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Diplomová práce se zabývá činností na zařízeních v závodě Vítkovice válcovna trub, 

která nesou určité rizika. Tyto rizika je zapotřebí identifikovat a analyzovat, aby následně 

mohlo dojít k vytvoření účinných opatření, které povedou ke snížení následků. Diplomová 

práce je rozdělena na dvě části. První část popisuje vybrané závažné havárie, které se staly jak 

ve světě, tak i v ČR. Popisuje vybrané metody, k identifikaci zdrojů nebezpečí. Druhá část 

diplomové práce se zabývá vlastní charakteristikou závodu VVT- Vítkovice válcovna trub a 

charakteristikou zařízení Pokulovací pec, která je předmětem provedení analýzy. K provedení 

analýzy byla vybrána metoda HAZOP. Dále byla provedena celková analýza lomu poutních 

válců. 

The annotation: 

KOBĚRSKÝ, M.: Tehe Analysis of hazard serviceability of equipment in the VVT Company. 

Ostrava:  Fakulty of Safety Engineering VŠB – Technical university of Ostrava, 2006, 50 p. 

Thesis, head: Ing.Dana Chudová. 

 

Key words: emergency incident, hazard, preventiv, risk, major akcident, object, machinery, 

identification hazard, disfunction on the equipment, dangerous substance, safety list. 

The book deals aktivity on establishment in plant Vítkovice. This establishment have 

any risk. This risk is requirement identify and analysis, in order to could become make 

creation effective move. This move from cut down effect. Diploma suplement is divide in two 

parts. First parts describe choice descriptions major akcident. This major akcident take place 



6 
 

with on  the word and on the teritory of  Czech Republic. Part describe selected metod. This 

metod front to identiffication hazard. Second part diploma suplement discribe incident to 

charakteristic metallurgical plant and charakteristic arrangement. This arrangement is subjekt 

analysis. Analysis is hazard and operability study. Has been effected general analysis valves. 
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2. Úvod 

Růst kapacit výrobních jednotek, zavádění technologií s extrémními pracovními 

podmínkami, kde je předpoklad zvýšeného nebezpečí úniku látek toxických, hořlavých a 

výbušných, klade náročné požadavky v oblasti zabránění vzniku havárií. Z uvedeného 

vyplývají vysoké nároky na kvalitu projektování i provozování, obojí musí zajišťovat 

odpovídající bezpečnost a spolehlivost provozu, protože v případě havárie se jedná nejen o 

hmotné škody, ale dochází také k ohrožení zdraví a životů lidí i životního prostředí. [2] 

 Možnost poškození zdraví a smrtelného zranění lidí při mimořádných událostech 

(haváriích), ale i rozsah ekonomických ztrát, vyvolává nutnost cílevědomého řízení a kontroly 

bezpečnosti. Proto je důležité, zvláště při skladování, výrobě i používání nebezpečných látek 

věnovat pozornost identifikaci nebezpečí (příčinám a podmínkám vzniku havárie) a 

hodnocení rizik (pravděpodobnosti a závažnosti následků) pro aplikaci vhodných 

preventivních opatření a zajištění připravenosti i zajištění na mimořádnou událost. Vstupním 

požadavkem pro identifikaci nebezpečí jsou vedle znalosti podmínek sledované činnosti právě 

vlastnosti a technicko bezpečnostní parametry látek. [3] 

Analýza a hodnocení rizik jsou procedury, které slouží pro potřeby řízení a tvoří 

podklady pro rozhodovací proces. Z toho vyplývá, že pracovní postupy musí respektovat 

určité požadavky, které zaručují správné a kvalifikované rozhodování a pro-aktivní řízení, 

které na základě současných znalostí je nejlepším nástrojem pro zajištění ochrany, 

bezpečnosti a rozvoje státu či organizace. Prioritní ochrana je věnována základním zájmům 

státu, tj. ochraně životu a zdraví lidí, majetku, životního prostředí, bezpečnosti obyvatelstva a 

aktuálně v poslední době ochraně kritické infrastruktury. [12] 

Hodnocení rizik je možno provést jen na základě konkrétních, pravdivých a ověřených 

datových souboru o dané živelní pohromě, nehodě, havárii, útoku apod., které platí pro 

fyzikálně správně definovaný prostor či území a pro fyzikálně správně definovaný časový 

interval. Cílem je zajistit rozhodování ve prospěch věci. Proto musí být používán otestovaný 

soubor kritérií, který zaručuje objektivitu, nezávislost a nezaujatost hodnocení. V řadě případů 

jsou posuzované problémy komplexní nebo mají mnoho nejistot a neurčitostí, což způsobuje, 

že je třeba použít vícekriteriální expertní metody. [12] 

Vzhledem ke složitosti a rozmanitosti vzniku živelních pohrom, nehod, havárií, útoku 

apod. na jedné straně a kvality, vypovídací schopnosti a homogenity dostupných datových 

souboru na straně druhé, není možno vypracovat žádné obecné pokyny pro stanovení rizik. 

Vždy je třeba nejprve provést odborné posouzení. Pro analýzu a hodnocení rizik je v současné 
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době k dispozici řada metodik a v dnešní době i softwarových nástrojů. Jsou založeny na 

fyzikálních modelech, které jsou jednodušší či složitější, což pochopitelně předurčuje lepší či 

horší správnost a spolehlivost výsledku.[12] 

Cílem Diplomové práce je provést analýzu rizik na zvolených zařízeních v závodě 

Vítkovice válcovna trub a následné vyhodnocení. Činnosti vykonávané na zařízeních 

v závodě Vítkovice válcovna trub nesou určitá rizika. Tyto rizika je zapotřebí identifikovat a 

analyzovat, aby následně mohlo dojít k vytvoření účinných opatření, které povedou ke snížení 

následků.  
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3. Rešerše 
 
Bartlová, I., Pešák, M.: Analýza nebezpečí a prevence průmyslových havárií II. SPBI Ostrava 

2003, 138 stran, ISBN: 80-86634-30-2 

 

 Publikace navazuje na Analýzu nebezpečí a prevenci průmyslových havárií. Jsou 

uvedeny mimořádné události antropogenní i přírodní, jejich příčiny, výskyty i projevy, dále 

dostupné informace o průmyslových haváriích s přítomností nebezpečných látek v ČR za 

poslední období. Je vysvětlena podstata zákona 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií, 

jako aplikace směrnice Rady 96/92/EC tzv. SEVESO II direktivy, z pohledu zajištění 

prevence a připravenosti na závažné havárie i další vývoj v téhle oblasti v EU i v ČR. 

V publikaci jsou popsány metody používané pro odhad a hodnocení následků průmyslových 

havárií, v závěru publikace jsou vybrané metody využity ve zpracovaných případových 

studiích. 

 

Bartlová, I.; Damec, J.: Prevence technologických zařízení. SPBI Ostrava 2002, 243 stran, 

ISBN: 80-86634-10-8 

 

 Publikace je rozdělena do tří částí.  V první části vysvětluje podstatu mimořádných 

událostí. Je zdůrazněn význam prevence závažných havárií, systematického provádění analýz 

rizik technologických procesů ve světě i v ČR a řízení rizik. Stručně jsou rozebrány i některé 

metody identifikace nebezpečí. Obsahem části dvě je objasnění pojmů a veličin používaných 

pro vyjádření nebezpečných vlastností jednotlivých látkových souborů a jejich ovlivnění 

pracovními podmínkami. Velká pozornost aktivním a pasivním preventivním opatřením. 

Jejich důsledné dodržení je zárukou bezpečné práce výrobních zařízení. Ve třetí části jsou 

uvedeny příklady vybraných technologií. 

 

Babinec, F.: Management rizika. Brno 2005, 93 stran. 

 

 V průmyslu (procesním, ve strojírenství i v dalších příbuzných oborech) je pojem 

„nové technologie“ zpravidla propojen s náročnějšími technologickými podmínkami. 

Většinou se jedná o vyšší provozní teploty a tlaky, obecně náročnější provozní podmínky pro 

stroje, nástroje, zařízení, aparáty, potrubí, člověka nevyjímaje. V neposlední řadě se jedná 

také o používání nových technologických médií či výrobu nových látek, které požaduje 
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navazující - odběratelský průmysl. Náročnější provozní podmínky a používané látky bývají 

potenciálním zdrojem rizika. Složitější procesy však vyžadují složitější postupy pro zajištění 

bezpečnosti. Seznam významných průmyslových havárií, ekonomické ztráty, ztráty na 

lidských životech a dopady na životní prostředí jsou jistě dostatečně výmluvné. 

 

VVT, dostupné z www < URL: http://www.trubky.cz > ( 24. 10. 2007) 

 

 Naše společnost zaujímá významné postavení na trhu bezešvých ocelových trubek jak 

v České republice, tak v Evropě. Je pokračovatelem  první evropské rourovny. V letech 1918 

– 1925 byly uvedeny do provozu dvě válcovací tratě s Mannesmannovou technologií výroby 

bezešvých trubek, která je v modernizované podobě i v současnosti základem výroby 

sortimentu v rozsahu vnějších průměrů 60,3 až 406,4 mm s tloušťkou stěny 6,3 mm a výše, z 

ocelí nelegovaných i legovaných s roční kapacitou přes 100 tisíc tun.  

 
Přehled metodik pro analýzu rizik, dostupné z www < URL: http://www.mvcr.cz > (15. 3. 

2007) 

 

Analýza a hodnocení rizik jsou procedury, které slouží pro potřeby řízení a tvoří 

podklady pro rozhodovací proces. Z toho vyplývá, že pracovní postupy musí respektovat 

určité požadavky, které zaručují správné a kvalifikované rozhodování a pro-aktivní řízení, 

které na základě současných znalostí je nejlepším nástrojem pro zajištění ochrany, 

bezpečnosti a rozvoje státu či organizace. Prioritní ochrana je věnována základním zájmům 

státu, tj. ochraně životu a zdraví lidí, majetku, životního prostředí, bezpečnosti obyvatelstva a 

aktuálně v poslední době ochraně kritické infrastruktury. 
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4. Terminologie 
 

V anglicky mluvících zemích jsou při formulování základních úkolů bezpečnostního 

inženýrství používány dva základní pojmy „hazard“ (nebezpečí) a „risk“ (riziko). V české 

hovorové řeči oba převzaté pojmy hazard a riziko často splývají, používají se jako synonyma. 

Naneštěstí jsou i v odborné literatuře oba pojmy „hazard“ a „risk“ často překládány jako 

riziko. Výsledkem bývá terminologický chaos a obtížná domluva odborníků. Např. v anglicky 

mluvících zemích dochází k zaměňování a překrývání některých termínů ve spojení s pojmy 

RISK a HAZARD. Např. termín „Hazard identification“ (identifikace nebezpečí) a „Risk 

Assessment“ (hodnocení rizika) bývají někdy nahrazovány obecnějším pojmem „Hazard 

Evaluation“ (Vyhodnocení nebezpečí). Pojem „Risk Assessment“ je chápán obdobně jako 

„Hazard Analysis“ (Analýza nebezpečí). [5] 

 

Nebezpečí (hazard) - je vlastnost látky nebo fyzikálního či biologického jevu / děje / 

faktoru nebo stav systému (může-li být systém ve stavu, kdy je nebezpečný, pak se jedná opět 

o jeho (vlastnost), která působí nepříznivě na zdraví člověka, životní prostředí a materiální 

hodnoty. Je to vlastnost “vrozená” (daný subjekt jí nelze zbavit), projeví se však pouze tehdy, 

je-li člověk jejímu vlivu vystaven (je exponován). I v případě stavu systému lze hovořit o 

neoddělitelné vlastnosti. Pokud takový stav z množiny možných stavů vyloučíme, dostaneme 

nový - jiný systém. [5] 

 

Riziko (risk) -   je v komplexním pojetí chápáno jako relace mezi očekávanou ztrátou 

(poškození zdraví, ztrátou života, ztrátou majetku atd.) a neurčitostí uvažované ztráty 

(zpravidla vyjádřenou pravděpodobností nebo frekvencí výskytu). V užším pojetí se někdy 

pojem riziko redukuje na pravděpodobnost, se kterou dojde za definovaných podmínek 

expozice k projevu nepříznivého účinku. [5] 

Definice používá termínu EXPOZICE, (doba působení). Je nezbytné si uvědomit, že 

riziko se rovná nule pouze v případě, že expozice dané látce nenastává (je nulová). Z definice 

rizika vyplývá, že riziko je charakterizováno ztrátou (typem ztrát) a frekvencí událostí. Ztráty 

mohou představovat zdraví člověka, život člověka nebo lidí, majetek nebo životní prostředí. V 

souvislosti s tím hovoříme o riziku zdravotním, společenském, ekonomickém a ekologickém. 

