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Anotace 

Hlasný M., Přeprava, stáčení a skladování čpavku v chemickém podniku. 

Diplomová práce. Ostrava: VŠB-TU, FBI, 2008, 65 s. 

Klíčová slova: Amoniak, železniční cisterna, železniční doprava, bezpečnost, riziko, 

analýza  

Diplomová práce se zabývá  problematikou bezpečné manipulace s toxickou látkou 

amoniakem. Je zaměřena na činnosti při přepravě, stáčení a skladování amoniaku 

v chemickém podniku. Autor se zabývá především analýzou současného stavu v podniku, 

bezpečností a technickými prostředky zabraňujícími úniku amoniaku. 

Annotation 

Hlasný M., Ammonia Transport, Unloading and Storage in the Chemical Works. 

Diploma Thesis. Ostrava: VŠB-TU, FBI, 2008, 65 pages. 

Key words: Ammonia, Railway Tank Car (RTC), Railway transport, Safety, Hazard, 

Analysis. 

Thesis is dealing with problems of safety manipulation with toxic matter ammonia. 

It is focused on activities during transport, unloading and storing of ammonia in the 

chemical works. The author is concentrated mainly on analysis of current situation in the 

company, safety arrangements and  technical means  preventing ammonia release.   
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1. Úvod 

Bezpečnost v chemickém průmyslu je jedním z prvořadých úkolů všech manažerů 

chemických firem.  

Přeprava, stáčení a skladování amoniaku, to jsou v některých chemických firmách 

běžné záležitosti, ale protože je problematika amoniaku vzhledem k jeho vlastnostem 

specifická, rozhodl jsem se zmapovat a zhodnotit současný stav, analyzovat všechna 

možná rizika, která by mohla vést k mimořádné situaci při manipulaci s amoniakem.    

Přeprava amoniaku se v současných podmínkách provádí běžně pomocí železniční 

dopravy. Z hlediska ekonomického i bezpečnostního využívají firmy s velkým objemem 

výrob hlavně dopravu železniční a proto se jí budu více zabývat. Po domluvě s vedením 

firmy BC MCHZ Ostrava jsem se rozhodl zjistit stav uvnitř firmy při činnostech 

souvisejících s přepravou, stáčením a skladováním amoniaku. 

Cílem mé práce je analýza současného stavu ve firmě při nakládání s amoniakem, 

vyhledávání a analyzování možných rizik, vyhodnocení stavu, popřípadě navržení 

systémového nebo technického vylepšení daného stavu. 
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2. Legislativa pro zajištění bezpečnosti technologií s přítomností 

nebezpečných látek 

Základní informace k aplikaci práce firem s nebezpečnými látkami poskytuje 

zákonodárství České republiky a v posledních letech je zde i propojenost se zákony 

Evropské unie. 

Pro práci firem s nebezpečnými látkami je potřeba řídit se několika důležitými 

zákony a vyhláškami ministerstev. 

Základními předpisy jsou: 

 Směrnice Rady EU 96/82/ EC tzv. SEVESO II. direktivy a její novelizace. 

 Předpis č. 59/2006 Sb., Zákon o prevenci závažných havárií způsobených 

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně 

zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 Předpis č. 356/2003 Sb., Zákon o chemických látkách a chemických 

přípravcích, ve znění pozdějších předpisů. 

 Předpis č. 266/1994 Sb., Zákon o drahách. 

 Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží (řád RID), který 

je součástí Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF). 

 Předpis č. 86/2002 Sb., Zákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších 

zákonů. 

 Předpis č. 254/2001 Sb., Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní 

zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Všechny tyto zákony a vyhlášky definují systémy preventivní či následné ochrany 

osob, majetku, vod a dalších součástí našeho života před vznikem nebo případnými 

následky nehod, havárií nebo mimořádných událostí. 
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3. Základní informace o firmě BorsodChem MCHZ, s.r.o. 

• Obchodní jméno: BorsodChem MCHZ, s. r. o. 

• Sídlo a adresa firmy: Ostrava - Mariánské Hory, Chemická 1/2039, 709 03 

• Firma zabývající se chemickou výrobou 

Poloha podniku 

BC MCHZ se nachází v severní průmyslové zóně města Ostravy, na pravém břehu 

řeky Odry, těsně pod jejím soutokem s řekou Opavou v její územní nivě. 

Řeka Odra ohraničuje závod částečně na západě (starší část závodu - S-blok) a 

severu. Na jižním okraji je závod (S-blok) ohraničen drážním tělesem ČD a východním 

okrajem sousedí s průmyslovým komplexem Koksovny Šverma, Teplárnou Dalkia Morava  

a bývalého dolu Šverma. Severní okraj závodu (novější část závodu - A-blok) sousedí 

s objektem, ve kterém sídlí společnosti SITA, a.s. a SPOVO, s.r.o.   

Areál BC MCHZ byl historickým vývojem rozdělen do dvou částí spojených 

páteřní komunikací a inženýrskými sítěmi. Starší část areálu je označována jako Setrvačný 

blok a novější část je označována jako Anilinový blok. 

Povrch terénu a podloží  

Morfologicky je povrch terénu v jižní a střední části průmyslového areálu relativně 

rovinatý v úrovni cca 210 m n.m. a od střední části severovýchodním směrem postupně 

stoupá na úroveň 214 m n.m. 

Celý areál podniku je silně poznamenán předchozí důlní činnosti - povrch je tvořen 

navážkami (převážně hlušinou) různé mocnosti, místně doznívají poklesy. V přibližně 

stejné nadmořské výšce je i území na levém břehu řeky Odry, kde ve směru na Lhotku a 

dále na Hošťálkovice stoupá na kótu cca 250 m n. m.  

Geologické poměry 

Hlavními geomorfologickými, geologickými a hydrogeologickými objekty v areálu 

BC MCHZ jsou údolní terasa Odry a v jejím podloží výplň výrazných nerovností v 

povrchu terciérních hornin, tvořená sedimenty kontinentálního zalednění.  
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Povrch v areálu BC MCHZ a v jeho sousedství je zarovnán navážkami, které jsou 

tvořeny  důlní hlušinou. K přípravě území pro následnou stavební činnost byly využívány 

pro hutnění elektrárenské popílky. Povrch navážek v pásu těsně podél Odry kolísá v 

rozmezí 205,2 - 208,0 m n. m. Hladina Odry je vlivem lhoteckého jezu vzduta na úroveň 

204,6 - 205,1 m n. m. Na většině sledované plochy je báze navážek pod úrovní hladiny v 

Odře a voda Odry komunikuje s podzemní vodou v navážkách.  

Hydrogeologie 

V areálu BC MCHZ a jeho blízkém okolí jsou dva zvodněné systémy: 

1. zvodněný systém je v navážkách na náplavových hlínách, kde se hladina 

podzemní vody v navážkách uklání přibližně od středu firmy do dvou směrů: k jihu, tj. k 

jímacímu území Nová Ves v závislosti na exploataci tohoto vodního zdroje, k severu do 

soutokové oblasti Odry a Ostravice.  

2. zvodněným systémem jsou štěrky údolní terasy Odry případně tam, kde jsou v 

jejich podloží relikty „přehloubeného koryta“, hydrodynamicky spojitý systém štěrků 

údolní terasy a uloženin  „přehloubeného koryta“.   

Hydrologie 

Území starší části závodu BC MCHZ leží v blízkosti vodárenského zdroje Nová 

Ves. Vnější ochranné pásmo 2. stupně je ve vzdálenosti cca 300 m jižně od jižního okraje 

S-bloku. Jímací území podzemní vody v prostoru Ostrava - Nová Ves, Dubí je situováno 

na pravostranné údolní terase řeky Odry nad zábřežským subglaciálním korytem. Jeho 

hlavní část je  cca 1 - 1,5 km jižně od průmyslového areálu . 

Hydrologicky náleží areál BC MCHZ do povodí Odry (Odra od soutoku s Opavou 

po ústí Ostravice). 

Meteorologické a klimatické podmínky 

Srážková charakteristika: srážkově je sledovaná oblast charakterizována jako oblast 

s jednoduchým ročním chodem srážkových úhrnů s maximem v červnu (105 mm) a 

minimem v lednu (25 mm). V jednotlivých letech může být minimum posunuto na měsíc 

únor. V případě intenzívní bouřkové činnosti v letních měsících se vyskytuje podružné 

srážkové maximum v srpnu. Z ročního srážkového úhrnu 695 mm připadá v jednotlivých 

letech 75 - 85 % na odpar. 



 12

Léta 1991-1996 byla srážkově chudší než předchozí 1961-1990. Průměrný roční 

úhrn činil 672,1 mm, což je téměř 30 mm méně než v období 1961-1990. 

Měsíční a roční úhrny srážek (mm) - stanice Ostrava - Mošnov 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ROK

1991-1996 19,9 26,2 40,8 53,3 93,3 85,3 55,1 85,1 75,1 48,0 47,3 42,8 672,1
1961-1990 25,5 29,5 35,1 52,5 91,6 101,2 85,1 90,7 61,6 43,3 45,0 35,7 696,9

V ročním chodu došlo ve srovnání s předchozími roky 1961-1990 ke změně u 

hodnoty maxima, kdy nejvyšší hodnota nepřísluší měsíci červnu, ale květnu s hodnotou 

93,3 mm (101,9 % průměru 1961-1990), minimum bylo zachováno v lednu a činilo 

pouhých 19,9 mm, což činí 74,5 % dlouhodobého průměru pro tento měsíc. Pokles ve 

srovnání s obdobím 1961-1990 byl zaznamenán v červenci (60,5 %). Naopak srážkově 

bohatší oproti dlouhodobému průměru byly měsíce březen (120 %), září (127,7 %), říjen 

(113,5 %), listopad (106 %) a prosinec (124,8 %). Tyto měsíce však tvoří v dlouhodobém 

průměru pouze 38 % celkového ročního úhrnu. Vezmeme-li tedy v úvahu celý úsek 1961-

1996, dochází u hodnoty průměrného ročního úhrnu k mírnému poklesu.  

