

Prevenci a připravenosti na závažné havárie musí být věnována pozornost i v 21. 

století. Ačkoliv se může zdát, že v souvislosti s technologickým pokrokem jsou největší 

rizika eliminována, opak může být pravdou. Ve světě dochází neustále k rozvoji 

chemického průmyslu, nárůstu objemu přepravy nebezpečných látek a vývoji nových 

chemických látek s mnohdy celou řadou nebezpečných vlastností.  

Pro kvalitní prevenci a připravenost na závažné havárie je určitě vhodné poučit 

se i z chyb (poruch, odchylek, chyb člověka), které se již projevily a z publikovaných 

informací, což je cílem této diplomové práce. 

V úvodních kapitolách je shrnut vývoj legislativy v oblasti prevence závažných 

havárií v EU i ČR.  Zmíněny jsou především směrnice SEVESO I, II i III a jejich 

aplikace do české legislativy.  

Následuje přehled nejzávažnějších havárií v historii lidstva a přehled závažných 

světových havárií v posledních 17 letech. Uvedeny jsou také dostupné světové 

informační systémy závažných havárií. Pozornost, z hlediska popisu proběhnuvších 

závažných havárií, se více soustřeďuje na americký informační systém CSD a evropský 

informační systém závažných havárií MARS. 

Pro následující užší výběr a vyhodnocení příčin závažných havárií je věnována 

pozornost období let 2005 - 2015. Vzhledem k omezenému přístupu dat, jazykové 

přístupnosti, a i s ohledem na evropské podmínky a legislativu, je pro účely zpracování 

diplomové práce zvolen evropský informační systém MARS. Statistické vyhodnocení 

průmyslových havárií v rozvojových zemích bude mít jistě zcela jiné výsledky. 

Pro detailnější prozkoumání příčin závažných havárií je nutné havárie rozčlenit 

do kategorií dle typu výroby. Ze statistických údajů vyplývá, že odvětví s největším 

počtem havárií je petrochemický průmysl. Proto je dále pozornost věnována ropě  

a atmosférické destilaci (rektifikaci) i zpracování ropných frakcí. Následně byla snaha 

analyzovat bližší příčiny závažných havárií v oblasti petrochemického průmyslu, které 

lze zařadit do uvedených kategorií - technická závada (porucha, odchylka), chyba 

člověka (lidské a organizační pochybení) a vnější vlivy. Největší počet havárií vznikl 
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v důsledku technické závady (poruchy, odchylky) a dále z důvodu organizačního 

pochybení. Nejčastěji dochází k závažným haváriím z důvodu poruch a odchylek na 

potrubní síti.  Pro doplnění byla řešena problematika příčin a poruchovosti významných 

komponent prvků a zařízení na základě literárních údajů. Získané informace mohou být 

využity při posuzování rizik technologií petrochemického průmyslu. 
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I 

 

Příloha č. 1:  Kritéria pro oznamování závažné havárie Komisi 

 

Příloha č. 3 k zákonu č. 224/2015 Sb. 

ČÁST I 

 

Každá závažná havárie uvedená v bodě 1 nebo havárie mající nejméně jeden z důsledků 

uvedených v bodech 2 až 6, musí být oznámena Komisi. 

1. Přítomné nebezpečné látky 

Jakýkoli požár nebo výbuch nebo havarijní únik nebezpečné látky v množství 

minimálně 5 % kvalifikačního množství stanoveného ve sloupci 3 tabulky I nebo ve 

sloupci 3 tabulky II přílohy č. 1 (dále jen nebezpečnou látkou). 

2. Zranění osob a poškození nemovitostí mající za následek 

a) úmrtí, 

b) zranění minimálně 6 zaměstnanců nebo ostatních fyzických osob zdržujících se v 

objektu, pokud jejich hospitalizace přesáhla dobu 24 hodin, 

c) zranění minimálně jedné osoby mimo objekt, pokud její hospitalizace přesáhla dobu 

24 hodin, 

d) poškození jednoho nebo více obydlí mimo objekt, které se v důsledku havárie stalo 

neobyvatelné, 

e) nutnost provedení evakuace nebo ukrytí osob v budovách po dobu delší než 2 hodiny, 

pokud celková přepočtená doba evakuace nebo ukrytí osob (počet osob násobený 

dobou) přesáhla 500 hodin, 

f) přerušení dodávky pitné vody, elektrické a tepelné energie, plynu nebo telefonního 

spojení po dobu delší než 2 hodiny, pokud celková přepočtená doba přerušení dodávky 

(počet osob násobený dobou) přesáhla 1000 hodin. 

3. Závažná havárie způsobená nebezpečnou látkou, pokud má za následek ekologickou 

újmu na 

a) území chráněném podle jiných předpisů, tj. zvláště chráněných územích a územích 

soustavy NATURA 2000, vyhlášených pásmech ochrany vodních zdrojů a pásmech 

ochrany zdrojů minerálních vod o rozloze stejné nebo větší než 0,5 ha, 

b) ostatním území o rozloze stejné nebo větší než 10 ha, 

c) vodním toku o délce stejné nebo větší než 10 km, 



  

II 

 

d) umělém nebo přirozeném útvaru povrchové vody, které nemají statut vodárenské 

nádrže podle jiného právního předpisu, o rozloze dosahující nebo přesahující 1 ha. 

4. Závažná havárie způsobená nebezpečnou látkou, pokud má za následek ekologickou 

újmu kolektoru, tj. horninového prostředí v pásmu nasycení i mimo ně v místě jímání 

nebo akumulace podzemních vod nebo znečištění podzemních vod o rozloze stejné 

nebo větší než 1 ha. 

5. Závažná havárie způsobená nebezpečnou látkou uvedenou v příloze č. 1 k tomuto 

zákonu, pokud má za následek 

a) poškození objektu původce závažné havárie ve výši stejné nebo převyšující 70 mil. 

Kč, 

b) poškození majetku mimo objekt původce havárie ve výši stejné nebo převyšující 7 

mil. Kč. 

6. Závažná havárie způsobená nebezpečnou látkou vedoucí k následkům mimo území 

České republiky. 

 

 
 