[5] 

Environmentální riziko je pojem, který zahrnuje riziko pro: [2] 

� Osoby 
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� Majetek 

� Životní prostředí 

 

Prevence - organizační a technická opatření nebo činnosti, jejichž cílem je předejít závažné 

havárii a vytvořit podmínky pro zajištění opatření na zmírnění dopadů možné závažné havárie 

havarijní připravenosti. [16] 

 

Nebezpečná látka - vybraná nebezpečná chemická látka nebo chemický přípravek, které 

vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností klasifikovaných podle zvláštního předpisu 

(zákona o chemických látkách a přípravcích) a jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto zákonu 

[5] 

 

Závažná havárie - mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově 

ohraničená událost, která vznikla nebo jejíž vznik bezprostředně hrozí v souvislosti s 

užíváním objektu nebo zařízení, v němž je nebezpečná látka vyráběna, zpracovávána, 

používána, přepravována nebo skladována, a která vede k bezprostřednímu nebo následnému 

závažnému poškození nebo ohrožení života a zdraví občanů, hospodářských zvířat, životního 

prostředí nebo ke škodě na majetku [16] 

 

objekt - celý prostor, popřípadě soubor prostorů, v němž je umístěna nebezpečná látka v 

jednom nebo více zařízeních, včetně společných nebo souvisejících infrastruktur a činností, ve 

vlastnictví nebo v užívání právnických osob, nebo podnikajících fyzických osob. [16] 

 

Zařízení - technická nebo technologická jednotka, ve které je nebezpečná látka vyráběna, 

zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována a která zahrnuje také všechny části 

nezbytné pro provoz, například stavební objekty, potrubí, skladovací tankoviště, stroje, 

průmyslové dráhy a nákladové prostory. [16] 

 

Provozovatelem - právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která užívá nebo bude 

užívat objekt nebo zařízení, v němž je nebo bude vyráběna, zpracovávána, používána, 

přepravována nebo skladována nebezpečná látka v množství stejném nebo větším, než je 

množství uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu v části 1 sloupci 1 tabulky I nebo tabulky II, 

nebo který byl zařazen do skupiny A nebo skupiny B rozhodnutím krajského úřadu [16] 
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5. Významné průmyslové havárie  
 
 Zhruba v druhé polovině 20. Století došlo k velkému rozvoji průmyslu. Téměř po 

celém světě byly budovány továrny, které nakládaly s velkým množstvím chemických látek a 

přípravků. Většina pozorovatelů a majitelů společností nevěnovala dostatečnou pozornost 

rizikům, která souvisejí s nakládáním s těmito látkami a přípravky. Z tohoto důvodu došlo 

k řadě havárií a katastrof způsobených selháním zařízení nebo lidského činitele, které jsou 

názorným dokladem o ničivém potenciálu, který může ohrozit zdraví a životy lidí, poškodit 

životní prostředí a způsobit nemalé finanční ztráty. [6] 

  

V chemickém průmyslu, kde rizika jsou nejmarkantnější, lze havárie -mimořádné 

události - roztřídit do několika dominantních skupin: [2] 

� mechanické poškození a zřícení objektů, 

� dopravní nehody, 

� popálení žíravými látkami při rozstřiku, 

� únik toxických látek způsobujících intoxikaci, 

� požáry, 

� výbuchy,  

� uvolnění významných toxických látek. 

 

Průmyslové havárie jsou prakticky jediný zdroj reálných informací pro: [5] 
 

� zdokonalení postupů, 

�  předcházení podobným událostem 

� rozvoj bezpečnostního inženýrství. 

 

Mezi nejvýznamnější havárie v procesním průmyslu patří: [5] 

�  Flixborough – Velká Británie 1974, pravděpodobně nejlépe dokumentovaná 

havárie, 

�  Seveso – Itálie, Lombardie 1976, 

�  Bhopal – Indie, Madhya Pradesh 1984 
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5.1. Toulouse - 2001 (Francie) 

V chemickém podniku AZF (výroba hnojiv) umístěném v průmyslové zóně na okraji 

města Toulouse došlo 21. září 2001 k výbuchu dusičnanu amonného. Celkový počet 

zraněných byl cca 2000, 31 lidí bylo usmrceno. V podniku bylo v té době asi 350 lidí. 

K výbuchu došlo ve skladu granulátu dusičnanu amonného (skladováno 200 - 300 tun), který 

je surovinou pro výrobu dusičnanových hnojiv. [2] 

Výbuchem vznikl kráter 50 m široký a hluboký více než 10 m, došlo k rozbití oken 

do vzdálenosti 3 km. Síla výbuchu byla ekvivalentní zemětřesení o síle 3,4 Richterovy škály. 

[2] 

 

5.2. Enschede - 2000 (Nizozemí) 

13. května 2000 došlo k sériím výbuchů ve společnosti Fireworks ve městě Enschede 

v Holandsku, která skladovala a montovala pyrotechniku. Při havárii došlo k usmrcení 22 lidí 

a ke zranění téměř 1000 lidí. Událost rovněž způsobila rozsáhlá poškození v okolí podniku, 

kde se nacházela obytná čtvrť a pivovar Grolsch, používající chladicí systém s velkým 

množstvím amoniaku. [2] 

Holandská vláda jmenovala komisi pro vyšetřování havárie. Ve zprávě komise, mimo 

jiné, navrhla zařadit podniky typu Fireworks do novelizované SEVESO II direktivy, protože 

povinnosti týkající se bezpečnostního managementu, vnějšího havarijního plánování a 

územního plánování budou přispívat ke snížení následků těchto typů havárií. [2] 

 

5.3. Baia Mare - 1999 (Rumunsko) 
 
 Na přelomu zimy a jara roku 2000 se v severovýchodní části Rumunska odehrály dvě 

na první pohled téměř identické havárie. V neděli 30.1. 2000 kolem 22.00 hodin se protrhla 

hráz odkaliště úpravny v Baia Mare a kolem 100 000 m3 vody s příměsí odpadní horniny, 

kyanidů a těžkých kovů vyteklo do potoků Zazar a Lápos v povodí řeky Szamos. Opravit 

poškozenou hráz a zastavit tak únik toxických látek se podařilo následující den. Maďarské 

úřady byly na havárii rumunskou stranou poprvé oficiálně upozorněny 31.1. v 18 hodin, 20 

minut. Vlna překročila maďarskou hranici 1. 2. odpoledne. Toxické látky (kyanidové 

komplexy kovů, měď, zinek) zasáhly ve vysokých dávkách vedle místních rumunských toků 
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především řeky Szamos (Rumunsko, Maďarsko) a Tisa (Maďarsko, Jugoslávie), v menší míře 

potom Dunaj. [6] 

Odhaduje se, že na maďarské hranici se množství kyanidu v řece pohybovalo kolem 

120 tun. Koncentrace zde dosahovaly 32,6 mg·l-1, na soutoku řek Szamos a Tisa 12,4 mg·l-1 

a v Szolnoku, jednom z nejvíce ohrožených měst 2,85 mg·l-1. Limitní hranice znečištění byla 

v řece Szamos překročena 300 krát, v horní Tise stonásobně a na dolním toku řeky 20-30 krát. 

 Odhaduje se, že na maďarské hranici se množství kyanidu v řece pohybovalo kolem 

120 tun. Koncentrace zde dosahovaly 32,6 mg·l-1, na soutoku řek Szamos a Tisa 12,4 mg·l-1 

a v Szolnoku, jednom z nejvíce ohrožených měst 2,85 mg·l-1. Limitní hranice znečištění byla 

v řece Szamos překročena 300 krát, v horní Tise stonásobně a na dolním toku řeky 20-30 krát.  

Další komplikaci znamenal pomalý postup toxické vlny. Voda proto překračovala limitní 

hodnoty znečištění po dobu až 36 hodin. Největší problémy představovalo znečištění v 

Szolnoku a jeho okolí, kde Tisa představuje jediný zdroj pitné vody pro téměř 160 000 lidí. V 

okolí Baia Mare byly zasaženy i studny, ve kterých koncentrace kyanidu překračuje limity 

více než 60 krát. [6] 

 Dne 10. března 2000, jen několik týdnů od havárie v Baia Mare, došlo k protržení 

odkalištní hráze poblíž města Baia Borsa, které se nachází poblíž hranic s Ukrajinou, ve 

stejném regionu jako Baia Mare. Došlo k úniku 20 000 tun odpadních sedimentů, které 

obsahovaly těžké kovy (především olovo, zinek a měď), do řeky Novat River, což je přítok 

řeky Visy a následně Tisy. Jelikož nebezpečí těžkých kovů spočívá především v dlouhodobé 

toxicitě způsobené bioakumulací, je obtížné stanovit následky této havárie. [6] 

 

5.4. Baškirská oblast - 1989 (Rusko) 
 

V červnu 1989 došlo v Baškirské oblasti mezi městy Samara a Ufa k výbuchu 

zemního plynu nahromaděného v údolí. Při zemních pracích byl poškozen plynovod, závadu 

nikdo neohlásil. Na přečerpávací stanici plynovodu byl zaznamenán pokles tlaku plynu 

v potrubí. Technici situaci chybně vyhodnotili jako závadu na přečerpávacím zařízení, snažili 

se zvýšením otáček kompresorů dosáhnout požadované hodnoty tlaku, čímž zintenzívnili únik 

plynu z poškozeného potrubí. Ke vzniku výbušné směsi zemního plynu se vzduchem došlo za 

několik hodin, iniciace byla způsobena zajiskřením na troleji při průjezdu dvou vlakových 

souprav. Při výbuchu bylo usmrceno 575 osob, 1 218 bylo zraněno. Území zasažené tlakovou 

vlnou připomínalo okolí dopadu meteoritu. [2] 



18 
 

5.5. Závažné průmyslové havárie na území ČR v letech 2001-2005 
 
 V průběhu let 2001, 2004 a 2005 nedošlo v ČR k žádné závažné havárii dle kriterií 

v té době platného zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií. [2] 

 

Tabulka 1: Přehled závažných havárií v ČR v letech 2001 – 2005 [2] 

Datum Podnik Popis havárie Dopady - dle kriterií  
závažné havárie 

15., 17. a 
23. 8. 2002 

SPOLANA a. s., 
Neratovice 

Zatopením areálu společnosti při 
srpnových povodních došlo vlivem 

vztlaku k uvolnění zásobníků a 
k narušení potrubních rozvodů  

s chlorem.  Došlo k úniku cca 80,8 
tun chloru, z toho 760 kg se dostalo 

do ovzduší. 

Množství uniklého chloru, 

vliv na ekologii,  
omezení obyvatelstva 

v okolí. 

 

21. 11. 2002 
 

Spolek pro chemickou a 
hutní výrobu a. s., 

Ústí nad Labem 

Výbuch s následným požárem 
v provoze Umělé pryskyřice II. 

Celý provoz zničen požárem (cca 
80 tun surovin a produktů). 

Přímé škody na 

majetku společnosti 

166,8 mil. Kč (nejsou 

zahrnuty náklady 

na demolici objektu a 

sanaci). 

 
 

26. 12. 2002 BorsodChem- 
MCHZ  s. r. o., 

Ostrava 

Výbuch havarijního zásobníku ve 
výrobně nitrobenzenu. Havarijní 
zásobník je určen k odvodu směsi 
z drenáží při odstavení výroby a 

k zachycování nitrační směsi 
v nestandardních situacích. 
Zařízení bylo v odstávce od 

24. 12. 2002. 

Škody na majetku 
společnosti cca 100 

mil. Kč. 

13. 1. 2003 Sellier & Bellot, 
a.s 

Výbuch při čerpání jímky u objektu 
výroby třaskavé rtuti. 