Bouřková činnost: je omezena na období od února do listopadu. Největší četnost 

bouřek bývá v období červen až srpen, kdy bývají zaznamenány v jednotlivých dnech dvě i 

více bouřek.  

Vlhkost, mlhy, mráz: hodnoty relativní vlhkosti vzduchu jsou nejvyšší v zimních 

měsících (nejnižší průměrné denní teploty) a nejnižší na jaře a počátkem léta (duben-

červenec). Během dne bývá relativní vlhkost vzduchu nejnižší kolem poledne a v ranních a 

večerních hodinách se hodnoty vyrovnávají. 

Co se týče výskytu mlh, maximum mlhavých dnů bývá v listopadu a minimum 

v červenci. 

Teplotní charakteristiky: z klimatologického hlediska jde o region v oblasti mírně 

teplé, vlhké, s mírnou zimou s minimální teplotou v lednu vyšší než -3,0 °C (-2,4 °C). 

Maximum teploty je v červenci s průměrem 17,8 °C, přičemž v některých letech léto 

vrcholí až v srpnu. Dlouhodobá průměrná roční teplota 8,2 °C odpovídá pahorkatinovému 

klimatickému typu s nadmořskou  výškou do 500 m n. m. Období s průměrnou denní 

teplotou větší než 0 °C začíná v této oblasti 19. února a končí 12. prosince s dobou trvání 

297 dní. 
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Oproti předchozímu období let 1961-1990 přinesly roky 1991-1996 vyšší průměrné 

roční teploty. V ročním chodu měsíčních teplot došlo ke změně v hodnotě minima, která 

byla zaznamenána v měsíci prosinci, průměrná měsíční hodnota za roky 1991-1996 byla -

1,3 °C. V měsíci lednu byla v tomtéž období průměrná měsíční teplota pouze -0,5 °C. 

Maximum ročního chodu zůstalo zachováno v měsíci červenci a má hodnotu 19,4 °C. 

Celkový nárůst se odráží i v průměrné roční teplotě, kdy v období 1961-1990 byla tato 

8,2 °C, v následujících letech 1991-1996 pak 8,5 °C. 

Průměrné měsíční a roční teploty vzduchu (°C) - stanice Ostrava - Mošnov 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ROK
1991-1996 -0,5 -1,0 3,2 8,3 13,1 16,7 19,4 18,7 13,2 8,5 3,4 -1,3 8,5 
1961-1990 -2,1 -0,8 3,2 8,2 13,2 16,4 18,0 17,5 13,5 8,8 3,7 -0,5 8,3 
 

Tento vývoj se odrazil i na dlouhodobém průměru 1961-1996. V ročním chodu za 

toto období zůstávají zachovány roční extrémy v lednu a v červenci. V lednu dochází ve 

srovnání s 1961-1990 k nárůstu na -2,1 °C; v červenci tento pohyb činí +0,2 °C na 18,0 °C; 

v srpnu +0,3 °C na 17,5 °C. Průměrná roční teplota vzrostla o 0,1 °C na 8,3 °C.  

Teplotní pseudogradient:  pro určení teplotních gradientů byly použity hodnoty 

rozdílů teplot na Lysé hoře (1324 m n.m.) a na meteorologické stanici v Ostravě-Mošnově 

(251 m n.m.). 

Teplotní pseudogradienty Mošnov - Lysá hora 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ROK
1991-1996 0,37 0,42 0,55 0,60 0,57 0,59 0,57 0,53 0,53 0,45 0,43 0,31 0,49 
1961-1996 0,38 0,46 0,57 0,62 0,60 0,62 0,60 0,56 0,53 0,46 0,48 0,41 0,52 
 

V období 1991-1996 došlo k mírnému poklesu hodnot (roční průměr 0,49) 

v průměru o 0,01-0,12; v celkovém období 1961-1996 se tento vliv výrazněji neprojevil. 

Sluneční svit: pro hodnoty slunečního svitu platí, že tyto budou v oblasti MCHZ 

odpovídat hodnotám slunečního svitu na území města Ostravy. 
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Průměrné měsíční a roční sumy  délky trvání slunečního svitu (hod) - stanice 

Ostrava-Mošnov 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ROK 
1991

-
1996 

54,7 67,7 88,6 153,8 192,7 220,2 262,9 220,2 136,3 105,3 42,3 38,7 1579,5

1961
-

1996 

48,4 64,2 108,4 153,5 201,0 207,2 225,0 206,1 147,9 116,5 52,6 38,5 1568,6

Větrné poměry: pro celou oblast ostravského regionu je charakteristické proudění 

Moravskou bránou. Poloha BC MCHZ napovídá, že v této lokalitě bude docházet k mírné 

korekci převládajících směrů proudění větru vlivem proudění podél řeky Opavy. V níže 

uvedené tabulce jsou uvedeny hodnoty vypočtené zvlášť pro letní a zimní období a pro 

celý rok. 

Průměr relativních četností směrů větru - stanice Ostrava-Mošnov (1991-1996) 

 S SV V JV J JZ Z SZ KLID 
léto 18,0 16,9 4,1 3,5 12,5 25,2 8,1 5,1 6,6 
zima 12,7 13,9 2,1 1,6 13,4 40,3 6,9 2,8 6,3 
rok 14,7 15,0 3,0 2,6 13,2 33,7 7,8 3,9 6,1 

 

Pole proudění větru je v Ostravě charakterizováno relativní četností rychlosti větru 

vypočtené zvlášť pro letní a zimní období a pro celý rok. Z jednotlivých hodnot je vidět, že 

jihozápadní směr proudění je směrem převládajícím. Proudění Moravskou branou je 

typické pro celou oblast ostravského regionu. V oblasti BC MCHZ bude převládající směr 

proudění mírně ovlivněn prouděním podél řek Opavy a Odry a mírně naroste relativní 

četnost ve směru severozápadním na úkor převládajícího směru jihozápadního a klidu. 

Hodnoty směru větru slouží pro základní orientaci o proudění v dané lokalitě. Přesnější 

měření (s dlouhodobějším statistickým vyhodnocením) přímo v lokalitě není k dispozici. 

3.1. Použití amoniaku 

Amoniak se v chemické firmě používá jako surovina k výrobě poloproduktů či 

produktů: 

• Výroba kyseliny dusičné technické 56% - poloprodukt pro další chemickou výrobu 

(například výroba nitrobenzenu) 
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• Výroba kyseliny dusičné koncentrované 98 - 99% - poloprodukt pro další 

chemickou výrobu (například výroba nitrobenzenu, výroba polyuretanů) 

• Výroba Rajského plynu (produkt, využití ve zdravotnictví) 

3.2. Zpracovávané množství amoniaku 

Firma využívá surovinu amoniak pro průmyslovou výrobu, která je provozována 

v nepřetržitých režimech, a tedy i s nepřetržitou spotřebou amoniaku. Z tohoto důvodu 

musí pracovníci firmy zabezpečit dodávky amoniaku tak, aby byli zcela schopni průběžně 

pokrývat požadavky výroby. Takový systém klade vysoké nároky na koordinaci odboru 

logistiky s dodavateli a následně s provozem při stáčení amoniaku ve skladovém 

hospodářství. 

V průběhu roku 2007 se ve firmě celkem zpracovalo 39800 t amoniaku. Všechen 

amoniak je nakupován od dodavatelů a převážen do firmy v železničních cisternách 

s využitím Českých drah. 

Dodavatelé amoniaku jsou zahraniční. Významnými dodavateli jsou firmy BC-RT 

Maďarsko, ZAK Polsko a Dusľo Šaľa Slovensko. Dalšími dodavateli jsou firmy, kde firma 

nakupuje amoniak ojediněle nebo náhodně.Nakupovaná množství amoniaku od 

jednotlivých dodavatelů znázorňuje graf č.1. 

 
 

Graf č. 1: Dodavatelé amoniaku 
– dodávané množství vyjádřené v procentech 

SPOT - náhodný 
nákup

Dusľo Šala 
Slovensko

ZAK Polsko

BC-RT Maďarsko 40 % 
40%

17% 3%
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4. Charakteristika amoniaku 

Chemický název:      amoniak 

Obchodní název:      amoniak kapalný technický 

CAS Číslo:       7664-41-7 

Číslo pro ES:       231-635-3 

Identifikační číslo nebezpečnosti (tzv. Kemler kód): 268 

Identifikační číslo nebezpeční látky (UN-ADR-RID): 1005 

R – věty: 

• R 10 – hořlavý 

• R 23 – toxický při vdechování 

• R 34 – způsobuje poleptání 

• R 50 – vysoce toxický pro vodní organismy 

S – věty: 

• S ½ - uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí 

• S 9 – uchovávejte obal na dobře větraném místě 

• S 16 – uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – zákaz kouření 

• S 26 – při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a 

vyhledejte lékařskou pomoc 

• S 36/37/39 – používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a 

ochranné brýle nebo obličejový štít 

• S 45 – v případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte 

lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení) 

• S 61 – zabraňte uvolnění do životního prostředí. 
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4.1. Základní fyzikální vlastnosti amoniaku 

Sumární vzorec:     NH3 

Strukturní vzorec:      

Vzhled:      bezbarvá kapalina 

Teplota normálního bodu varu:   -33,33°C 

Teplota tuhnutí:     -77,70°C 

Kritická teplota:     132,40°C 

Kritický tlak:      114,25 bar abs. 