Úmrtí 

28. 2. 2003 BP Česká republika 
v.o.s - tankoviště 
aplnírna Dýšina 

Výbuch unikajícího plynu  - PB. Zranění 
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6. Základní přehled vybraných metod 
 
 Pro analýzu a hodnocení rizik je v současné době k dispozici řada metodik a v dnešní 

době i softwarových nástrojů. Jsou založeny na fyzikálních modelech, které jsou jednodušší či 

složitější, což pochopitelně předurčuje lepší či horší správnost a spolehlivost výsledku. Proto 

každý uživatel musí z hlediska žádoucího cíle hodnocení rizik nejprve vyhodnotit, zda jsou 

splněny předpoklady předmětné metodiky, poté musí zhodnotit, zda jeho datové soubory mají 

vypovídací hodnotu z hlediska živelní pohromy, nehody, havárie, útoku apod., jejíž rizika 

chce sledovat a zda naplňují požadavky metodiky. Teprve poté je možno provést výpočet. 

Interpretaci výsledku lze provést pouze v rozsahu, který je určen předpoklady metody a 

modelu, který metodika předpokládá. [12] 

 Hodnocení rizik je možno provést jen na základě konkrétních, pravdivých a ověřených 

datových souboru o dané živelní pohromě, nehodě, havárii, útoku apod., které platí pro 

fyzikálně správně definovaný prostor či území a pro fyzikálně správně definovaný časový 

interval. Cílem je zajistit rozhodování ve prospěch věci. Proto musí být používán otestovaný 

soubor kritérií, který zaručuje objektivitu, nezávislost a nezaujatost hodnocení. V řadě případů 

jsou posuzované problémy komplexní nebo mají mnoho nejistot a neurčitostí, což způsobuje, 

že je třeba použít vícekriteriální expertní metody. [2] 

Z pohledu shromážděných znalostí a zkušeností je třeba konstatovat, že většina 

metodik pro stanovení rizik předpokládá absolutní bezchybnost projektu a omezuje se jen 

(nebo téměř výhradně) na kontrolu jeho dodržení včetně procesu a činnosti obsluhy. To 

znamená, že každá metoda analýzy rizik je pouze pomocný nástroj a inteligence člověka 

zůstává nezastupitelná. [5] 

 

6.1. Identifikace zdrojů rizika 

Objektivní identifikace zdrojů rizika (nebezpečí) má poskytnout seznam pravděpodobných 

poruch (odchylek od technologie, chyb člověka) nebo jejich kombinací vedoucích k haváriím. 

K tomuto účelu můžeme použít řady rozdílných metod lišících se: [2] 

���� v podkladech pro provedení, 

���� v počátečním stádiu, 

���� ve způsobu provedení v závislosti na čase, 
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���� ve způsobech kombinace poruch. 

 
 V průmyslově vyspělých zemích se pro identifikaci nebezpečí nebo posouzení rizika 

(bezpečnostní studii) používá více než desítka metod. Nacházejí uplatnění nejen při 

posuzování bezpečnosti chemického procesu, ale jsou používány také v potravinářském 

průmyslu, farmacii a v jiných výrobách, které mohou být zdrojem nebezpečí. [6] 

První tři uvedené metody jsou nesystematické (deterministické), v celé řadě případů 

jsou zcela dostatečné pro identifikaci zdrojů rizika. Nesystematické metody používané pro 

identifikaci a hodnocení nebezpečí v průmyslu, především chemickém, jsou založeny na 

praktických zkušenostech. Slabou stránkou těchto postupů je skutečnost, že neberou v úvahu 

události (problémy), s nimiž jsme se dosud nesetkali. Za účelem zajištění požadavků, aby 

riziko spojené s potenciálním nebezpečím zůstalo přijatelné, bylo nutno vyvinout odpovídající 

metody pro identifikaci a hodnocení zdrojů rizika. Protože každá z nich využívá pro 

provedení určitý systém nazývají se systematickými a jak je dále uvedeno mohou být 

deterministické a pravděpodobnostní. [2] 

Kromě uvedených metod existují i jejich varianty a vzájemné kombinace. Např. 

HAZAN (Hazard Analysis) je jednou z variant FTA (Fault Tree Analysis), v praxi se rovněž 

používá vzájemná kombinace What if Analysis s Check List Analysis. Specifickou skupinu 

představují metody používající indexů - ukazatelů, jedná se o relativní hodnocení (Relative 

Ranking) a lze zde zařadit i rychlé hodnocení (Rapid Ranking), které je založeno na stanovení 

indexu hořlavosti a výbušnosti a indexu toxicity. [2] 

 Z uvedeného vyplývá, že některé metody byly vyvinuty pro identifikaci zdrojů rizika 

(deterministické metody) např. CL, RR, HAZOP, FMEA. Jiné umožňují určitým způsobem 

vyhodnotit pravděpodobnost vzniku havárie (pravděpodobnostní metody) např. FTA, 

FMECA. Praxe ukazuje, že není snadné zvolit metodu vhodnou právě pro řešený problém. Je 

třeba připomenout, že při výběru metody hraje důležitou úlohu i znalost metody a zkušenosti s 

její aplikací. [2] 



21 
 

Tab. 2.  Seznam nejčastěji používaných metod [5] 

 

 

Seznam metod není ani úplný, ani preferenční. Nejedná se o metody konkurenční, ale 

navzájem se doplňující a podporující. Nelze počítat s tím, že by problém bezpečnosti určitého 

procesu vyřešila studie jedinou metodou. Taková představa je iluzorní, navíc bezpečnostní 

studie sama o sobě bezpečnost nezvýší. Výsledkem detailní a systematické studie však může 

být seznam doporučení pro snížení rizika a zvýšení bezpečnosti. [5] 

 

 Výběr vhodné metody je ovlivněn několika faktory: [2] 

�  cíl metody 

� typ analýzy 

� informace potřebné k provedení analýzy 

� charakteristika analyzovaného procesu 

� zkušenosti s prováděním procesu 

� náklady na analýzu 
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6.2. Klasifikace metod 

 
 
Obr. 1. Klasifikace metod [5] 

6.3. Stručná charakteristika vybraných metod 
 

6.3.1. Bezpečnostní audit (Safety audit) 

 

 Tato metoda se Vztahuje se především na stávající provozy a zahrnuje systematické a 

kritické posouzení vybraných aspektů provozování závodu, provozu nebo zařízení. 

Představuje obvykle inspekční pochůzky, které mohou mít charakter neformální vizuální 

prohlídky až po formální šetření, které trvá delší dobu. Posouzení bývá provedeno týmem 

pracovníků různých profesí. Typickým sledem by měla být příprava - obvykle příprava 

kontrolních seznamů -, hodnocení, doporučení pro realizaci i zaznamenání změn. [2] 

Audit musí být proveden nezávislou skupinou osob, aby byla zajištěna objektivnost 

hodnocení. Auditoři musí mít odbornou způsobilost k provedení auditu. [2] 

 Příprava auditu zahrnuje stanovení oblasti zkoumání, cíle auditu a sestavení 

auditorského týmu. Postup prohlídky musí být předem připravený, aby byla zajištěna 

důslednost. Vhodné je, jak již bylo uvedeno, využití kontrolních seznamů a po provedení 

auditu následuje hodnocení a doporučení opatření. [2] 

Mezi výhody bezpečnostního auditu patří: [2] 

� identifikace slabých míst, 

� zvýšení úrovně bezpečnosti (návrh zlepšení, jeho realizace), 
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� zlepšení „image“, 

� vliv na ekonomické ukazatele podniku. 

 

6.3.2. Analýza pomoci kontrolního seznamu (Check list analysis) 

 

Tato metoda využívá kontrolní seznamy položek nebo kroků, podle kterých se ověřuje 

stav provozu. Lze sestavit velký počet check listů, např. pro každý stroj a zařízení. Kompletní 

kontrolní seznam obsahuje údaje „ano", „ne", „není vhodné" a „není třeba více informací", 

což napomáhá k dosažení úplnosti informací. Často se kontrolní seznamy používají ke zjištění 

souladu s předpisy a standardy (normami). Příklady použití kontrolních seznamů jsou 

v příloze 1. [2] 

  Je důležitá jako způsob, kterým lze analyzovat složité a obtížné problémy a srovnávat 

je s předem připraveným seznamem. Je vhodná při zjišťování problémů, ke kterým již došlo. 

Jejím nedostatkem je, že neposkytuje dostatečnou představu o nebezpečí, které by mohlo 

vzniknout v jiných možných situacích.[2] 

 

6.3.3. Co se stane, když...  (What if analysis..) 

 
 Je založena na brainstormingu, při kterém kvalifikovaný pracovní tým (dobře 

obeznámený se zkoumaným procesem) prověřuje formou dotazů a odpovědí neočekávané 

události, které se mohou v procesu vyskytnout. Formulované dotazy začínají 

charakteristickým „co se stane, když.?” [5] 

 Odhadují se následky vzniklého stavu nebo situace, navrhují se opatření a doporučení. 

Metoda WHAT IF - v praxi relativně oblíbená, neboť neklade vysoké nároky na čas. Je však 

nutno počítat s tím, že nižší časová náročnost studie má kořeny v intuitivním, méně 

systematickém postupu. Tato metoda je velmi efektivní a účinná, pokud má pracovní tým 

provozní zkušenosti a současně má aplikační zkušenosti s touto metodou. V opačném případě 

může být výsledek studie diskutabilní. [5] 

 Metoda " Co se stane, když…" v kombinaci s kontrolním seznamem (What-

If/Checklist Analysis) 
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Tato metoda kombinuje tvořivé rysy analýzy What-If a systematické vlastnosti metody 

(Check list) kontrolního seznamu. Metoda těží z předností a kompenzuje nedostatky 

jednotlivých přístupů. Metoda kontrolního seznamu je založená na zkušenostech autorů 

kontrolního seznamu. Jestliže seznam není úplný, analýza nemůže účinně pokrýt ohrožující 

situace. Technika What-If vede tým k tomu, aby uvážil možné nehody a následky, které jsou 

mimo rámec zkušeností autorů dobrého kontrolního seznamu. Naopak technika kontrolního 

seznamu propůjčuje analýze What-If Systematičtější podobu. [5] 

Účelem analýzy je identifikovat ohrožení, zvážit obecné typy havárií, které mohou 

v procesu nastat, zhodnotit kvalitativně účinky těchto havárií a určit zda ochranná opatření 

proti možným havarijním situacím jsou přiměřená. Tato technika se obvykle používá k 

analýze nejobvyklejších ohrožení, které v procesu existují. Metoda se obvykle soustředí na 

méně podrobnou úroveň rozhodování, než např. FMEA. Často se tato metoda používá k 

prvnímu hodnocení procesu a je předchůdcem podrobnější studie. [5] 

Tým obvykle vytvoří tabulku možných havarijních situací, účinků, ochran a opatření. 

Výsledky studie mohou také obsahovat vyplněný kontrolní seznam. Někdy se však k 

dokumentaci výsledků používá popisného způsobu. [5] 

Tým by měl mít zkušenosti s projektem, provozem a údržbou zkoumaného procesu. 

Počet lidí v týmu závisí na složitosti procesu a do jisté míry na fázi života procesu ve které se 

analýza provádí. Obvykle tato metoda vyžaduje méně lidí a času než strukturovanější 

techniky. [5] 

 

6.3.4. Studie nebezpečí a provozuschopnosti (Hazard and operability study) 

 

 Jedním z nejjednodušších a zřejmě nejrozšířenějších přístupů k identifikaci nebezpečí 

je studie nebezpečí a provozuschopnosti nazývaná HAZOP  (Hazard and Operability Study). 

Vyvinula ji společnost ICI-Petrochemicals Division ve Velké Británii a v současné době 

představuje jistý uznávaný standard při posuzování nebezpečí a zajišťování bezpečnosti 

složitých chemických zařízení. [2] 

 Autor metody HAZOP ve své původní práci charakterizuje tuto metodu jako spojení 

dvou základních postupů. Jako první lze uvést "studii provozuschopnosti" (Operability 

Study), což je v podstatě identifikace nebezpečných situací. Na ni navazuje Hazard Analysis, 

což je vyhodnocení rizika. Skutečným cílem HAZOPu je však praktické řešení složité 

identifikační úlohy. [5] 
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Používá se ve značné míře v chemickém průmyslu pro posuzování nově 

projektovaných, rekonstruovaných i stávajících provozů. Je to metoda flexibilní, použitelná 

pro velké kontinuální provozy (např. petrochemické), rovněž pro malé diskontinuální procesy 

i pro jednotlivá zařízení. Metoda je vhodná jak pro velké organizační celky, tak i pro malé 

společnosti. [2] 

Při této studii provádí kritické posouzení projektu (provozu) nevelký tým odborníků. 