Skupenské teplo:     1370,60 kJ/kg 

Výparné teplo při -33,4°C a 101,3 kPa  1369,50 kJ.kg-1 

Molární hmotnost:     17,0304 g.mol-1 

Tenze par      800 kPa/20°C 

Meze výbušnosti:     15 – 28% 

Samozápalná teplota:     651°C 

Těkavost při 20°C     92 obj. % 

Reaktivita      vysoká rozpustnost ve vodě 

4.2. Teplotní závislost amoniaku na tlaku 

Důležitou fyzikální veličinou při přepravě, stáčení a skladování amoniaku 

v kapalné formě je teplota. Teplota kapalného amoniaku je závislá na tenzi jeho par (viz 

tabulka č.1, graf č.2). 
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Tabulka č.1 – závislost teploty kapalného amoniaku na tenzi jeho par 

Tenze par 

Teplota °C Tlak MPa

-50 0,04087
-40 0,07176

-30 0,11955

-20 0,10022

-10 0,29083

0 0,42941

10 0,61489

20 0,85705

30 1,16645

40 1,55422

50 2,03247

60 2,61388

70 3,31201

80 4,14439

90 5,12278

100 6,26350

Graf č.2 - závislosti teploty amoniaku na tenzi jeho par 
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4.3. Působení amoniaku na člověka 

Amoniak je nebezpečná chemická látka, která má značný negativní vliv na člověka 

a životní prostředí. Působení amoniaku na člověka je popsáno v tabulce č.2. 

Tabulka č.2 – působení amoniaku na člověka 

Subjektivní 
příznaky 

Objektivní 
příznaky 

Doba působení 
(min) Koncentrace (ppm)

Vnímání čichem x 0,1 – 1 Od 0,02 - 30 

Nepříjemný zápach, 
mírné dráždění nosu 

a nosohltanu 

Mírné zarudnutí 
nosohltanu 2 50 

Silné dráždění očí, 
nosu, nosohltanu 

Zarudnutí spojivek a 
nosohltanu 120 100 - 200 

Velmi silné dráždění 
Zarudnutí spojivek, 
nosohltanu, slzení, 

kýchání 
60 200 - 300 

Neúnosné dráždění 
očí, nosu, 

nosohltanu, bolesti 
za hrudní kostí 

Silné zarudnutí 
nosu, nosohltanu, 
spojivek, slzení, 
kýchání, kašel 

0,1 360 

Okamžité dráždění, 
nevolnost, bolesti 

hlavy 

Kýchání, kašel, 
slzení, zvýšení 

dýchání 
0,1 360 - 500 

Okamžité dráždění, 
bolesti: za hrudní 

kostí, žaludku, očí, 
bolesti hlavy, 
zmatenost a 
nevolnost 

Záchvaty kašle, 
zrudnutí v obličeji, 
pocení, krvácení 
z nosu, závratě, 

dušnost, nervové 
vzrušení 

0,1 500 - 1000 

x 

Výše uvedené 
příznaky, křeče, 

zástava vylučování 
moči, ohrožení 

života 

30 1000 

x 
Poruchy dýchání a 
krevního oběhu, 
ohrožení života 

2 – 5 1730 

x 

Poleptání horních 
cest dýchacích, otok 
plic, poruchy srdeční 
činnosti, poškození 
ledvin, perforace 

rohovky 

Do 30 – doba 
latence i několik 

hodin! 
2450 

x 
Udušení následkem 
otoku plic, zástava 

dýchání, smrt 
Do 10 5000 
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Postup při první 
pomoci: 

• Naprostý klid, zákaz kouření 
• Převléknutí a omytí postiženého 
• Výplach očí borovou vodou 
• Inhalace mlhy 1% roztoku octa 
• Mírnění kašle dostupným lékem 
Následné lékařské ošetření vždy (i při mírném zasažení) 

Působení amoniaku na člověka může mít různé účinky. Charakter účinků závisí na 

koncentraci amoniaku a také na délce působení amoniaku na člověka. Při větších 

koncentracích a při delší době působení může být následkem vlivu amoniaku smrt člověka. 

Vliv závislosti koncentrace amoniaku v čase na úmrtnost osob znázorňuje graf č.3. 

Graf č.3 - závislosti koncentrace amoniaku na úmrtnosti osob při různé délce trvání 

(zdroj – Purple Book 2002) 

 

4.4. Technické požadavky 

Amoniak se ve firmě BorsodChem MCHZ Ostrava s.r.o. používá jako surovina 

určená k výrobě dalších chemických látek. Protože svou kvalitou ovlivňuje kvalitu 

vyrobených poloproduktů a také nežádoucí příměsi v amoniaku mohou poškozovat 

výrobní zařízení, nebo znehodnocovat katalyzátory, musí splňovat požadavky, které jsou 

uvedeny v tabulce č.3. 
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Tabulka č.3 – technické požadavky firmy BC-MCHZ na kvalitu amoniaku 

Kategorie Znak jakosti Hodnota

D Obsah kyslíku (v plynné fázi nad kapalným amoniakem) 

ml.m-3 

max. 450 

 Zbytek po odpaření v %hm max. 0,2 

I Obsah amoniaku v %hm max. 99,8 

Kategorie parametrů:   D – důležité parametry, I – informativní parametry 

Důležité parametry: jestliže tento parametr nebude dodržen, dodávku amoniaku je možno 

přijmout pouze po odsouhlasení zodpovědným pracovníkem. Zpracování suroviny je 

většinou možné za nestandardních podmínek nebo zvýšených nákladů. 

Informativní parametry: mají pouze informativní charakter 
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5. Provedení a zajištění přepravy, stáčení a skladování 

zkapalněného amoniaku 

Firma BC-MCHZ je dlouholetý výrobce chemikálií. Firma má nejen dlouholeté 

zkušenosti s výrobou chemických látek, ale také s dodržováním legislativy a s aktivním 

přístupem k ochraně životního prostředí.  

Z hlediska přítomného množství nebezpečných látek i BorsodChem MCHZ s.r.o., 

se musí řídit zákonem č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených 

vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky. Zákon 

stanovuje podmínky pro zařazení podniků a firem do skupin A nebo B. Dle těchto 

podmínek spadá firma BorsodChem MCHZ s.r.o. do skupiny B tzn., že musí zpracovat 

bezpečnostní zprávu, která obsahuje tyto údaje: 

 informace o systému řízení u provozovatele s ohledem na prevenci závažné 

havárie, 

 informace o složkách životního prostředí v lokalitě objektu nebo zařízení, 

 technický popis objektu nebo zařízení, 

 postup a výsledky identifikace zdrojů rizika (nebezpečí), analýz a hodnocení rizik a 

metody prevence, 

 opatření pro ochranu a zásah k omezení dopadů závažné havárie, 

 aktualizovaný seznam, 

 jmenovitě uvedené právnické osoby a fyzické osoby, podílející se na vypracování 

bezpečnostní zprávy. 

V bezpečnostní zprávě je provozovatel objektu nebo zařízení zařazeného do 

skupiny B dále povinen: 

 stanovit politiku prevence závažné havárie a zavést systém řízení bezpečnosti pro 

její provádění, 

 vyhodnotit nebezpečí závažné havárie a navrhnout a zavést nezbytná opatření 

k zabránění vzniku těchto havárií a omezení jejich důsledků na zdrví a životy lidí, 

hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek, 
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 stanovit zásady bezpečnosti a spolehlivosti přiměřené zjištěnému nebezpečí při 

stavbě, provozu a údržbě jakéhokoli zařízení, vybavení a infrastruktury spojené 

s jejím provozem, které představují nebezpečí závažné havárie, 

 vypracovat zásady vnitřního havarijního plánu (§ 17) a poskytnout informace 

umožňující vypracování vnějšího havarijního plánu (§ 18 až 20), aby bylo možno 

provést nezbytná opatření v případě vzniku závažné havárie, 

 zajistit odpovídající informování příslušných orgánů veřejné správy a obcí pro 

přijetí rozhodnutí z hlediska rozvoje nových činností nebo rozvoje v okolí 

stávajících objektů nebo zařízení. [1] 

Firma je také dle tohoto zákona povinna mít sjednané řádné pojištění, dále musí 

zpracovat plán fyzické ochrany objektu a vnitřní havarijní plán. Firma také poskytuje 

podklady pro vnější havarijní plán a každý rok prochází přísnou integrovanou kontrolou. 

5.1. Přeprava amoniaku 

Firma BorsodChem MCHZ Ostrava s.r.o. využívá k přepravě amoniaku od výrobců 

ke svým provozům železniční přepravu. Ve firmě se spotřebovává velké množství 

amoniaku a tak by přeprava po silnici v automobilových cisternách byla zdlouhavá a 

nákladná. V současné době firma využívá služeb Českých drah k přepravě amoniaku. 

Přepravní firma zajišťuje veškerý servis od doby, kdy převezme železniční cisterny od 

výrobce, až do doby předání cisteren příjemci, tedy firmě BorsodChem MCHZ Ostrava 

s.r.o. 

5.1.1. Přejímka železničních cisteren od přepravce – České dráhy 

Firma BC MCHZ s.r.o. je zásobována amoniakem od výše zmíněných výrobců po 

železnici v železničních cisternách o hmotnosti cca 50 t. Přepravce České dráhy doručí 

železniční cisterny z nádraží Ostrava – „Pravé nákladové nádraží“ do BC MCHZ. Zde na 

vyhrazené koleji č. 104 dojde k předání železničních cisteren zodpovědným pracovníkem 

ČD (vozmistr). Po kontrole stavu železničních cisteren, pracovníkům železniční vlečky 

OKD Doprava (OKD Doprava zajišťuje smluvně dopravu na celém území BC MCHZ). 

Odpovědný pracovník ČD (vozmistr) při předávání železničních cisteren provádí 

tzv. Komerční prohlídku a vozmistrovskou prohlídku. Při komerční prohlídce kontroluje 

průvodní dokumentaci, všechny náležitosti železniční cisterny týkající se identifikace, 
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vozové nálepky, identifikační tabuli a bezpečnostní značky. Při vozmistrovské prohlídce 

kontroluje technický stav železniční cisterny, případné poškození a nebo netěsnost. Teprve 

řádným ukončením prohlídek železničních cisteren přebírá pracovník OKD Doprava 

železniční cisterny. 

5.1.2. Manipulace s železničními cisternami v podniku 

Řádně převzaté železniční cisterny, které nevykazuji žádné neshody, mohou být 

pracovníky OKD Doprava zařazeny do procesů, které je potřeba provést během pobytu 

železničních cisteren v podniku. 