Každý úsek je posuzován systematicky při využití série klíčových slov. Základním 

předpokladem vhodnosti jejího použití je, že projekt je vypracován pro „normální“ provozní 

podmínky, takže nebezpečí nebo provozní problémy mohou nastat pouze tehdy, dojde-li ke 

změně těchto podmínek. [2] 

Základní je rozdělení systému na dílčí subsystémy, tj. aplikace systémového přístupu - 

rozděl a zvládni, rozděl a panuj. Také další předpoklad vychází z praktických zkušeností. 

Provozní hodnoty závažných veličin se musejí pohybovat v mezích, které se považují za 

bezpečné. Větší vybočení - odchylka mimo stanovené limity může být nebezpečná. Při 

porovnání s ostatními metodami spočívá základní přínos metody HAZOP především v 

systematickém a metodicky propracovaném návod prohlídek. [2] 

Série klíčových slov se použije systematicky tak, aby si členové týmu mohli učinit 

okamžitou představu a podle toho identifikovat pravděpodobné odchylky od navrhovaných 

podmínek. Dále je nutné určit, zda existuje podmínka, při níž by mohlo k odchylce dojít. 

Pokud tato příčina existuje, je třeba zkoumat její důsledky. [2] 

Aplikace již uvedených klíčových slov NO, NOT, MORE, LESS se jeví jako relativně 

jednoduchá, tato klíčová slova zpravidla také dávají zřetelnou, jasnou a snadno pochopitelnou 

odchylku. Zbývající klíčová slova již nejsou tak snadno použitelná a vyžadují vysvětlení. 

Následující dvě klíčová slova AS WELL AS, PART OF mají kvalitativní charakter. Současně 

se předpokládá, že účel je zachován úplně nebo alespoň částečně. Poslední dvě komentovaná 

klíčová slova mají také kvalitativní charakter a charakterizují skutečnost, že účelu nebylo 

dosaženo. Klíčové slovo REVERSE znamená negaci původního účelu a tím je jednoznačně 

vytvořena odchylka. Soubor klíčových slov tvoří základní pomůcku, která ve spojení s účelem 

usnadňuje formulaci odchylek. Aplikovatelnost klíčových slov je poměrně široká, zejména 

tehdy, je-li účel definován obecně. Při podrobnějším popisu účelu použitelnost klíčových slov 

klesá, neboť ubývá i typů možných odchylek. [2] 
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Tab. 3. Klíčová slova pro HAZOP [2] 

Klí čové slovo Význam Výklad 

     NO, NOT 
    (žádný, není) 

     MORE 
    (více, vyšší) 
 
 
 
 

     LESS 
    (méně, nižší) 
 
 
 
 

     AS WELL AS 
    (rovněž, také) 
 
 

     PART OF 
    (část něčeho) 

     REVERSE 
    (reverze, zpětný) 
 
 

 

     OTHER  THAN 
    (jiný než)  
  

         kompletní 
         negace účelu 

         kvantitativní 
         zvýšení 
 
 
 
 

         kvantitativní 
         snížení 
 
 
 
 

         kvalitativní 
         zvýšení 
 
 

         kvalitativní 
         snížení 

         logický 
         protiklad 
 
 

 

        kompletní 
        náhrada 
 
 

        žádná část účelu nebyla 
        provedena 

        vztahuje se k množství 
        a vlastnostem, např. 
        rychlost průtoku, teplota, 
        apod., stejně jako 
        k činnostem, např. ohřev, 
        reakce atd. 

        vztahuje se k množství 
        a vlastnostem, např. 
        rychlost průtoku, teplota 
        apod., stejně jako 
        k činnostem, např. 
        chlazení, reakce atd. 

        všech navržených účelů 
        je dosaženo společně 
        s určitou přídavnou 
        činností 

        pouze některé záměry 
        (účely) jsou provedeny  

        je nejvhodnější pro 
        činnosti, např. zpětný tok 
        nebo chemická reakce, 
        může být aplikováno i ve 
        vztahu k látkám 

        žádná část z původního 
        účelu není dosažena, 
        dochází k jiné činnosti 
 

 

Postup při studii metodou HAZOP lze popsat následujícími kroky: [2] 

� Popis účelu (funkce) systému (subsystému) - 

předpokládá se, že jeden subsystém má jednu základní funkci. 

� Popis odchylky od požadovaného účelu - 

využití uvedených, definovaných, klíčových slov. 

� Nalezení příčiny nebo kombinace příčin vedoucích k odchylce - 

hledání odpovědi na otázky, „co se stane, když... ",  „co mohlo způsobit, že... "apod. 
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� Stanovení možných důsledků a provozních potíží. 

� Doporučení opatření. 

Vlastní realizační postup při podrobné studii vybraného zařízení lze formálně rozdělit do 

několika základních fází: [2] 

� stanovení cíle, 

� výběr pracovního týmu, 

� příprava týmu, 

� provedení studie 

� zaznamenání závěrů. 

 Cíl by měl být vyjádřen co možná nejsrozumitelněji, jako typické se uvádějí tyto 

důvody: [2] 

�  kontrola projektu, 

�  rozhodnutí kde zařízení postavit, 

�  rozhodnutí o výběru konkrétního zařízení, 

�  kontrola provozních předpisů, 

�  zvýšení bezpečnosti stávajících provozů. 

  Je také potřebné uvážit a rozhodnout, jaký vliv a dopad může mít identifikované 

nebezpečí na: [2] 

�  obsluhující personál, 

�  zařízení a proces, 

�  kvalitu produkce, 

�  obyvatelstvo, 

�  životní prostředí. 

Hlavní cíle bývají vypracovány skupinou osob zodpovědných za projekt nebo za 

provoz, může to být např. vedoucí projektu, inženýr projektu nebo vedoucí provozu. Celá 

studie je prováděna pověřeným týmem, jehož pravomoci musí být přesně vymezeny. 

Definování cíle je snadnější, pokud je příslušný vedoucí provozu (projektu) seznámen s touto 
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metodou. Důkladná identifikace nebezpečných stavů, tzn. potenciálních nebezpečí metodou 

HAZOP vyžaduje vytvoření pracovního týmu, v němž jsou zastoupeny všechny potřebné 

odbornosti. V týmu jsou zastoupeny dva typy odborníků. První skupinu tvoří techničtí 

odborníci, kteří přispívají znalostmi o procesu, zařízeních, měření a regulaci atd. Druhou 

skupinu tvoří odborníci, reprezentující metodickou a poradní činnost. [2] 

Studie menšího chemického provozu vyžaduje, aby v týmu byly zastoupeny tyto 

odbornosti: [2] 

� strojní inženýr, 

� chemický inženýr, 

� provozní chemik, 

� vedoucí výroby, 

� hlavní inženýr projektu. 

Pracovní tým by měl být tvořen odborníky s takovými znalostmi, které jsou pro 

požadovanou studii dostatečné. Členové týmu bývají obvykle vybaveni potřebnou pravomocí 

k provedení potřebných změn. Tým by neměl být příliš velký, jako optimální se uvádí tři až 

pět osob. Studie zařízení metodou HAZOP jsou, jak již bylo uvedeno, velmi systematické, 

proto je nutné, aby někdo poradu či rozpravu řídil. Tato osoba, obeznámená s metodou 

HAZOP, má funkci vedoucího metodika. [2] 

Je vhodné, aby kromě vedoucího metodika byla členem týmu i další osoba mající 

poradní funkci, která zaznamenává zjištěné nebezpečné stavy. Tento člen týmu zastává funkci 

tajemníka. Na první pohled se zdá, že pro tuto funkci stačí jedna osoba. Avšak zkušenosti 

ukazují, že takové složení má za následek výrazné zatížení týmu jako celku. Je lepší 

zaměstnat sedmičlenný tým po dva dny, než šestičlenný tým po dobu čtyř dnů. [2] 

 

6.3.5. Analýza možnosti poruch a jejich následků (Failure modes and effects 
analysis) 

 Jedná se o významnou metodu pro identifikaci nebezpečí u průmyslových zařízení. 

Postup je založen na systematickém prověřování systému s cílem odhalit možné poruchy, 

jejich příčiny a následky. Metodicky se vychází spíše z jednotlivých prvků systému než z 

procesních parametrů systému. [5] 

Cílem studie metodou FMEA je odhalit takové poruchy, které mají závažný vliv na 

bezpečnost a provozování systému. Hlavním dokumentem, ze kterého se při bezpečnostní 
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studii vychází je funkční schéma systému V různých oborech se pro taková schémata používá 

různé označení (např. technologické schéma, konstrukční výkresová dokumentace atd.). [5] 

Postup zahrnuje: [5] 

1. identifikaci každé poruchy u jednotlivých prvků, uvažování sekvence návazných událostí, 

hledání příčiny poruchy a odhad možných následků, 

2. klasifikace poruch podle závažných charakteristik (možnosti detekce, diagnostiky, výměny 

atd.) 

Pro praktické použití byl postup studie rozpracován do několika základních kroků, 

které jsou charakterizovány následujícími otázkami: [5] 

 

� Jaký je projev poruchy? 

� Jaké jsou možné příčiny poruchy? 

� Jak může být porucha objevena / detekována? 

� Jak porucha ovlivní systém? (jaké jsou následky poruchy) 

� Je tento stav přijatelný, co je potřeba udělat? 

 

Tab. 4: Průběh studie FMEA jde zaznamenat do formuláře: [5] 

 

Tato metoda může být rozšířena o četnost výskytu poruch nebo o jejich 

pravděpodobnost. V tom případě se provádí Failure Modes, Effects and Criticality Analysis - 

FMECA. [2] 

 

6.3.6. Analýza stromem poruch (Fault tree analysis) 

 
 Analýza bezpečnosti metodou stromu poruch byla vyvinuta pro potřeby 

elektrotechniky, rozvíjena v letectví a široké použití nalezla v jaderné energetice. Na základě 

výsledků dosažených v jaderné energetice je dnes používána také v procesním průmyslu. 

Sestavení stromu poruch pro kterýkoliv systém je velmi náročné na čas, znalosti a 

zkušenosti.[5] 

Analýza stromu událostí je postup, který sleduje průběh procesu od iniciační události 

pres konstruování událostí vždy na základě dvou možností – příznivé a nepříznivé. Metoda 
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FTA je graficky statistická metoda. Názorné zobrazení systémového stromu událostí 

představuje rozvětvený graf s dohodnutou symbolikou a popisem. Znázorňuje všechny 

události, které se v posuzovaném systému mohou vyskytnout. Podle toho jak počet událostí 

narůstá, výsledný graf se postupně rozvětvuje jako větve stromu. [5] 

 Strom poruch má tzv. TOP (vrcholovou) událost, která je hlavní nežádoucí událostí. 

Ve spojení s touto událostí lze použít OR GATE (hradlo nebo) pro několik vstupních případů. 

OR GATE, specifikuje, že výstupní událost může nastat, jestliže se přihodí jakýkoliv vstupní 

případ. Lze použít i AND GATE (hradlo a), což vyjadřuje, že výstupní událost nastane pouze 

tehdy, když nastanou všechny vstupní případy. Používají se i jiné symboly, např. obdélník, 

kruh, kosočtverec. [2] 

Při této metodě lze postupovat ve čtyřech nebo pěti stádiích. V prvém stádiu je 

zvolena vrcholová událost a možné příčiny jsou identifikovány obecně, např. morfologickým 

vyhledáváním nebo studiem údajů získaných z již zaznamenaných havárií. Alternativně může 

být použita analýza stromem nebezpečí (Hazard Tree Analysis), uvedená dále, jestliže má 

sestavený standardní strom poruch sloužit k určitému specifickému použití. Analýza stromem 

nebezpečí a stromem poruch spolu do značné míry souvisejí, takže nebezpečné stavy mohou 

být určeny na specifických místech provozu nebo provozního zařízení. Dalším krokem je 

identifikace různých "řetězových" poruch v provozu (v zařízení) vedoucích k vrcholové 

události. Zde se provádí např. vyhledávání způsobu poruch jednotlivých komponent. Závěrem 

by měly být zjištěny jednotlivé příčiny poruch komponent. [2] 

 

     

Obr. 2. Analýza stromem poruch [2] 

6.3.7. Analýza příčin a následků (Causes and concequences analysis) 

 
 Analýza příčin a dopadu je směs analýzy stromu poruch a analýzy stromu událostí. 