Prvním úkonem je vážení železniční cisterny a zavedení všech informací o cisterně 

do počítačového systému podniku. Následuje přeprava železniční cisterny z železničního 

seřadiště podniku na místo stáčení železničních cisteren s amoniakem (kolej č. 16A). Po 

ustavení železničních cisteren na stáčecím místě obsluha posunu zabezpečí cisterny proti 

posunutí brzdou a vložením zarážky. Pak zajistí kolej proti najetí lokomotivy či jiných 

vozů železniční dopravy do již stáčených cisteren uzamčením tzv. „výkolejky“. 

Přistavování plných železničních cisteren se provádí vždy na přímý pokyn mistra, aby se 

nekontrolovaně nenavyšovalo množství nebezpečné látky (amoniaku). Další manipulací 

pro pracovníky OKD Doprava je převoz již stočených železničních cisteren zpět na 

seřadiště (kolej č. 102) s následným vážením prázdných cisteren. A posledním úkonem je 

opětovné předání prázdných železničních cisteren přepravci, tady Českým drahám.  

5.2. Stáčení amoniaku 

Železniční cisterna pro přepravu amoniaku je podlouhlého, válcovitého tvaru 

objemu cca 95 m3. Je to tlaková nádoba, ve které je kapalný amoniak držen pod tlakem 0,4 

– 0,8 MPa (viz obrázek č.1). Systém stáčení amoniaku je vybaven potrubím pro stáčení 

amoniaku, které je spojeno s čerpadlem a je osazeno regulačním ventilem a ventily 

ručními. Regulační ventil je ovládaný z velínu provozu. Potrubí výtlaku čerpadla je vedeno 

po potrubním mostě až k zásobníkům. Od zásobníků zpět na místo stáčení železničních 

cisteren vede potrubí odplynu zásobníků amoniaku, které se připojí na armaturu železniční 

cisterny. Tento systém tak zabezpečuje vyrovnávání tlaků železniční cisterna – zásobník 

při stáčení. 

Stáčecí systém je také opatřen vzorkovacími ventily, neboť je potřeba neustálé 

kontroly kvality dodávané suroviny. 
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Po stočení železniční cisterny amoniaku do zásobníků jsou stáčecí armatury 

uzavřeny a obsluha provede odplynění cisterny, tedy snížení tlaku v cisterně. Pro jímání 

odplynů z železniční cisterny amoniaku slouží zařízení pro zkapalňování amoniaku. 

 

Obrázek č.1: Stáčení železniční cisterny s amoniakem 

5.3. Zkapalňování amoniaku při stáčení 

Při odplyňování železničních cisteren je potřeba vypustit z cisteren nadbytečný tlak. 

Avšak páry amoniaku se vzhledem k ochraně života a zdraví lidí a vzhledem k ochraně 

životního prostředí nemohou vypouštět do atmosféry. Proto je ve firmě nově zaveden 

systém zkapalňování amoniaku. 

Princip zkapalňování 

 Tento systém se skládá z kompresoru, soustavy chladičů, odlučovačů a 

kondenzační jednotky (viz. obrázek č.2). Technologie zkapalňování plynného amoniaku 

dokáže většinu amoniaku zkapalnit. Takto zkapalněný amoniak je odveden zpět do 

zásobníku k dalšímu využití. Podrobnější schéma systému zkapalňování plynného 

amoniaku je uvedeno v příloze č.1. 
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Obrázek č.2: Systém odlučovačů, chladičů, kompresorů a řídící jednotky v provozu 

zkapalňování plynného amoniaku 

Nepatrné množství plynného amoniaku, které se nepodaří zkapalnit, je jímáno ve 

vodě viz. obrázek č.3). Vzniká tak voda sycená amoniakem, které se v praxi říká 

„čpavková voda“. Nasycená čpavková voda o obsahu 18 - 20% amoniaku se využívá 

v jiných provozech jako surovina. 

 

Obrázek č.3: Absorbér plynného amoniaku 
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5.4. Skladování amoniaku 

Podnik potřebuje pro svou výrobu, která je nepřetržitá, zásobu amoniaku na 

stanovenou dobu. Tato doba vychází ze zkušeností s přepravou amoniaku od dodavatelů 

v kombinaci s denní spotřebou. Skladové hospodářství amoniaku má devět ležatých 

válcových zásobníků, každý o objemu 100 m3. Každý zásobník se plní na maximální 

úroveň 67%, což odpovídá 50 tunám zkapalněného amoniaku. Zásobníky jsou vzájemně 

propojené potrubím s uzavíratelnými armaturami. Potrubním systémem je skladové 

hospodářství spojeno se stáčecím místem amoniaku a se zkapalňovacím zařízením. 

Z bezpečnostních důvodů zůstává vždy jeden zásobník prázdný a to pro případ 

havárie. Pro případ zvýšených teplot v letních měsících je na každém zásobníku amoniaku 

nainstalován chladící systém, který v případě potřeby zkrápí zásobníky vodou.  

Celé skladové hospodářství je neustále kontrolováno. U zásobníků amoniaku jsou 

instalovány čidla detekující únik amoniaku, samotné zásobníky jsou osazeny teploměry, 

měřením hladin a soustavou regulačních ventilů a to jak na kapalné, tak na plynné fázi 

amoniaku. Všechny bezpečnostní prvky jsou svedeny do samostatně stojícího řídícího 

systému, který nepřetržitě sleduje obsluha skladového hospodářství. Obsluha také 

vykonává pravidelné obchůzky skladu, aby vizuálně kontrolovala, zda je vše v pořádku. 

Pracovníci obsluhy skladového hospodářství mají také k dispozici kamerový systém, který 

jim umožňuje sledovat vybraná důležitá místa skladu nepřetržitě na svých monitorech. 
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6. Analýza rizik při přepravě, stáčení a skladování amoniaku 

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

chemickými látkami nebo chemickými přípravky, stanovuje povinnost provozovatele 

provést analýzu a hodnocení rizik závažné havárie: 

Provozovatel je povinen provést pro účely zpracování bezpečnostního programu 

nebo bezpečnostní zprávy analýzu a hodnocení rizik závažné havárie, ve které uvede 

a) identifikaci zdrojů rizika (nebezpečí), 

b) určení možných scénářů událostí a jejich příčin, které mohou vyústit v závažnou 

havárii, 

c) odhad dopadů možných scénářů závažných havárií na zdraví a životy lidí, 

hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek, 

d) odhad pravděpodobností scénářů závažných havárií, 

e) stanovení míry rizika, 

f) hodnocení přijatelnosti rizika vzniku závažných havárií. [1] 

Ministerstvo životního prostředí stanoví prováděcím právním předpisem, vyhláškou 

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

zpracování analýzy a hodnocení rizik závažné havárie. 

Ve firmě BC-MCHZ pracuji od roku 1985, tedy téměř 23 let. Za tuto dobu jsem 

působil na několika provozech v různých pracovních zařazeních. Získané zkušenosti budou 

využity při analýze a hodnocení rizik v užitých metodách („What if Analysis“ - Co se 

stane, když…, Aloha). 

Cílem zajištění bezpečnosti metodou What if Analysis je identifikace zdrojů rizika, 

nebezpečných stavů nebo určitých událostí, které mohou způsobit nežádoucí dopady. 

Pomocí charakteristických otázek, začínajících tradičním „Co se stane, když…“ jsou 

zjišťovány příčiny havárií a navrhují se opatření pro zvýšení bezpečnosti. Otázky se mohou 

týkat jakýchkoliv zvláštních podmínek vztahujících se k procesu nebo činnosti. Kladení 

otázek právě závisí na zkušenostech a intuici pracovníků či týmu pracovníků. 

Ve své nejjednodušší formě se vytváří seznam otázek a odpovědí o procesu. 

Provedení může vést k vypracování seznamu nebezpečných situací, seznamu preventivních 

opatření i seznamu možných návrhů pro snížení rizika. 
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Pro potřeby diplomové práce byl sestaven tým odborníků, ve kterém byli lidé, kteří 

pracují v železniční dopravě, v provozech, v technických funkcích, a kteří byli ochotni 

poskytnout své životní zkušenosti a rady. Pomocí brainstormingu – spontánní diskuse, 

jsme hledali možné příčiny havárií. 

6.1. Analýza rizik při přepravě amoniaku 

Pozornost byla věnována příčinám havárií při přepravě železničních cisteren s 

amoniakem uvnitř firmy. To znamená pro případ, kdy jsou k dispozici potřebné informace 

a kde na základě analýzy lze vyžadovat přijmutí navržených opatření. 

Ze zkušeností mistrů železniční dopravy vím, že jednou z příčin nehod železničních 

cisteren na dráze bývá závada na kolejovém svršku. Je potřeba znát odpověď na otázku: 

„Co se stane, když … se poškodí kolejový svršek?“  

o Při malém poškození kolejového svršku nemusí dojít k havárii (mimořádné 

události) 

o Při větším poškození kolejového svršku už může dojít k vykolejení železničních 

cisteren, v práci budou rozebrány možné úniky amoniaku při vykolejení 

železniční cisterny 

Vykolejení železniční cisterny 

Při poškození kolejového svršku s následným vykolejením železniční cisterny 

se zkapalněným amoniakem může dojít k poškození cisterny. V tom nejhorším případě 

může být železniční cisterna poškozena takovým způsobem, že dojde k úniku amoniaku. 

Buď může dojít k poškození na plášti cisterny a to proražením pláště cisterny, nebo může 

být poškozeno vypouštěcí potrubí. V těchto případech by vždy došlo k úniku zkapalněného 

amoniaku do okolí. Tato událost by si vyžádala rychlý zásah hasičských jednotek. 

K poškození kolejového svršku může teoreticky dojít na každém úseku kolejí 

v areálu firmy. Z tohoto důvodu provádí externí firma OKD Doprava pravidelné kontroly 

kolejového svršku a údržbu. Z hlediska pravidelných kontrol, kvalitní údržby, a také denní 

vizuální kontroly pracovníky posunu a z historických dat vyplývá, že riziko vykolejení 

železničních cisteren z důvodu poškození kolejového svršku je minimální. 
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Nefunkčnost železniční váhy 

Každý železniční vůz, který přijede do firmy je zvážený. Děje se tak u vozů 

prázdných i ložených. Získaná vážní data jsou ukládána do počítačového systému 

v programu SAP. 

Samotné vážení probíhá tak, že lokomotiva před sebou tlačí železniční vozy po 

koleji, na které je nainstalovaná železniční váha. Tato váha je nainstalovaná na vyvýšeném 

místě. Vlakvedoucí zastaví vlak před váhou a pracovník posunu odpojí první vůz před 

váhou. Vlakvedoucí potlačí vozy a opět se zastaví. Vůz, který je první a již odpojený se 

nezastaví, ale setrvačností pokračuje v jízdě. Jeho rychlost je velmi pomalá. Přejede přes 

železniční váhu, kde je během své jízdy zvážen. Dále sjíždí z vážního svahu na seřadiště 

železničních vozů. Před seřadištěm je vůz přibrzděn kolejovou brzdou a vjíždí na předem 

stanovenou kolej. Na této koleji je přibrzděn další kolejovou brzdou a zvolna dojíždí na 

místo určení. 

Je potřeba znát odpověď na otázku: „Co se stane, když … bude mít kolejová brzda 

poruchu?“ 

V případě technické závady na kolejové brzdě, by vůz jel stále stejnou rychlostí až 

na požadovanou kolej, kde by narazil do již stojících vozů. Zde by následkem nárazu 

mohlo dojít k vykolejení vozů a k možnému poškození železniční cisterny s amoniakem. 

Pro tuto situaci budou řešeny dopady úniku zkapalněného amoniaku programem 

Aloha za následujících podmínek, v daných okolnostech a při specifikaci potřebných 

údajů:  

• Rychlost větru 3 m.s-1  

• Měření rychlosti větru ve výšce 10 m 

• Směr větru – letní období: viz. Mapa 2.A. - Jihozápadní vítr (převládající vítr - 

25% v letním období), viz. Mapa 2.B. - Severní vítr (druhý nejvíce převládající vítr 

- 18% v letním období) 

• Směr větru – zimní období: viz. Mapa 3.A. - Severozápadní vítr (převládající vítr 

40,3% v zimním období), viz. Mapa 3.B. - Severovýchodní vítr (převládající vítr 

13,9% v zimním období) 

• Teplota vzduchu – letní období 19,4°C (průměrná teplota letního období) 
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• Teplota vzduchu – zimní období -2,1°C (průměrná teplota zimního období) 

• Železniční cisterna délka 18m, průměr nádrže 2,5 m, objem nádrže 88,4 m3  

• Hmotnost zkapalněného amoniaku v železniční cisterně 50 t. 

• Teplota kapalného amoniaku 10°C 

• Při vykolejení železniční cisterny dojde k proražení pláště cisterny, kdy trhlina 

bude podélného tvaru s délkou 40 cm a šířkou 5 cm, umístění trhliny je 1m ode dna 

cisterny 

• Krajina je v místech železniční váhy a seřadiště železničních vozů otevřená, 

s ojedinělou zástavbou 

Výsledkem zpracování zadaných údajů je schématická mapka, kde jsou znázorněny 

zóny zamoření (viz. mapa č.1) 

Mapa č. 1 - schématická mapka úniku amoniaku z železniční cisterny zpracovaná 

programem Aloha 

 

ERPG-1: Maximální koncentrace, při které by vystavené osoby po dobu až jedné hodiny 

měly zůstat bez jiných, než mírně přechodných nepříznivých zdravotních efektů, 

vnímatelný zápach. 
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ERPG-2: Maximální koncentrace, při které by vystavené osoby po dobu až jedné hodiny 

měly být bez nevratných nebo jiných dalších vážných zdravotních defektů nebo symptomů, 

které by mohly zmenšit schopnost osob na záchrannou akci.  

ERPG-3: Maximální koncentrace, při které by vystavené osoby po dobu až jedné hodiny 

měly zůstat bez ohrožení na životech nebo velkých zdravotních defektů.  

Schématická mapka programu Aloha je pouze orientační. Proto jsem údaje získané 

programem přenesl do mapy, kde jsem vyznačil místo úniku amoniaku. Při dalších 

analýzách dopadů úniku amoniaku již používám jen mapy s přenesenými daty pro lepší 

přehlednost a orientaci. 



 33

2.A. Mapa s vyznačeným únikem amoniaku - letní období, vítr „JZ“ 

více než 750 ppm   více než 150 ppm 
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Z programu Aloha vyplývá, že zóna, která bude zamořená více než 750 ppm 

amoniaku bude dlouhá 3,73 km po směru větru a v nejširším místě bude 2,2 km široká. 

Zóna se zamořením větším než 150 ppm bude sahat do vzdálenosti 7,2 km a v nejširším 

místě bude široká 4,2 km. 

Průběh úniku amoniaku ve vzdálenosti 3,73 km od místa úniku s vyjádřenou 

závislostí koncentrace amoniaku na čase v daném místě zobrazuje graf č.4.A. 

Graf č. 4.A. – průběh koncentrace amoniaku v závislosti na čase ve vzdálenosti 3,73 

km od místa úniku, konec zóny ERPG-3 

 

Průběh úniku amoniaku ve vzdálenosti 7,17 km od místa úniku s vyjádřenou 

závislostí koncentrace amoniaku na čase v daném místě zobrazuje graf č.4.B. 

Graf č. 4.B. – průběh koncentrace amoniaku v závislosti na čase ve vzdálenosti 7,17 

km od místa úniku, konec zóny ERPG-2 
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2.B. Mapa s vyznačeným únikem amoniaku - letní období, vítr „S“ 

více než 750 ppm   více než 150 ppm 
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Pro zadání parametrů k vytvoření mapy 2.B. byl použit směr větru převládající jako 

druhý nejčastější v roce a to z 18%. Zóna, která má koncentraci amoniaku nad 750 ppm, je 

dlouhá 4,1 km a časový průběh v závislosti na koncentraci v tomto bodě znázorňuje graf č. 

5.A. 

Graf č. 5.A. – průběh koncentrace amoniaku v závislosti na čase ve vzdálenosti 4,1 

km od místa úniku, konec zóny ERPG-3 

 

Oblast s koncentrací amoniaku nad 150 ppm je ještě ve vzdálenosti 7,35 km od 

místa úniku amoniaku. Závislost koncentrace amoniaku na čase v tomto bodě znázorňuje 

graf č. 5.B. 

Graf č. 5.B. – průběh koncentrace amoniaku v závislosti na čase ve vzdálenosti 7,35 

km od místa úniku, konec zóny ERPG-2 
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3.A. Mapa s vyznačeným únikem amoniaku - zimní období, vítr „SZ“ 

více než 750 ppm   více než 150 ppm 
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Údaje pro zpracování mapy s únikem amoniaku pro zimní období vycházejí 

z průměrných hodnot směru větru v zimním období. Nejčastěji převládající vítr v této roční 

době je vítr severozápadní a to 40,3%. Graf č. 6.A. zobrazuje průběh koncentrace 

amoniaku ve vzdálenosti 4,28 km od místa úniku, kde končí zóna s koncentrací převyšující 

750 ppm. 

Graf č. 6.A. – průběh koncentrace amoniaku v závislosti na čase ve vzdálenosti 4,28 

km od místa úniku, konec zóny ERPG-3 

 

Graf znázorňující průběh koncentrace amoniaku v čase ve vzdálenosti 8,37 km od 

místa úniku, kde končí zóna s koncentrací překračující 150 ppm: 

Graf č. 6.B. – průběh koncentrace amoniaku v závislosti na čase ve vzdálenosti 8,37 

km od místa úniku, konec zóny ERPG-2 
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3.B. Mapa s vyznačeným únikem amoniaku - zimní období, vítr „SV“ 

více než 750 ppm   více než 150 ppm 
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Směr větru převládající jako druhý v zimním období je vítr severovýchodní a to 

13,9%. Zóna s koncentrací amoniaku nad 750 ppm končí ve vzdálenosti 4,28 km od místa 

úniku a průběh změny koncentrace v čase v tomto bodě znázorňuje graf č. 7.A. 

Graf č. 7.A. – průběh koncentrace amoniaku v závislosti na čase ve vzdálenosti 4,28 

km od místa úniku, konec zóny ERPG-3 

 
Graf č. 7.B. znázorňuje časový průběh koncentrace amoniaku ve vzdálenosti 8,37 

km, kde končí zóna s koncentrací nad 150 ppm. 

Graf č. 7.B. – průběh koncentrace amoniaku v závislosti na čase ve vzdálenosti 8,37 

km od místa úniku, konec zóny ERPG-2 
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Porovnání dosažených výsledků 

Studiem výsledků analýzy dopadů úniku zkapalněného amoniaku jsem došel 

k závěru, že se významnou měrou na dopadech podílí meteorologické podmínky.  Při 

modelování jsem ponechal všechny podmínky úniku stejné (rychlost větru, množství 

uniklého zkapalněného amoniaku, typ železniční cisterny, charakter průrazu na plášti 

cisterny) a měnil jsem pouze směr větru a roční období (léto, zima). Z výsledků analýzy 

zanesených do mapy lze vyčíst, která území budou zasažena zónou ERPG-3 a zónou 

ERPG-2. Porovnáním dosažených výsledků na mapách a v grafech je zřetelné, že únik 

amoniaku způsobený v letním období má nižší dopady než únik amoniaku způsobený 

v období zimním. Dopady jsou velice vážné v letním i zimním období, protože únik 

zkapalněného amoniaku á negativní účinky na člověka i životní prostředí (viz. tabulka č. 