Největší předností CCA je její použití jako komunikačního prostředku: diagram příčin a 
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dopadu zobrazuje vztahy mezi koncovými stavy nehody (nepřijatelnými dopady) a jejich 

základními příčinami. Protože grafická forma, jež kombinuje jak strom poruch, tak strom 

událostí do stejného diagramu, muže být hodně detailní, užívá se tato technika obvykle 

nejvíce v případech, kdy logika poruch analyzovaných nehod je poměrně jednoduchá. Jak už 

napovídá název, účelem analýzy příčin a dopadu je odhalit základní příčiny a dopady 

možných nehod. Analýza příčin a dopadu vytváří diagramy s nehodovými sekvencemi a 

kvalitativními popisy možných koncových stavu nehod. [12] 

  

6.3.8. Indexové metody 

 
 

� Dow´s fire and explosiv index (F&EI) – metoda vyvinuta společností Dow´s Chemical 

Company pro identifikaci nebezpečí požáru a výbuchu procesních jednotek. F&EI 

uvažuje rozmanité faktory, jako jsou látkové vlastnosti, procesní podmínky, projekt 

provozu apod. [5] 

� Mond index – je metoda zavedená společností ICI – Mond Division. Je rozšířenou 

verzí Dob F & Indexu, zahrnuje nebezpečí ohrožení nebezpečnými látkami. [5] 

 
� Substance hazard index (SHI )-  byl navržen Organization Resources Counselors jako 

nástroj pro klasifikaci nebezpečnosti látek. Index SHI je definován jako podíl 

rovnovážné koncentrace látky za normální teploty a prudce toxické koncentrace téže 

látky ve vzduchu. [5] 

 

� Material hazard index (MHI) -  je používán ke stanovení limitního množství 

nebezpečné látky, které je ještě přípustné z hlediska bezpečnosti. Při překročení tohoto 

limitu musí být provedena bezpečnostní opatření. [5] 

 

� Chemical exposure index (CEI) – je další metoda společnosti Dow chemici company, 

která ji vyvinula za účelem posouzení nebezpečí ohrožení toxickou látkou. [5] 

 
� Thresold planning quantity (TPQ) index - zavedla organizace Enviromental Protection 

Agency. Pro látky překračující přípustné limity množství musí být podniknuta 

příslušná bezpečnostní opatření. [5] 
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� Rapid rating - náleží do kategorie Relative Ranking. Umožňuje rychlou identifikaci 

nebezpečí požáru a ohrožení toxickou látkou. [5] 

 

7. Analýza- Hutní průmysl tváření kovu 
 
Vítkovice, Válcovna trub a.s. 

Ostrava Vítkovice, Výstavní 1132 

Válcovací trať Velký Mannesmann č. 440/1  

 

7.1. Historie závodu 
 

Společnost zaujímá významné postavení na trhu bezešvých ocelových trubek jak v 

České republice, tak v Evropě. Je pokračovatelem  první evropské rourovny. V letech 1918 – 

1925 byly uvedeny do provozu dvě válcovací tratě s Mannesmannovou technologií výroby 

bezešvých trubek, která je v modernizované podobě i v současnosti základem výroby 

sortimentu v rozsahu vnějších průměrů 60,3 až 406,4 mm s tloušťkou stěny 6,3 mm a výše, z 

ocelí nelegovaných i legovaných s roční kapacitou přes 100 tisíc tun. [14] 

Původní výrobní závod vznikl v rámci bývalých Vítkovických železáren, kde byla 

první trubka vyrobena v prosinci 1883 jako trubka na tupo v plynové peci svařená – šlo o 

první trubku vyrobenou v tehdejší Rakousko-Uherské monarchii. Bezešvé trubky se vyráběly 

Erhardtovým způsobem od roku 1896, v roce 1908 byl zahájen provoz Stiefelovy tratě za 

osobní účasti vynálezce tohoto způsobu výroby. V letech 1918 až 1919 byla postavena trať 

Velký Mannesmann s úpravnou a soustružnou závitů na olejářské trubky. Do provozu byla 

tato trať uvedena 4. září 1919. V letech 1926 až 1927 byla postavena a uvedena do provozu 

trať Malý Mannesmann. Válcovací tratě Velký a Malý Mannesmann přetrvaly ve výrobě 

dodnes. [14] 

V letech 1947 – 1971 patřila k závodu i Mannesmannovská trať ve Svinově. V roce 

1962 bylo také zahájeno nedestruktivní zkoušení trubek. Provoz tažírny za studena byl 

ukončen společně se zastavením tratě Stiefel v roce 1997. Od roku 1999 se stala firma 

samostatnou akciovou společností vyčleněnou z koncernu Vítkovic. Jediným akcionářem byla 

do září 2005 firma ASTONIA, a.s. ze skupiny SHIRAN GROUP, současným vlastníkem je 

firma TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. ze skupiny MORAVIA STEEL a.s. [14] 
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7.2. Historie bezešvých trubek 

 
Rozvoj parních strojů kladl stále vyšší nároky na trubky. Těmto nárokům trubky 

vyráběné svařováním již nevyhovovaly a bylo nutno hledat nové způsoby výroby. Novou 

technologií vyřešili na svou dobu geniálním způsobem bratři Reinhard (*1856, †1922) a Max 

(*1857, †1915) Mannesmann. [14] 

''Proces kosého válcováni a příslušná válcovna" byl patentován pod číslem 34 617 dne 

27. 1. 1885 a 13. 5. 1887 doplněn patentem č. 45 891. O významu tohoto řešení svědčí, že i 

po více než 100 letech je tato technologie živá a perspektivní. Vynálezci se původně výrobou 

trubek nezabývali a o tom jak se na toto řešení přišlo, jsou dvě legendy. [14] 

Podle první verze byl princip řešení spojen s reelingem, který byl používán k hlazení a 

rovnání kruhové oceli, určené k výrobě pilníku. Po rovnání i hlazení se objevovaly kusy, které 

měly ve svém jádru trhliny. Totéž se projevovalo při příčném válcování kulatiny pro cepy a 

pístní tyče. Válcování probíhalo na stolici – reelu se třemi válci. Ukázalo se, že při náhradě 

třetího horního válce vodítkem byl získán efekt "rozvolnění", což vedlo k vynálezu kosého 

děrování. Druhá verze tvrdí, že Reinhard Mannesmann si při jednom obědě hrál s kouskem 

chleba, který válel mezi prsty. Při tomto pohrávání se dostal s chlebem proti párátku, které 

držel v druhé ruce a vznikal dutý předvalek. [14] 

Nejblíže k objektivnímu hodnocení je názor profesora Franze Reuleauxe (přítel rodiny 

a bývalý učitel vynálezců), který vyslovil na přednášce v Berlíně, že vynález je výsledkem 

úporného přemýšlení a nesčetných pokusů při řešení úkolu, jež vynálezcům zadal jejich otec. 

První zkoušky s válcováním trubek byly prováděny v Remsheidu na stolici kde bratři vyráběli 

pilníky. První předvalek se podařilo vyrobit v noci 22.8.1886. První bezešvé trubky byly 

vyráběny kosým válcováním ve třech závodech, v Bousu v Sársku, v Landore v Anglii a v 

Chomutově. Hledaly se dále cesty jak vyrobit trubky s menším průměrem a tloušťkou steny. 

Po řadě pokusů podal v roce 1890 Reinhard Mannesmann patentovou přihlášku na "Způsob a 

zařízení k formování, vyválcování a kalibrování trubek a jiných dutých těles", která byla 

vydána patentem pod číslem 58.762 dne 24. 2. 1891. V té době prý také vzniklo pojmenování 

nového válcovacího procesu. Profesor Reuleaux tento proces válcování nazval poutnická trať 

podle pochodu procesí k poutnímu místu v Echternachu v Lucembursku, kam rodina 

Mannesmannů jezdila. První trubka takto vyválcována byla 68 x 5 mm, délky 4 m. [14] 
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7.3. Popis výroby 
 

VVT-VÍTKOVICE VÁLCOVNA TRUB, a.s. vyrábí a dodává: [14] 

� bezešvé ocelové trubky válcované za tepla, 

� trubky profilové, 

� trubky olejářské – Casing a Line Pipe. 

Nabídka komplexních dodávek je podle přání zákazníků doplněna o: [14] 

� tepelnou úpravu trubek žíháním, 

� atestaci mechanických vlastností, chemického složení, hodnocení a dokumentaci 

metalografické struktury materiálu, 

� defektoskopii nedestruktivním zkoušením rozptylovými toky, ultrazvukem 

a magnetickou práškovou metodou. 

Naše výrobky se nejčastěji používají v těchto odvětvích a pro tyto účely: [14] 

� energetika - výroba energetických zařízení, kotlů, tepelných výměníků a zásobníků, 

tlakové stanice, parovody a komory 

� chemický a geologický průmysl – těžba a rozvody ropy, zemního plynu a vody, 

geologický průzkum, transfer médií, 

� strojírenství a automobilový průmysl – nápravy, rámy, nárazníky, tiskárenské válce, 

vodící kladky, statory, výložníky 

� stavebnictví – produktovody, struskovody, mikropiloty, mikrozápory a injektáže, 

trakční stožáry, ocelové konstrukce nejrůznějších budov, střech, horských drah, 

stadionů a hal  

Výroba trubek o průměru 168, 194, 204, 229, 245, 267, 273, 298, 324, 256, 376, 406 a o 

stěně trubek 6,3 – 60 mm. Trubky se vyrábí ze vsázkového materiálu- ingot, sochor, 

kontislitek, nebo výkovek. Vsázkový materiál se vsází do Pokulovací pece a to podle sázecího 

programu. Sázení materiálu se provádí pomoci jeřábu s elektromagnetem z nádvoří na vstupní 

rošt pece, vytahování se provádí pomoci výtlačky na pojezdový vůz, který dopravuje materiál 

k děrovací stolici. Ohřev materiálu probíhá ve svažné Pokulovací peci dle běžných zvyklostí a 

zkušeností v závislosti na chemickém složení oceli a průměru sochorů, ingotů a kontislitků. 

Teplota ohřevu je dána podle požadavků na děrování a měří se na vnitřním povrchu 



35 
 

vyděrovaného předvalků. Poté probíhá válcování na poutní stolici. Jakost povrchu a správný 

rozměr válcovaných trubek je ovlivněn kvalitou použitých poutních válců a trnů. Ty nesmí 

vykazovat přílišné opotřebení. 

7.4. Vývojový diagram Postupu VVT  
 

 
 
Obr. 3. Vývojový diagram postupu VVT [15]
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7.5. Blokové schéma výroby 
 
Topný koksárenský plyn       Ostřik vnitřního povrchu předvalků 

Zemní plyn            Kroužkování 
 

 

 

 
Obr. 4. Blokové schéma výroby

Pokulovací pec 
 

      Děrovcí stolice      Válcování na  
      Poutní stolici 

           Pila Šikmoválcová 
rovnačka 

      Úpravna 

       Sklad       Expedice 
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7.6. Nákres výroby 
 
 
 

 
 
 

1. Sázecí rošta    6. Válcovací stolice 
2. Pokulovací pec  7. Pila 
3. Pojezd    8. Váha 
4. Děrovací stolice  9. Chladící rošta 
5. Poutnice      10. Úpravna  
 

Obr. 5. Nákres s popisem výroby [15] 
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7.7. Technologické postupy jednotlivých vybraných pracovišť 

 

7.7.1. Ohřev materiálu 

 
Pec má pevnou zešikmenou nístěj, po niž se vsazka (sochor, ingot, kontislitek nebo 

výkovek) pohybuje pokulováním. Sázení materiálu se provádí pomoci jeřábu 

s elektromagnetem z nádvoří na vstupní rošt pece, vytahování pak pomocí výtlačky na 

pojezdový vůz, který dopravuje materiál k děrovací stolici. Pec umožňuje topení zemním 

nebo koksárenským plynem a to v jednotlivých čtyřech zónách. Pro tento provoz jsou na peci 

zabudované hořáky spalující buď koksárenský, nebo zemní plyn. [15] 

 

7.7.1.1. Základní technická data pece [15] 

 

jmenovitý hodinový výkon    max. 13t 

průměr ohřívaných kusů   275 – 500 mm 

 

Tab. 5:  Rozměry pracovního prostor  

 

 

 

 

Tab. 6: Rozměry vstupního otvoru  

   výška [mm]     šířka [mm]    sklon nístěje plocha nístěje [m3] 

  900 mm   3100 mm          2°30´       84,3 m3 

 

Tab. 7: Teploty v peci při ohřevu materiálu  

   zóna  teplota [C°] 