2). Zóny zamoření ERPG-3 zasahují do obydlených čtvrtí města Ostravy. V závislosti na 

směru větru mohou zóny zasahovat městské části: Ostrava – Přívoz (viz. mapa č. 2.A.), 

Mariánské Hory a Hulváky (viz. mapa č. 2.B.), Mariánské Hory a Vítkovice (viz. mapa č. 

3.A.), Nová Ves, Třebovice a Svinov (viz. mapa č. 3.B.) 

V letním období se amoniak rychleji ohřívá i rychleji odpařuje. S teplotou par 

amoniaku klesá jeho specifická hmotnost a stává se lehčí než vzduch. Čím je teplota 

vzduchu větší, tím je průběh této fáze rychlejší a tím rychleji se páry amoniaku zvednou do 

výšky, kde se rozptýlí. 

Dopravní nehoda na železničním přejezdu 

Firma BC-MCHZ je velkou firmou, která žije svým značně živým logistickým 

systémem. Doprava je zajišťována nejen po železnici, ale také se v menší míře využívá 

silniční přeprava. Při studiu podmínek dopravy ve firmě jsem zjistil, že při přepravě 

železničních cisteren se zkapalněným amoniakem musí pracovníci posunu projet celkem 

sedm železničních přejezdů (viz. příloha č. 2, 3, 4) Z těchto sedmi železničních přejezdů 

jsou tři velice frekventované a je zde tudíž vyšší pravděpodobnost střetu motorových 

vozidel s vlakovou soupravou. 

Při přípravě materiálů pro diplomovou práci mi byl dán k dispozici přehled 

dopravních nehod v BC-MCHZ od roku 2000 do roku 2007, které jsem přehledně zobrazil 

v tabulace č.4. 
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Tabulka č. 4. – přehled dopravních nehod v BC-MCHZ v letech 2000 - 2007 

Datum Místo nehody Aktéři nehody 

21.06.2000 Železniční přejezd u jídelny Traktor s návěsem s vlakem 

10.06.2001 Železniční přejezd u jídelny dodávka s vlakem 

26.07.2001 Parkoviště Osobní auto s chodcem 

19.12.2002 Křižovatka A-blok Dvě osobní vozidla 

23.03.2004 Páteřová komunikace Osobní auto střet se srnou 

08.04.2004 Křižovatka u provozu Dukol Dvě osobní auta 

10.03.2005 Zúženy prostor u výrobny vodíku Dvě dodávky 

13.02.2006 Železniční přejezd u CHA Osobní auto s vlakem 

14.02.2006 Komunikace S-blok Poškození nosníku mostu jeřábem

13.06.2006 U budovy elektro Poškozeno osobní auto 

Z této tabulky vyplývá, že na železničních přejezdech firmy BC-MCHZ došlo 

v letech 2000 – 2007 ke třem dopravním nehodám. Ve všech třech případech se jednalo o 

chybu člověka a to řidiče motorového vozidla. 

Z tabulky vyplývá, že existuje možnost střetu vlaku (vezoucího cisterny 

s amoniakem) s motorovým vozidlem. 

Je potřeba znát odpověď na otázku: „Co se stane, když … dojde na železničním 

přejezdu ke střetu vlaku (vezoucího cisterny s amoniakem) s motorovým vozidlem?“ 

Při dopravní nehodě na železničním přejezdu dojde k poškození motorového 

vozidla a za jistých okolností může dojít k poškození železniční cisterny s amoniakem. 

Protože jsou nádrže na železničním podvozku umístěny cca 1 m nad kolejovým svrškem, 

je pravděpodobnější, že nárazem bude poškozeno spíše vypouštěcí potrubí cisterny 

umístěné na spodní části cisterny, než cisterna samotná. 

Porušením potrubí začne vytékat kapalný amoniak. Předpokladem k modelování 

této varianty je, že bude poškozený i vypouštěcí ventil, popřípadě uzavírací armatura 
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cisterny tzv. „tampón“. Tuto modelovou situaci s porušeným vypouštěcím potrubím jsem 

testoval v programu Aloha a výsledky jsem zanesl do mapy. 

Parametry zadané do programu Aloha: 

• Rychlost větru 3 m/s  

• Měření rychlosti větru ve výšce 10 m 

• Směr větru – letní období: Mapa 4. - Jihozápadní vítr (převládající vítr - 25% 

v letním období) 

• Venkovní teplota – letní období 19,4°C (průměrná teplota letního období) 

• Železniční cisterna délka 18m, průměr nádrže 2,5 m, objem nádrže 88,4 m3  

• Hmotnost kapalného amoniaku v železniční cisterně 50 t  

• Teplota kapalného amoniaku 10°C 

• Při dopravní nehodě na železničním přejezdu dojde k poškození vypouštěcího 

potrubí u cisterny s amoniakem, kdy simuluji situaci s nefunkčními uzávěry na 

vypouštěcím potrubí 

• Krajina je v místech železničního přejezdu s ojedinělou zástavbou, kterou tvoří 

budovy chemických provozů 
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4. Mapa s vyznačeným únikem amoniaku – dopravní nehoda na železničním přejezdu 

více než 750 ppm   více než 150 ppm 
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Zóna s koncentrací amoniaku vyšší než 750 ppm bude dlouhá 2,77 km a široká 0,5 

km. V porovnání s únikem amoniaku z proražené cisterny v plášti je tato vzdálenost i šířka 

zóny podstatně kratší. Sama zóna tedy bude pokrývat podstatně menší plochu. 

Graf č. 8.A. – průběh koncentrace amoniaku v závislosti na čase ve vzdálenosti 2,77 

km od místa úniku, konec zóny ERPG-3 

 

Zóna s koncentrací amoniaku vyšší než 150 ppm bude dlouhá 6,94 km a široká 0,8 

km. I tento údaj je v porovnáním s výsledky u studie proraženého pláště železniční cisterny 

s amoniakem nižší. Srovnám-li však délku času, kdy koncentrace kolem 150 ppm trvala, je 

tento čas o poznání delší než u proražené cisterny v plášti. Příčinou je pomalejší vytékání 

amoniaku z vypouštěcího potrubí cisterny, ale po delší dobu. 

Graf č. 8.B. – průběh koncentrace amoniaku v závislosti na čase ve vzdálenosti 6,94 

km od místa úniku, konec zóny ERPG-2 
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Porovnání dosažených výsledků 

Údaje na mapě jasně dokládají, že průběh úniku amoniaku bude pomalejší, 

s menším zamořením okolí, než v případě proražení železniční cisterny v plášti. Rozdíl je 

hlavně v množství vytékajícího zkapalněného amoniaku. Při proražení pláště cisterny bylo 

množství vytékajícího zkapalněného amoniaku větší než u porušeného vypouštěcího 

potrubí. U porušeného potrubí zkapalněný amoniak vytékal pomaleji, ale po delší dobu, 

což je zřetelně viditelné na grafech. Zóna ERPG-3 bude pokrývat území BC-MCHZ a 

zasáhne částečně i do městské části Ostrava – Přívoz (viz. mapa č. 4). 

Simulace výbuchu par amoniaku 

Protože amoniak tvoří v rozmezí 15 – 28% výbušnou směs, simuloval jsem pomocí 

programu Aloha výbuch par nad louží u cisterny amoniaku, která byla poškozena na 

výpustném potrubí při dopravní nehodě na železničním přejezdu.  

Účinky výbuchu par amoniaku v závislosti na vzdálenosti při zadaných 

podmínkách znázorňuje graf č. 9. 

Graf č. 9 – dosah a účinky tlakové vlny při výbuchu par amoniaku 
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Ničivé účinky výbuchu by byly schopny ve vzdálenosti do 150 m od místa výbuchu 

rozbít skleněné výplně dveří a oken, ale už by neměly způsobit vážné škody na majetku. 

6.2. Analýza rizik při stáčení železničních cisteren s amoniakem 

Stáčení železničních cisteren je jednou z hlavních pracovních náplní pracovníků 

skladového hospodářství amoniaku. Pracovníci skladového hospodářství zajišťují všechny 

činnosti spojené se stáčením cisteren. Přebírají železniční cisterny od pracovníků dopravy, 

kteří jim cisterny přivezou na stáčecí místa a cisterny zajistí proti posunu. 

Posun železniční cisterny při stáčení amoniaku 

Železniční cisterna při stáčení zkapalněného amoniaku je umístěna na stabilním 

stáčecím místě a napojena na stáčecí potrubí s čerpadlem. Spojení vypouštěcího potrubí 

s potrubím stáčecího zařízení je provedeno přírubovým spojem s těsněním. Cisterna je 

zabezpečena proti posunutí brzdou a zarážkou. Proti najetí jiného vlaku do stáčené cisterny 

je kolej zabezpečena uzamčenou výkolejkou a stáčecí ventil je zabezpečen hydraulickou 

pákou. Při posuzování rizik jsem vzal v úvahu možné poškození přírubového spoje 

s následným vytékáním amoniaku. K takovému výraznému poškození přírubového spoje 

může dojít pouze v případě posunutí železniční cisterny. 

Je potřeba znát odpověď na otázku: „Co se stane, když … by došlo při stáčení 

železniční cisterny se zkapalněným amoniakem k posunu cisterny?“ 

Posun železniční cisterny při stáčení amoniaku by znamenal porušení těsnění na 

stáčecím zařízení a nebo dokonce poškození stáčecího zařízení. Při stáčení jsou všechny 

ventily otevřeny a to by znamenalo únik amoniaku z poškozeného potrubí. Poškození 

potrubí a následné vyhodnocení programem Aloha by bylo obdobné, jako při simulaci 

dopravní nehody na železničním přejezdu. Z tohoto důvodu jsem si vybral pro posouzení 

variantu s poškozením těsnění na přírubě stáčecího zařízení v místě spoje s vypouštěcím 

potrubím železniční cisterny. 

Parametry zadané do programu Aloha: 

• Rychlost větru 3 m/s  

• Měření rychlosti větru ve výšce 10 m 

• Směr větru – letní období: Mapa 5. – Jihozápadní vítr (převládající vítr - 25,2% 

v letním období) 
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• Venkovní teplota – letní období 19,4°C (průměrná teplota letního období) 

• Železniční cisterna délka 18m, průměr nádrže 2,5 m, objem nádrže 88,4 m3  

• Hmotnost kapalného amoniaku v železniční cisterně 50 t 

• Teplota kapalného amoniaku 10°C 

• Při stáčení železniční cisterny s amoniakem došlo k posunu cisterny, tím došlo 

k poškození těsnění mezi přírubou stáčecího zařízení a přírubou stáčecího potrubí. 

Vznikla tak netěsnost délky 3 cm a šířky 1 cm 

• Krajina je v místech železničního přejezdu s ojedinělou zástavbou, kterou tvoří 

budovy chemických provozů 

Program Aloha vyhodnotil dopady úniku amoniaku při netěsnosti do 460 m jako 

zóna s koncentrací amoniaku nad 750 ppm. Do vzdálenosti 1,33 km pak je dána zóna 

s koncentrací amoniaku nad 150 ppm. 

5. Mapa vyhodnocená programem Aloha při úniku amoniaku – netěsnost při stáčení 

vzniklá posunem železniční cisterny 
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6. Mapa firmy BC-MCHZ s vyznačeným únikem amoniaku – netěsnost při stáčení 

amoniaku vzniklá posunem železniční cisterny 

více než 750 ppm   více než 150 ppm 

 

Porovnání dosažených výsledků 

Únik kapalného amoniaku z poškozeného přírubového spoje není tak velký, jako u 

poškození pláště železniční cisterny. Proto také následné zamoření je mnohem menší, jak 

je viditelné na doložené mapě (viz. mapa č. 6) Zóny zamoření ERPG 2 a 3 by byly uvnitř 

areálu firmy BC-MCHZ, bez dopadů na okolní podniky či obytné zóny. 

Další možnosti úniku amoniaku při stáčení 

Další možnosti úniku zkapalněného amoniaku při stáčení jsou z hlediska hodnocení 

málo významné. Kromě posunu cisterny s poškozením stáčecího potrubí může dojít 

k menším netěsnostem a únikům amoniaku z netěsných ventilů, popřípadě z netěsnosti na 

čerpadle. Tyto netěsnosti by byly velmi malého charakteru, takže z hlediska dalšího 

rozboru se jimi nebudu zabývat. 

6.3. Analýza rizik při skladování kapalného amoniaku 

Ve své diplomové práci věnuji pozornost hlavně přepravě a stáčení kapalného 

amoniaku. Protože systém skladování je součástí celého procesu zásobování zkapalněným 

amoniakem, budu se jím také zabývat pro doplnění celkové situace. 
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Systém skladování zkapalněného amoniaku je ve firmě BC-MCHZ je z důvodu 

bezpečnosti na vysoké úrovni. V minulosti používala firma ke skladování zkapalněného 

amoniaku sférické zásobníky (kulový tvar) o velkém objemu. Protože tento systém byl do 

jisté míry více nebezpečný z hlediska dopadů při možném úniku amoniaku, byl nahrazen 

systémem novým. Sytém využívá devět válcových zásobníků o menším objemu. Každý 

zásobník má objem 100 m3. Systém je nastaven tak, že je vždy minimálně jeden zásobník 

prázdný. V případě zjištění sebemenší netěsnosti na některém zásobníku či jeho potrubí, je 

okamžitě amoniak přečerpán do prázdného zásobníku. Netěsný zásobník je vyřazen 

z provozu. Zásobníky podléhají častým kontrolám a revizím tak, aby se zabránilo úniku 

amoniaku. Stejně tak je tlakově zkoušen veškerý potrubní systém. Z hlediska provozu je 

tedy málo pravděpodobné, že by došlo u těchto zásobníku k úniku většího množství 

zkapalněného amoniaku. Pro provedení analýzy však budu brát v úvahu i s tuto málo 

pravděpodobnou situací. 

Je potřeba znát odpověď na otázku: „Co se stane, když … dojde k úniku amoniaku 

ze skladovacího zásobníku?“ 

V případě úniku amoniaku ze skladovacího zásobníku může dojít až k vytečení 

celého obsahu zásobníku (viz následující modelová situace). V praxi se okamžitě přečerpá 

obsah zásobníku do zásobníku prázdného a tak se únik zkapalněného amoniaku do okolí 

minimalizuje. 

Parametry zadané do programu Aloha: 

• Rychlost větru 3 m/s  

• Měření rychlosti větru ve výšce 10 m 

• Směr větru – letní období: Mapa 7. – Jihozápadní vítr (převládající vítr - 25,2% 

v letním období) 

• Venkovní teplota – letní období 19,4°C (průměrná teplota letního období) 

• Zásobník kapalného amoniaku má délku 14,15 m, průměr nádrže 3 m, objem 

nádrže 100 m3  

• Hmotnost zkapalněného amoniaku v zásobníku 50 t 

• Teplota kapalného amoniaku 10°C 
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• Byla zjištěna netěsnost na plášti zásobníku: rozměry netěsnosti jsou délka 5 cm a 

šířka 2 cm 

• Krajina je v místech železničního přejezdu s ojedinělou zástavbou, kterou tvoří 

budovy chemických provozů 
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7.Mapa s vyznačeným únikem amoniaku – netěsnost na zásobníku amoniaku 

více než 750 ppm   více než 150 ppm 
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Graf č. 10.A. znázorňuje průběh koncentrace amoniaku v závislosti na čase v místě 

1,1 km od místa úniku, kde končí zóna s koncentrací amoniaku nad 75O ppm. 

Graf č. 10.A. – průběh koncentrace amoniaku v závislosti na čase ve vzdálenosti 1,1 

km od místa úniku, konec zóny ERPG-3 

 

Ve vzdálenosti 2,9 km od místa úniku amoniaku končí zóna s koncentrací 

amoniaku nad 150 ppm. Průběh vývoje koncentrace amoniaku v čase v tomto bodě 

znázorňuje graf č. 10.B. 

Graf č. 10.B. – průběh koncentrace amoniaku v závislosti na čase ve vzdálenosti 2,9 

km od místa úniku, konec zóny ERPG-2 

 

Porovnání dosažených výsledků 

Data přenesená z programu Aloha do mapy ukazují, že při netěsnosti na zásobníku 

budou škody a zamoření životního prostoru menší než třeba u proražené železniční 
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cisterny. Program Aloha také nepočítá s činností obsluhy skladu amoniaku, která by 

netěsný zásobník přečerpala a vyřadila z provozu. Nepočítá také se zásahem hasičských 

jednotek ať už firmy BC-MCHZ a nebo města Ostravy, které by včasným a správným 

zásahem snížily nebezpečné účinky amoniaku. 
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7. Systémová opatření 

V práci je rozbor příčin vzniku havárie a odhad dopadů hodnocen pro tři oblasti -

přeprava, stáčení a skladování amoniaku. Proto jsou také systémové preventivní opatření 

uvedeny pro tyto tři oblasti. 

Za systémové preventivní opatření lze považovat opatření směřující k zajištění co 

nejvyššího stupně bezpečnosti při práci s nebezpečnou chemickou látkou. 

Při vzniku havárie lze považovat za systémové opatření úkony, které pomohou 

snížit následky úniku nebezpečné chemické látky s dopadem pro člověka nebo životní 

prostředí. 

Požadavky prevence a připravenosti na závažné havárie vyplývají ze zákona č. 

59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených nebezpečnými chemickými 

látkami nebo přípravky jednoznačně, který stanovuje systém prevence a připravenosti na 

závažné havárie pro objekty a zařízení, v nichž jsou přítomny vybrané nebezpečné látky 

nebo skupiny (kategorie) nebezpečných látek ve stanovených limitních množstvích. 

V souladu s evropskou legislativou, kde je aplikována novelizace směrnice Rady EU 

96/82/EC tzv. Sloveso II. Direktiva, je také v České republice kladen důraz na řešení 

otázek prevence a připravenosti na závažné havárie. Již dodržování těchto zákonů je 

dobrým preventivním opatřením pro práce s nebezpečnými chemickými látkami. 

Opatření při přepravě amoniaku 

Preventivní opatření při přepravě amoniaku spočívají především na dodržování 

zákonů, vyhlášek a norem, které nám vymezují přesné mantinely při nakládání 

s nebezpečnými chemickými látkami. Odborníci nastavili systém prevence v České 

republice přísně, takže dodržování všech opatření vede jednoznačně ke zvýšení 

bezpečnosti při přepravě a to nejen u zkapalněného amoniaku. 

V praxi jsou opatření pojatá široce a komplexně. V železniční dopravě je 

prvořadým úkolem důsledná kontrola kolejového svršku, protože jeho poškození vede 

mnohdy k závažným haváriím. Pravidelné kontroly kolejového svršku v BC-MCHZ 

Ostrava s.r.o. zajišťuje firma OKD Doprava. Tato firma zajišťuje také servis železničních 

cisteren. Železniční cisterny podléhají pravidelným revizím, včetně zkoušek tlakových a 

zkoušek těsnosti. Jsou kontrolovány vždy při příjezdu či odjezdu z BC-MCHZ. Při vizuální 
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kontrole pracovníci dopravy kontrolují stav železniční cisterny, těsnost, dokumentaci a 

řádné označení dle požadavků zákona a předpisů. 

Důslednou kontrolou prochází také brzdící systém, který je součástí váhy 

železničních vozů. Brzdění je ovládáno dálkově a je pneumatické. Z tohoto důvodu se 

provádí pravidelné kontroly vzdušníků, vzduchových kompresorů a těsnosti brzdového 

systému. Pracovníci odboru měření a regulace ve spolupráci s pracovníky výpočetního 

střediska provádějí pravidelnou údržbu dálkového řízení brzdového systému. 

Železniční přejezdy jsou vždy do jisté míry místem možného střetu vlaku 

s motorovými vozidly. Je jim proto ve firmě BC-MCHZ věnována velká pozornost. A 

protože na některých přejezdech už k dopravním nehodám s vlakem došlo, byla přijata 

vhodná opatření. Na železničním přejezdu u jídelny, kde brání budovy v řádném rozhledu, 

bylo nainstalováno zrcadlo, které pomáhá řidičům motorových vozidel se lépe orientovat. 