0. max. 950 

I. max. 1200 

II. max. 1380 

III. max. 1360 

 

       výška [mm]    délka [mm]       šířka [mm] 

      700 – 1500          24745      4110 – 4200  
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Tab. 8: Ostatní teploty  

                postup    teplota [C°] 

při vytavování strusky     max. 1580 

teplota odcházejících spalin     cca. 1000  

teplota spalin před rekuperátorem     max. 900  

 

Tab. 9: Tepelný příkon 

        Tepelný příkon  

  zóna  Příkon [kW] 

    0.       733 

    I.      1330 

    II.      1780 

   III.      4290 

 

Topné plyny:  

koksárenský plyn    Hu = 15900 kJ/m3
 N 

tlak na vstupu     4 kPa 

teplota      -10 až +20 °C 

max. spotřeba     cca 1850 m3 N .hod-1 

zemní plyn     Hu = 34200 kJ/m3 N 

 

tlak na vstupu     0,17 MPa 

tlak za regulační řadou   2,5 kPa 

teplota      -10 až +20°C 

max. spotřeba     745 m3 N .hod-1 

spalovací vzduch    ventilátorový RVD - 1000 

tlak vzduchu za ventilátorem   5,5 kPa 

teplota za rekuperátorem   max. 350°C 

max. spotřeba     Q vzd. spal. 2,51 m3
 N .sec-1 

zchlazovací vzduch spalin   ventilátorový – stejný jako spalovací vzduc  

tlak vzduchu za rekuperátorem  5kPa 

teplota vzduchu před rekuperátorem  350°C 
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max. množství     Q vzd. zchl. 1 m3
 N .sec-1 

 

Hořáky: [15] 

Zóna 0 

typ hořáku  plochoplamenný typ FFG 6 s elektrickým 

zapalováním bez hlídání plamene, se SiC 

spalovacím kamenem pro zemní i koksárenský 

plyn, teplota vzduchu max. 400°C 

počet      4ks 

 

Tab. 10: Tlaky médií před hořáky  

        Tlaky médií před hořáky [kPa] 

Zemní plyn          0,4 

Koksárenský plyn          1,6 

Vzduch 400°C          3,1 

 

Zóna I  

Typ hořáku  GLV 660 s elektrickým zapalováním bez 

spalovacího kamene pro zemní i koksárenský 

plyn, teplota vzduch max. 350°C 

Počet  

     3ks 

Tab. 11: Tlaky médií před hořáky 

        Tlaky médií před hořáky [kPa] 

Zemní plyn          0,52 

Koksárenský plyn          1,9 

Vzduch 350°C          2,3 

 

 

Zóna II  

Typ hořáku  GLV 660 s elektrickým zapalováním bez 

spalovacího kamene pro zemní i koksárenský 

plyn, teplota vzduch max. 350°C 
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počet  4ks 

 

Tab. 12: Tlaky médií před hořáky 

        Tlaky médií před hořáky [kPa] 

Zemní plyn          0,52 

Koksárenský plyn          1,9 

Vzduch 350°C          2,3 

 

Zóna III  

Typ hořáku  FRMG 1645 typ A bez zapalování s krátkým 

žárobetonovým spalovacím kanálem pro zemní a 

koksárenský plyn, teplota vzduchu max. 350°C 

Počet 4ks 

 

Tab. 13: Tlaky médií před hořáky 

        Tlaky médií před hořáky [kPa] 

Zemní plyn          0,5 

Koksárenský plyn          2,2 

Vzduch 350°C          2,6 

 

Zapalování hořáků 

Zóna 0, I a II  elektrickým jiskrou pomoci přenosného 

zapalovacího trafa typ HZG 1. 

 

Zóna III  elektrickým jiskrou pomoci přenosného 

zapalovacího trafa typ HZG 1. s elektrodou 

 

7.7.2. Válcování na poutní stolici  
 
 Poutní stolice byla vyrobena v r. 1917 firmou DEMAG. Pohon poutní stolice se 

provádí stejnosměrným motorem, na jehož hřídeli je setrvačník o průměru 8500 mm a 

hmotnosti 60 t, GD2 = 4335000 kgm2. [15] 
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Tab. 14. Štítkové hodnoty motoru [15] 

výkon 920 – 1840 kW 

napětí 530 V 

proud 1950 – 4200 A 

otáčky 45 – 90/min 

 

Stavění spodního válce se provádí ručně pomoci podložek a klínů. Horní válce se staví 

pomocí šroubů el. motorem. 

 
Tab. 15. Podávací zařízení [15] 
max. tlak vody 630 MPa 
min. tlak vody 490 Mpa 
tlak vzduchu 34 – 59 MPa 
Průměr pístnice 600 mm 
max. délka zdvihu podávacího zařízení 1300 mm 
 
 
7.7.2.1. Používané nástroje 

 
Jakost povrchu a správný rozměr trubek je ovlivněn kvalitou poutních válců a trnů. 

Poutní válce a trny, určené k válcování trubek nesmí vykazovat přílišné opotřebení, větší 

trhliny a rozměrové úchylky od určených hodnot. Maximální průměr poutních válců je 830 

mm. Opracovaní nových a opotřebených poutních válců se provádí na fréze PPT a na 

soustruhu BECKER.  Kontrolu kvality poutního válce provádí před zabudováním přední 

valcíř. Během válcování, mimo zaválcování, doválcování a při „tr čácích” musí být válce 

chlazeny vodou. Válce jsou dodávány s ohrubovaným povrchem a předlitým kalibrem. [15] 
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7.8.  Fotogalerie 

 

  
 
Obr. 6. Pokulovací pec   Obr. 7. Děrovací stolice 
              

  
  
Obr. 8. Poutní trny    Obr. 9. Podávací zařízení 
 
        

      
 

Obr. 10. Poutní stolice   Obr. 11. Hodiny pro Pokulovací pec 
 



44 
 

8. Hodnocení nebezpečí 
8.1. Nebezpečné látky ve VVT 
 

 Ve VVT, a.s., se jedná o nebezpečné látky a přípravky, s nimiž se nakládá: 

Koksárenský plyn, zemní plyn, acetylen, kyslík, kyselina sírová, xylen, aceton, benzín, 

difenylamin, hydroxid sodný, kyselina fosforečná, manganistan draselný, petrolej, všechny 

typy olejů, všechny typy plastických maziv, všechny typy barev, fermež. [15] 

8.2. Hořlavé plyny a jejich PTCH 

8.2.1. Koksárenský plyn - technicky čistý 

 
Nejzávažnější nepříznivé účinky na člověka při používání přípravku: Při vdechování je 

toxický, při dlouhodobé expozici vážně poškozuje zdraví. [15] 

Nejzávaznější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání přípravku: Plyn je 

extrémně hořlavý, ve směsi se vzduchem je výbušný. [15] 

 

Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky: [15]  

  vodík      (H2 )   50 – 60 % obj. 

 methan   (CH4)  20 – 30 % obj. 

 oxid uhelnatý (CO) 5 – 8 % obj. 

 benzen  0,05 – 0,20 % obj. 

Fyzikální a chemické vlastnosti: [15] 

 Skupenství (při  20 °C): plynné 

 Barva:    bez barvy 

 Zápach:   charakteristický 

 Teplota vznícení:  nad 450 °C  

 Meze výbušnosti:  horní mez (% obj.): 30,3 

     Dolní mez(% obj.): 5,3 

 Hustota (při 20 °C)  0,48 – 0,56 kg / m3   

 Výhřevnost:   15,9 – 17,6 MJ / m3n 

 Spalné teplo:   17,6 – 19,7 MJ / m3
n 

 Teplotní třída:   T1 

 Vhodné hasivo   třída požáru C 

 Mezní experimentální bezpečná spára: skupina výbušnosti II B 
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8.2.2. Zemní plyn nedorizovaný 

 
 Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání látky: [15] 

Nejsou známy nepříznivé účinky – zemní plyn nepodporuje dýchání, citlivé osoby mohou být 

drážděny vyššími uhlovodíky při kontaktu s kůží. [15] 

Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání látky: zemní plyn 

je skleníkovým plynem. [15] 

Možné nesprávné použití látky: je možná záměna s ostatními topnými plyny (propan – 

butan, svítiplyn) [15] 

 

Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky: [15] 

 Methan (CH4) cca 98% obj. 

 Vyšší uhlovodíky C2 – C8 

 

Fyzikální a chemické vlastnosti [15] 

 Skupenství (při 20 °C): plynné 

 Barva:    bezbarvý 

 Zápach:   bez zápachu až velmi slabě merkaptanická 

 Teplota tání (st.C):  -182,5 

 Teplota varu(st.C):  -161,6 

 Meze výbušnosti:  horní mez výbušnosti (% obj.):15 

     dolní mez výbušnosti (% obj.): 4,4  

 Oxidační vlastnosti:  zemní plyn je schopen oxidace 

 Hustota (při st.C):  1,8 kg/m3, při 0 °C, 101,325 kPa 

 Rozpustnost (při st.C): -ve vodě nerozpustný 

     -v tucích nestanoveno 

 
9. HAZOP  
9.1. Pokulovací pec 

Pec umožňuje topení zemním, nebo koksárenským plynem a to v jednotlivých čtyřech  

zónách. Pro tento provoz jsou na peci zabudované hořáky spalující buď zemní, nebo 

koksárenský plyn. Pro analýzu pokulovací pece byla vybrána analýza HAZOP. Technická 

data pokulovací pece jsou popsána v kapitole 6.7.1.1. Schéma pokulovací pece viz Obr. 6.  
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Analýza je provedena pouze pro samostatnou Pokulovací pec, bez potrubí přivádějící 

potřebné palivové směsi. 

 

Tab. 16. HAZOP  – Pokulovací pec, topení koksárenským a zemním plynem 

Klí čové 
slovo 

Odchylka Příčina Následek Opatření 

Není tlak   Porušení přívodního 
potrubí, 
Netěsnost ventilu, 
Chyba u dodavatele, 
Chyba člověka - 
regulace 
Uzavření ventilu 

Tvorba výbušné konc. kolem 
místa úniku, 
Výbuch, 
Narušení technologického 
procesu – výroby, 
Ekonomické ztráty 
 

Náhradní zdroj 
topení, 
Kontrola, 
Revize, 
Údržba, 
Měření 
Koncentrací, 
Prevence 
Odpovědnost 
 

Nižší tlak Působení vnějších 
vlivů – teplota 
okolí, 
Chyba u dodavatele, 
Chyba člověka - 
nesprávná 
manipulace - 
regulace 
Poškození potrubí 

Snížení teploty, 
Narušení technolog. procesu, 
Prodloužení výroby – 
dohřívání materiálu, 
Ekonomické ztráty, 
Tvorba výbušné koncentrace, 
Výbuch 
 

Náhradní zdroj 
topení, 
Kontrola, 
Revize, 
Údržba, 
Měření 
Koncentrací, 
Prevence,  
Pojistné ventily 
 

Vyšší tlak Působení vnějších 
vlivú – teplota 
okolí, 
Chyba u dodavatele, 
Chyba člověka - 
nesprávná 
manipulace - 
regulace 

Výbuch – za určitých 
definovaných podmínek, 
Zvýšení teploty, 
Ekonomické ztráty 
 

Kontrola, 
Revize, 
Údržba, 
Prevence, 
Školení, 
Pojistné ventily 

Rovněž 
také 

Nesprávné 
odstavení a 
najíždění 
Pokulovací 
pece 

Nejsou odstraněny 
produkty hoření, 
Pec není správně 
odpojena od přívodu 
zemního, 
koksárenského 
plynu 

Výbuch, 
Tvorba výbušné koncentrace, 
Otrava 

Správné 
najíždění a  
odstavování pece 
– podle 
patřičných 
zvyklostí a 
zkušeností, 
Kntrola 
koncentrace, 
Odpojení, 
Profukování – 
pomoci 
ventilátorů, 
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Tab. 17. HAZOP - Pokulovací pec, topení koksárenským a zemním plynem 
 

Klí čové 
slovo 

Odchylka Příčina Následek Opatření 

Není   Teplota Uzavřený přívod 
zdrojú – odstávka, 
Poškození pece, 
poškození jiného 
výrobního zařízení 
Chyba ovládání, 
Není tepelný příkon, 
Chyba člověka – 
regulace teploty  a 
tlaku 

Prodleva výroby, 
Tvorba výbušné koncentrace, 
Ekonomické ztráty, 
Výbuch 

Náhradní zdroj 
topení, 
Kontrola, 
Revize, 
Údržba, 
Prevence, 
Pojistné ventily 
Odpovědnost 
 

Nižší Teplota Chyba panelu, 
Cyba člověkla, 
Nižší tepelný příkon 
 

Narušení technologického 
procesu, 
Dohřívání materiálu, 
Ekonomické ztráty, 
 

Prevence, 
Školení 
předurčeného 
personálu 

Vyšší Teplota Chyba panelu, 
Cyba člověkla – 
regulace teploty a 
tlaku 
Vyšší  
tpelný příkon, 
Přechod zemní na 
koksový plyn 

Narušení technologického 
procesu, 
Ekonomické ztráty 

Školení 
předurčeného 
personálu 
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Tab. 18. HAZOP - Pokulovací pec, topení koksárenským a zemním plynem 
 

Klí čové 
slovo 

Odchylka Příčina Následek Opatření 

Není Tepelný 
příkon 

Chyba u dodavatele, 
Netěsnost ventilů, 
Narušení přívodního 
potrubí, 
Chybou člověka, 
Odstávka 
Pokulovací pece, 
 

Snížení teploty, 
Narušení technolog. procesu, 
Prodloužení výroby  
Ekonomické ztráty, 
Výbuch, 
Tvorba výbušné koncentrace 

Náhradní zdroj 
topení, 
Kontrola, 
Prevence,  
Pojistné ventily 
Údržba, 
Měření 
koncentrací 
Odpovědnost 

Nižší Tepelný 
příkon 

Chyba u dodavatele, 
Netěsnost ventilů, 
Chybou člověka – 
regulace teploty a 
tlak 
 

Snížení teploty, 
Narušení technolog. procesu, 
Prodloužení výroby  
Ekonomické ztráty, 
 

Náhradní zdroj 
topení, 
Kontrola, 
Prevence,  
Údržba, 
 

Vyšší Tepelný 
příkon 

Vyšší tlak,  
Chybou člověka - 
regulace teploty a 
tlaku 
Cyba panelu – 
udržováním 
standardu 

Ekonomické ztráty Školení 
předurčeného 
personálu 

 
 
Za správný chod Pokulovací pece zodpovídá I. pecný a plynový technik. 
  

10. Analýza lomu poutních válců 
 
 

Během období od 1. 1. 2005 do 20. 3. 2007 došlo na trati Velkého Mannesmannu k 44 

případům lomů poutních válců a to:  [15] 

 2005 - 25 lomů 

                            2006 – 14 lomů 

                            2007 – 5 lomů 

 

Z toho 10 případech šlo o lom celého páru válců: [15] 

  2005 – 8 lomů 

       2006 – 1 lom 

       2007 – 1 lom 
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a14krát šlo o lom horního válce a 20 krát o lom spodního válce. 

 

Lomy válců se ve 12 případech uskutečnily na ranní, v 16 případech na odpolední a 

rovněž v 16 případech na noční směně. [15] 

Nejčastěji se lámaly 12“ válce – celkem 20 případů, po té 14“ válce 15 případů, 10“ 

válce 5 případů a 8“ válce 4 případy, což je zapříčiněno četností kalibrů na trubkách 12“. 

17krát šlo o lomy tažných čepů, 26krát o lom v kalibru válce a v jednom případě šlo o 

lom volnoběžného čepu (způsoben předchozí opravou tohoto čepu). [15] 

 

Typy potních válců používaných ve VVT:  

� kované válce 

� tepelně opracované 

�  lité 

 

Tab. 19: Lomy poutních válců podle směn 2005 – 2007 

směna    A    B    C     D 

počet lomů    9    11    9    15 

  

     

Obr. 12. Lomy poutních válců podle  směn 2005 – 2006 
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Tab. 20: Lomy poutních válců podle typu směn 2005 2007 

směna  ranní odpolední noční 

počet lomů  12 16 16 
 

      

Obr. 13. Lomy poutních válců podle  typu směn 2005 – 2006 

 

Tab. 21: Lomy poutních válců podle I. valcířů 

podle valcířů An Be Do Cho Pro Le Ko Ma Ba 

počet lomů  12 7 3 7 8 3 2 1 1 

 

      

Obr. 14. Lomy poutních válců podle I. válcířů 2005 - 2007 
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Tab. 22: Lomy poutních válců podle předních valcířů 2005 - 2007 

podle předních Ba Do Cho Ko Ko Ku Ma 

počet lomů  15 1 1 8 9 8 2 

 

      

Obr. 15. Lomy poutních válců podle předních valcířů 2005 - 2007 

 

Tab. 23: Lomy poutních válců podle mistra a jejich zástupců 2005- 2007 

podle mistra  Št St Ko Na Ku Ba Ko Ju We 
počet lomů  12 10 4 6 1 1 1 7 2 

 

       

Obr. 16. Lomy poutních válců podle mistra 2005 - 2007 
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Tab. 24: Lomy poutních válců podle dnů 2005 - 2007 

den  po út st čt pá so  ne 

počet lomů 7 10 4 5 8 4 6 

 

      

Obr. 17.  Lomy poutních válců podle dnů 2005 - 2007 

 

Tab. 24: Lomy poutních válců podle typu válce 2005 - 2007 

podle typu válce 8" 10" 12" 14" 

počet lomů        4 5 20 15 

 

     

Obr. 18. Lomy poutních válců podle typu válce 2005 – 2007 
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Tab. 24: Lomy poutních válců podle typu lomu 2005 – 2007 

podle typu lomu tažný čep kalibr volnoběžný čep 

počet lomů  17 24 1 

 

     

Obr. 19. Lomy poutních válců podle typu lomu 2005 – 2007 

 

Tab. 24: Lomy poutních válců podle zlomeného válce 2005 – 2007 

podle zlomeného válce horní  spodní oba 
počet lomů  14 18 10 

 

     

Obr. 20. Lomy poutních válců podle zlomeného válce 2005 – 2007 
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Obr. 21. Využití poutních válcú pro rok 2007 

 

      

Obr. 22. Využití poutních válcú pro rok 2006             

 

                                

Obr. 23. Lomy poutníchh válců  v kalibru  Obr. 24. Lomy poutníchh válců  v kalibru 
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 11. Vyplývající opatření 
11. 1. Pokulovací pec 
 

� Za správný chod pokulovací pece zodpovídá I. pecný a plynový technik 

� Najíždění a odstavování pokulovací pece musí probíhat podle patřičných zvyklostí a 

zkušeností. 

� Průběžné kontroly, těsnosti 

� Měření koncentrací, za chodu Pokulovací pece 

� Měření koncentrací při najíždění a odstavování Pokulovací pece 

� Správná údržba 

� Revize 

� Hodiny Pokulovací pece 

� Výběr vhodného personálu 

� Školení předurčeného personálu 

11. 2. Lomy potních válců 
 
 Lomy poutních válců mohou vzniknout: 

� Chybou obsluhy   

- valcíře I 

- valcíř II 

- kroužkaře 

- špatnou teplotou materiálu 

- „žehlení“ 

� únavou materiálu 

- poutního válce 

- trnu 

- součásti podávacího zařízení 

Opatření: 

� Správná teplota předvalků 

� Dodržení technologického postupu 

� Vhodné mazání trnů 

� Válcování hlav za správných předpokladů 

� Dodržování závodních norem 
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� Valcíř s praxí 

 
12. Závěr 
 
 Diplomová práce popisuje některé vybrané závažné havárie, které se odehrály 

v minulosti ve světě a v České republice. Dále jsou popsány vybrané metody zabývající se 

identifikací a hodnocením rizika. 

V diplomové práci byla provedena analýza rizik na zvolených zařízeních v závodě 

Vítkovice válcovna trub a následné vyhodnocení. Činnosti vykonávané na zařízeních 

v závodě Vítkovice válcovna trub nesou určitá rizika. Tyto rizika bylo zapotřebí identifikovat 

a analyzovat, aby následně mohlo dojít k vytvoření účinných opatření, které povedou ke 

snížení následků. Identifikace rizik bylo možno provést jen na základě konkrétních, 

pravdivých a ověřených datových souboru, které byly poskytnuty závodem a také na mých 

několika letých zkušenostech s tímto výrobním procesem. 

Byla provedena analýza na zařízení Pokulovací pec. Největší rizika spojené 

s provozem tohoto zařízení jsou při najíždění a odstavování Pokulovací pece, dále vznikají 

rizika chybou člověka a v neposlední řadě chybou u dodavatele, které vedou k ekonomickým 

ztrátám, narušení technologického procesu a výroby. Při nesprávném najíždění a odstavování 

zařízení a chybou člověka hrozí výbuch, tvorba výbušné koncentrace a otrava. Tomuto 

nebezpečí můžeme předcházet správným najížděním a odstavováním tohoto zařízení podle 

patřičných zvyklostí a zkušeností. Aby se omezily chyby člověka musíme zvážit výběr 

obsluhy a školení personálu.  

Dále byla provedena analýza lomu poutních válců od roku 2005 – 2007 a to z důvodů 

vysokých ekonomických ztrát pro závod. V diplomové práci je uveřejněna komplexní analýza 

lomu poutních válců. Byly provedeny i analýzy po jednotlivých jdoucích letech, které mají 

větší vypovídající schopnost o lomech poutních válců. Tyto analýzy vlivem rozsahu 

diplomové práce nebyly uveřejněny. Tyto analýzy budou poskytnuty pouze závodu. 



57 
 

13. Použitá literatura 
 

 
[1] Bartlová, I.; Damec, J.: Prevence technologických zařízení. Sdružení požárního a 

bezpečnostního inženýrství Ostrava 2002, 243 stran, ISBN: 80-86634-10-8 

 

[2] Bartlová, I.: Analýza nebezpečí a prevence průmyslových havárií I. Sdružení požárního a 

bezpečnostního inženýrství Ostrava 2007, 194 stran, ISBN: 80-86111-07-5 

 

[3] Bartlová, I.: Nebezpečné látkyI. Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Ostrava 

2005, 211 stran, ISBN: 80-86634-59-3 

 

[4] Bartlová, I., Pešák, M.: Analýza nebezpečí a prevence průmyslových havárií II. Sdružení 

požárního a bezpečnostního inženýrství Ostrava 2003, 138 stran, ISBN: 80-86634-30-2 

 

[5] Babinec, F.: Management rizika. Brno 2005, 93 stran. 

 

[6] Bernatík, A.; Nevrlá, P.: Vliv havárií na životní prostředí. Sdružení požárního a 

bezpečnostního inženýrství Ostrava 2005, 68 stran, ISBN: 80-86634-46-9 

 

[7] Bernatík, A.: Prevence závažných havárií I. Sdružení požárního a bezpečnostního 

inženýrství Ostrava 2006, 68 stran, ISBN: 80-86634-89-2 

 

[8] Bernatík, A.: Prevence závažných havárií II. Sdružení požárního a bezpečnostního 

inženýrství Ostrava 2006, 68 stran, ISBN: 80-86634-46-9 

 

[9]  Mittalsteel, dostupné z www< URL: http://www.mittalsteelostrava.com  >  (13.5.2007) 

 

[10] Nekonvenční metody tváření, dostupné z www< URL: http://www.345.vsb.cz >  

( 10.2.2008) 

 

[11] Posouzení lomových ploch, dostupné z www< URL: http://www.csuostrava.eu.cz >  

( 15.3.2008) 

 



58 
 

[12] Přehled metodik pro analýzu rizik, dostupné z www< URL: http://www.mvcr.cz >  

( 15.3.2005) 

 

[13]  Ríha J.; Dudek A.: Přehled vhodných metodik analýz rizik. Zpráva pro MVGŘ HZS. 

Praha 2003, 194p. 

 

[14] VVT, dostupné z www < URL: http://www.trubky.cz > ( 24.10.2007) 

 

[15] VVT Interní dokumenty  

 

[16] Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami, nebo chemickými přípravky, ve znění pozdějších 

předpisů. 



59 
 

Příloha č. 1. Bezpečnostní list pro zemní plyn [15] 
Datum: 18.1.2007 
Každá nebezpečná, výbušná, jedovatá látka má mít zpracovaný svůj bezpečnostní list. Pro 
ukázku zveřejňujeme bezpečnostní list zemního plynu, nejčastěji používaného média. 

BEZPEČNOSTNÍ LIST 
 

zpracovaný podle vyhlášky MPO č. 231/2004 Sb. 