Na jiných místech ve firmě, kde dlouhá a rovná cesta svádí řidiče k rychlé jízdě, byly před 

železničními přejezdy nainstalovány zpomalovací retardéry. Zároveň vedení BC-MCHZ 

zakoupilo přenosné radarové zařízení pro měření rychlosti. Bezpečnostní manager tak má 

možnost průběžně kontrolovat dodržování rychlosti ve firmě dle interních předpisů. 

Opatření při stáčení amoniaku 

Stáčení amoniaku je poměrně jednoduchý proces, při kterém však je nutno 

dodržovat pracovní instrukce vydané v BC-MCHZ. Tyto směrnice pamatují na bezpečnost 

při práci a stanoví pracovní postupy tak, aby nedocházelo k úniku amoniaku nebo 

k pracovním úrazům. 

Pracovníci stáčení amoniaku musí před započetím stáčení cisternu označit 

výstražnou tabulí o stáčení. Dále při napojování cisterny řádně kontrolují těsnost spojů na 

potrubních systémech a čerpadle. Během stáčení provádí kontrolu možného úniku 

amoniaku. K dispozici mají tlačítka manuálního spouštění alarmu úniku amoniaku a stále u 

sebe nosí plynovou masku s filtrem značeným písmenem K a zelenou barvou. 

Opatření při skladování amoniaku 

Preventivní opatření při skladování amoniaku vycházejí především z důsledné 

kontroly skladového hospodářství. Součástí opatření jsou pravidelné revize zásobníků, 

potrubí, čerpadel, ventilů, chladícího systému a také čidel detekujících únik amoniaku. 
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Všechny kontrolní a revizní činnosti jsou vykonávány v pravidelných intervalech a je o 

nich vedený řádný záznam. 

Za preventivní opatření lze považovat i zavedený systém, kdy se stále nechává 

jeden zásobník prázdný. V případě úniku amoniaku z provozovaného zásobníku je tak 

možnost přečerpat amoniak do zásobníku prázdného. Pro případ úkapů na čerpadle je 

nainstalováno čerpadlo rezervní. Pokud dojde na používaném čerpadle k úniku amoniaku, 

obsluha zprovozní rezervní čerpadlo a nemusí se z důvodu úniku amoniaku odstavovat 

výrobní linky. Následně zámečníci externí firmy, provedou opravu netěsného čerpadla. 

Opatření při vzniku havárie s únikem amoniaku 

Systémová opatření pro případný únik amoniaku jsou stejná pro přepravu, stáčení i 

skladování amoniaku. Z tohoto důvodu se jimi budu zabývat bez členění podle pracovní 

činnosti při níž k úniku amoniaku dojde. 

Únik amoniaku je závažnou mimořádnou událostí, která uvádí do chodu celý 

systém opatření pro zabránění dalšího úniku a také pro likvidaci následků. Únik amoniaku 

může být zaregistrován čidly, které elektronicky vyhlásí poplach na dispečinku a nebo 

pracovníky firmy, kteří únik zjistí a nahlásí opět na dispečink. 

Dispečink je ve firmě BC-MCHZ řídícím prvkem pro případy mimořádných 

událostí. Zde se sbíhají informace o všech činnostech firmy, které jsou dispečerem 

vyhodnocovány a podle nichž jsou následně prováděna další potřebná opatření . Při úniku 

amoniaku dispečer neprodleně vyrozumí Jednotku hasičského záchranného sboru BC-

MCHZ, které vysvětlí situaci a vyšle ji na místo úniku. Po příjezdu na místo zásahu, 

provedou hasiči průzkum místa úniku amoniaku a podají informaci na dispečink. Při 

větším úniku požádá velitel hasičů dispečink o pomoc Hasičského záchranného sboru 

Ostrava a zajistí případnou evakuaci pracovníků z přilehlých provozů. Hasiči se snaží 

zamezit dalšímu úniku amoniaku případným uzavřením ventilů, popřípadě utěsněním místa 

úniku. Zabezpečí také minimalizaci velikosti „louže“ amoniaku tak, aby docházelo k co 

možná nejmenšímu odparu. Vznikající mrak par amoniaku z potřebné vzdálenosti skrápí 

vodní clonou, tak aby voda ze zásahu nenatekla do louže amoniaku (pří smíchání vody 

s kapalným amoniakem, vlivem zřeďovacího tepla dochází k většímu odpařování  

amoniaku). 
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Během zásahu dispečer informuje Centrum tísňového volání přes kontaktní 

telefonní číslo 150, kde nahlásí událost, popřípadě si vyžádá posily. Následně jsou 

informováni starostové okolních obcí a firem. V případě většího úniku amoniaku je 

obyvatelstvo v okolí firmy informováno neprodleně firemním rozhlasem. Dispečer také 

vyrozumí firmu zajišťující ochranu, odpovědné pracovníky firmy a odbor životního 

prostředí na magistrátu města Ostravy. 

Všechny druhy opatření při úniku zkapalněného amoniaku jsou uvedeny 

v zpracovaném Havarijním plánu pro případ úniku zkapalněného amoniaku, který je 

součástí vnitřních předpisů BC-MCHZ. Systémová opatření uvedená v předpisech firmy 

jsou na vysoké úrovni. Proškolení zaměstnanci firmy preventivní opatření aplikovali do 

praxe a systémová opatření pro případ havárie v pravidelných intervalech procvičují při 

námětových cvičeních a to i za asistence JZHS BC-MCHZ. 

Systémová opatření (preventivní i pro případ vzniku havárie) obsažená 

v dokumentaci BC-MCHZ splňují požadavky dané zákonem č. 59/2006 SB., o prvenci 

závažných havárií způsobených nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými 

přípravky (skupina B). Pouze v oblasti preventivních opatření by bylo vhodné se ještě více 

zaměřit na kontrolu dodržování dopravních předpisů častějším měřením rychlosti 

motorových vozidel. Protože je větší riziko střetu motorových vozidel s vlakem, bylo by 

vhodné kontrolu a měření rychlosti zaměřit právě na železniční přejezdy. Montáž 

zpomalovacích retardérů před všechny významné železniční přejezdy ve firmě by určitě 

také přispěla k větší bezpečnosti a ke snížení rizika střetů motorových vozidel s vlakem. 
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8. Závěr 

Cílem práce bylo provést analýzu rizik v BC-MCHZ při přepravě zkapalněného 

amoniaku na podnikové vlečce, i souvisejícího stáčení a skladování amoniaku. Při studiu 

podmínek, za nichž se zkapalněný amoniak přepravuje, stáčí a skladuje byla provedena 

identifikace zdrojů rizika metodou „What if Analysis“ (Co se stane, když) a hodnoceny 

dopady, které v případě úniku amoniaku nastanou. Pro prognostické modelování úniku 

amoniaku a pro odhad dopadů při úniku amoniaku byl použit počítačový program Aloha. 

Pomoci tohoto programu jsem zjišťoval dosah amoniaku při různých modelových situacích 

úniku amoniaku. Přenesením údajů z programu Aloha do mapy jsem získal přehlednou 

mapu šíření amoniaku. Ze všech uvedených případů vyplývá, že únik amoniaku 

představuje nebezpečnou situaci, s velkým dopadem na zdraví, životy osob i na životní 

prostředí. Vyhodnocení dopadů jsou součástí diplomové práce. 

Dodržováním všech zákonů, vyhlášek, předpisů a využíváním zkušeností z praxe 

při nakládání s amoniakem, lze zajistit i v chemické firmě vysokou úroveň systému řízení 

bezpečnosti. Proto byla pozornost věnována i systémovým opatřením. 

Největší míru rizika spatřuji ve střetu motorového vozidla s železniční cisternou 

s amoniakem na železničních přejezdech. Ve výčtu nehod za posledních sedm let jsem 

uvedl také tři nehody, které se staly ve firmě BC-MCHZ právě na železničních přejezdech. 

Vedení firmy ihned přijalo opatření k zabránění vzniku těchto nehod. Zpomalovací 

retardéry včetně vyšší kontroly rychlosti při jízdě motorových vozidel ve firmě zcela jistě 

přinutily řidiče omezit rychlost při průjezdu železničními přejezdy. V jednom případě 

montáž zrcadla na nepřehledném úseku železničního přejezdu, pomohla zlepšit viditelnost 

pro řidiče motorových vozidel a tím byla snížena možnost střetu s vlakem. Navržená 

preventivní opatření doporučují zvýšení četnosti měření rychlosti motorových vozidel 

v BC-MCHZ, hlavně na železničních přejezdech a montáž zpomalovacích retardérů před 

další frekventované železniční přejezdy. 

Ve firmě BC-MCHZ také funguje systém pravidelných cvičení připravenosti osob a 

techniky na zvládání mimořádných událostí. Při těchto cvičeních si pracovníci ověřují, zda 

znají a zvládají všechny úkony spojené s řešením nastalé událostí, včetně úniku kapalného 

amoniaku. Tato cvičení se provádí ve spolupráci s JHZS BC-MCHZ tak, aby se zajistila co 

největší souhra hasičů a pracovníků jednotlivých výrobních provozů při likvidaci následků 

mimořádných událostí. 
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Seznam použitých zkratek 

BC-MCHZ   BorsodChem Moravské chemické závody Ostrava s.r.o. 

CHA    Cyklohexylamin, chemikálie, produkt v BC-MCHZ 

A-blok    Anilínový blok, část firmy BC-MCHZ 

S-blok    Setrvalý blok, část firmy BC-MCHZ 

ČD    České dráhy 

OKD Doprava   Ostravsko – karvinské doly Doprava 

JHZS BC-MCHZ  Jednotka hasičského záchranného sboru BC-MCHZ 
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Příloha č.3: Mapa A-blok železniční vlečka a uzlová místa 
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