Název látky: Zemní plyn                                  (D - Erdgas, GB - Natural gas) 

Datum vydání: 15.3.2000                                                                    Datum revize: 1.6.2005 

1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 

1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: Zemní plyn 

Evidenční číslo:  
Číslo CAS: 74-82-8 (methan) Číslo ES (EINECS): 200-812-7 (methan)  
Další názvy látky/přípravku:  Zemní plyn naftový, zemní plyn ropný, zemní plyn karbonský  

1.2 Použití látky/přípravku: Palivo, topný plyn 

1.3 Identifikace výrobce/dovozce:  

Jméno nebo obchodní jméno: Transgas, a.s.  
Místo podnikání nebo sídlo: Limuzská 12/3135, 100 98 Praha 10 - Strašnice Identifika ční 
číslo (IČO): 26460815  
Telefon: 267 975 530 Fax: 267 976 926  
Identifikace distributora: Jméno nebo obchodní jméno: SEVEROČESKÁ 
PLYNÁRENSKÁ, a.s.  
Místo podnikání nebo sídlo: Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem Identifika ční číslo 
(IČO): 49 90 32 09  
Telefon: 475 233 111 Fax: 475 209 495  

1.4 Nouzové telefonní číslo: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 
2; telefon (24 hodin/den) 224 91 92 93; 224 91 54 02; 224 91 45 75 

2. Informace o složení látky nebo přípravku  

Chemická charakteristika výrobku: Směs methanu, vyšších uhlovodíků, oxidu uhličitého a 
dusíku. 

Výrobek obsahuje tyto látky: 

Chemický název Obsah v % Číslo ES Číslo CAS: Symbol: R-věty:  NPK 

Methan 98 200-812-7 74-82-8 F+ R12   

3. Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku  
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3.1 Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání látky/přípravku: 
Nejsou známy nepříznivé účinky — zemní plyn je nedýchatelný, citlivé osoby mohou být 
drážděny vyššími uhlovodíky při kontaktu s kůží. 

3.2 Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání látky/přípravku:  
Zemní plyn je skleníkovým plynem. 

3.3 Možné nesprávné použití látky/přípravku: Je možná záměna s ostatními topnými plyny 
(propan-butan, bioplyn, koksárenský plyn, generátorový plyn, aj.) 

3.4 Další údaje: Ve směsi se vzduchem vytváří zemní plyn výbušnou směs. 

4. Pokyny pro první pomoc 

4.1 Všeobecné pokyny: V případě přetrvávajících potíží nebo při pochybnostech vyhledat 
lékaře a poskytnout mu informace z bezpečnostního listu. 

4.2 Při nadýchání: Zajistit postiženému přísun čerstvého vzduchu. 

4.3 Při styku s kůží: Při zasažení kondenzátem omýt pokožku vlažnou vodou a mýdlem-
saponátem. 

4.4 Při zasažení očí: Při zasažení kondenzátem vypláchnout oči borovou vodou a zajistit 
lékařské ošetření. 

4.5 Při požití: Při požití kondenzátu vypít 0,5 l vlažné vody a drážděním hrdla vyvolat 
zvracení, zajistit lékařské ošetření. 

4.6 Další údaje: 

5. Opatření pro hasební zásah 

5.1 Vhodná hasiva: Roztříštěný vodní proud, vodní mlh, prášky A-B-C-D-E nebo B-C-E, 
halony jako aerosol, dusík nebo oxid uhličitý, střední pěna. 

5.2 Nevhodná hasiva: Voda 

5.3 Zvláštní nebezpečí: Možnost tvorby výbušné směsi se vzduchem, sálavé teplo. 

5.4 Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: Vzhledem k možnosti vytlačení vzdušného 
kyslíku z prostoru požáru - izolační dýchací přístroje, oblek proti sálavému teplu. 

5.5 Další údaje: 

6. Opatření v případě náhodného úniku 

6.1 Bezpečnostní opatření pro ochranu osob: Uzavřít přívod plynu, odstranit zdroje 
zapálení, evakuovat osoby. Dostatečně větrat, uzavřít a označit nebezpečné oblasti. 

6.2 Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí: Nestanoveno. 
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6.3 Doporučené metody čištění a zneškodnění: Větráním snížit obsah zemního plynu v 
prostoru. 

6.4 Další údaje: Při provádění bezpečnostních opatření je nutné znát směr větru (šíření mraku 
plynu). 

7. Pokyny pro zacházení a skladování 

7.1 Pokyny pro bezpečné zacházení: Doprava potrubními systémy dle příslušných 
technických norem. V prostorách, kde je koncentrace zemního plynu vyšší 0,1 násobku 
spodní meze výbušnosti, je zakázáno pracovat s otevřeným ohněm. Doprava po silnici - 
předpisy o silniční přepravě nebezpečných látek, ADR. 

7.1.1 Preventivní opatření na ochranu životního prostředí: Není uvedeno. 

7.1.2 Specifické požadavky k látce: Nejsou 

7.2 Specifické požadavky na skladovací prostory: Skladování v tlakových nádobách s 
atestem, v potrubních systémech dle příslušných technických norem. Sladovací prostory musí 
splňovat požadavky na požární bezpečnost staveb, je nutné stanovit jednotlivé zóny s 
nebezpečím výbuchu (určení prostředí). Tlakové nádoby je nutné chránit před sálavým teplem 
(vč. slunečního záření). 

7.2.1 Doporučené množstevní limity pro bezpečné skladování: Nejsou uvedeny.  

7.3 Specifické použití: 

8. Omezování expozice látkou a nebo přípravkem a ochrana osob 

8.1 Expoziční limity: Nejsou známy. 

8.2 Omezování expozice: 

8.2.1 Omezení expozice pracovníků:  
Ochrana dýchacích orgánů: Při masivním úniku do obestavěného prostoru - izolační 
dýchací přístroj. Ochrana očí: Nespecifikováno.  
Ochrana rukou: Nespecifikováno. Ochrana celého těla: Nespecifikováno.  

8.2.2 Omezování expozice životního prostředí: Při nakládání se zemním plynem by nemělo 
docházet k jeho únikům do volného prostoru. 

8.3 Další údaje včetně všeobecných hygienických opatření: Zákaz kouření v pracovním 
prostředí! Při práci nejíst a nepít. Po skončení práce, před přestávkou a použitím toalety umýt 
ruce vodou. 

9. Informace o fyzikálních a chemických vlastnostech 

Skupenství (při 20°C): plynné  
Barva: bezbarvá Zápach (vůně): merkaptanický (zápach odorantu)  
Hodnota pH (při °C ): nestanoveno Teplota (rozmezí teplot) tání (°C): -182,5  
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Teplota (rozmezí teplot) varu (°C): -161,6 Bod vzplanutí (°C):  
Teplota vznícení (°C): Hořlavost (pevné látky, plyny):  
Samozáplanost (pyroforické vlastnosti): Meze výbušnosti: horní mez (%obj.) = 15, dolní 
mez (%obj.) = 4,4  
Oxidační vlastnosti: zemní plyn je schopen oxidace Tenze par (při °C): nestanoveno  
Hustota ( při 0°C, 101,325 kPa): 0,72 kg/m3 Rozpustnost (při °C):  
- ve vodě: nerozpustný - v tucích: nestanoveno  
Rozdělovači koeficient n-oktanol/voda: nestanoveno Další údaje: zemní plyn je téměř 2x 
lehčí než vzduch  

10.1 Podmínky, za nichž je látka stabilní: V uzavřeném prostoru (např. potrubí) za 
nepřístupu kyslíku (vzduchu) nebo jiných oxidačních činidel. 

10.2 Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat: Při úniku do volného prostoru - otevřený 
oheň, jiskření, tělesa s teplotou vyšší než zápalná teplota výbušné plynné směsi. 

10.3 Látky a materiály, s nimiž látka nesmí přijít do styku:  Nestanoveno. 

10.4 Nebezpečné rozkladné produkty: Při nedokonalém spalování (omezený přístup 
vzduchu) může dojít k tvorbě oxidu uhelnatého. 

10.5 Další údaje: 

11. Toxikologické informace o látce nebo přípravku  

11.1 Cesty vstupu do organismu: Inhalace, styk s kůží. 

Akutní toxicita: Vdechování zemního plynu působí lehce narkoticky, styk s kapalným 
zemním plynem může způsobit omrzliny.  
LD50, orálně, potkan (mg/kg): Nestanoveno LD50, dermálně, potkan nebo králík (mg/kg): 
Nestanoveno  
LC50, inhalačně, potkan, pro aerosoly nebo částice (mg/kg): Nestanoveno LC50, inhalačně, 
potkan, pro plyny a páry (mg/kg): Nestanoveno  

11.2 Známé dlouhodobé i okamžité účinky  

Subchronická - chronická toxicita: Není známa.  
Dráždivost: Není známa. Senzibilizace: Není známa.  
Karcinogenita: Není známa. Mutagenita: Není známa.  
Toxicita pro reprodukci:  Není známa. Zkušenosti z působeni na člověka: Nejsou známy.  
Provedení zkoušek na zvířatech: Nestanoveno  
Další údaje:  

12. Ekologické informace o látce/přípravku (případně složkách přípravku):  

12.1 Ekotoxicita: Akutní toxicita pro vodní organismy - 

LC50, 96 hod., ryby (mg/kg): Nestanoveno  
EC50, 48 hod.,dafnie (mg/kg): Nestanoveno IC50, 72 hod., řasy (mg/kg): Nestanoveno  
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12.2 Mobilita: Není známa. 

12.3 Perzistence a rozložitelnost: Oxiduje v atmosféře. 

12.4 Bioakumulační potenciál: Není znám. 

12.5 Další nepříznivé účinky:  Skleníkový plyn - přispívá ke globálnímu oteplování. 

12.6 Další údaje: CHSK nestanoveno, BSK5 nestanoveno 

13. Informace o odstraňování látky nebo přípravku :  

13.1 Způsoby odstraňování látky/přípravku:  Řízeným spalováním. 

13.2 Způsoby odstraňování kontaminovaného obalu: Tlakové nádoby nebo použité potrubí 
mohou být znečištěny kondenzátem - ropnými látkami. Předat oprávněné firmě k odstranění. 

13.3 Další údaje (zařazení odpadu podle vyhl. č. 381/2001 Sb., kód druhu odpadu, název 
druhu odpadu, kategorie odpadu): 

Prázdné obaly: kód odpadu: 15 01 10, kategorie: N (obaly obsahující zbytky nebezpečných 
látek)  

14. Informace pro přepravu látky nebo přípravku:  Zemní plyn je přepravován potrubním 
systémem. 

14.1 Pozemní přeprava (ADR/RID) Platí pro stlačený zemní plyn 

Třída: 2                     Číslice/Písmeno: l F                     Výstražný symbol: 3 

Číslo UN: 1971                     Poznámka: Identifikační číslo nebezpečnosti: 23 

14.2 Vnitrozemská vodní přeprava (ADN/ADNR) 

Třída:                     Číslice/Písmeno:                     Kategorie: 

Poznámka: 

14.3 Námořní přeprava (IMDG)  

Třída:                     IMDG strana:                      Číslo UN: 

 
Typ obalu: Látka znečišťující moře:  
Technický název: Poznámka:  

14.4 Letecká přeprava (ICAO/IATA)  

Třída:                     Číslo UN:                     Typ obalu: 
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Technický název:  
Poznámka:  

15. Informace o právních předpisech vztahujících se k látce nebo přípravku:  

1. Zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích + prováděcí 
předpisy 

2. Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech + prováděcí předpisy 
3. Zákon č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu + prováděcí předpisy 
4. Zákon č. 103/2004 Sb. o silniční dopravě + prováděcí předpisy 
5. Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií + související předpisy 
6. Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v 

energetických odvětvích + související předpisy 
7. Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů 
8. Zákon č. 44/1988 Sb. o ochraně nerostného bohatství (horní zákon) + související 

předpisy 
9. Zákon č. 695/2004 Sb. o podmínkách obchodování s povolenkami na emise 

skleníkových plynů 
10. Vyhláška č. 231/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu 

Klasifikace a označení látky/přípravku podle zákona č. 356/2003 Sb.: 

 

16. Další informace vztahující se k látce nebo přípravku:  

Tento bezpečnostní list se vztahuje na odorizovaný zemní plyn, dopravovaný soustavou 
vysokotlakých, středotlakých a nízkotlakých plynovodů. Nevztahuje se jako celek na užívání 
zemního plynu, které je upraveno jinými obecně závaznými právními předpisy.  

Revizi zpracoval dne :  
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