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Anotace 

KRÁLERT, P. Nasazení čerpací jednotky HFS Hydrosub 900 v podmínkách areálu 

společnosti Unipetrol RPA s.r.o.: bakalářská práce, Ostrava: VŠB – TU, 2009, 60 s. 

Bakalářská práce řeší pouţití systému HFS v podmínkách areálu CHEMPARK 

Záluţí, společnosti Unipetrol RPA, s.r.o. 

Hlavním cílem je výběr vhodných vodních zdrojů v areálu tak, aby z těchto míst 

bylo moţné hadicovým vedením pokrýt jeho jednotlivé části, a navrhnout stavebně – 

technické úpravy těchto zdrojů. Dále vybrat výrobny, jeţ by mohly být v případě přerušení 

dodávky vody systémem HFS nouzově zásobovány.  

V neposlední řadě je pozornost zaměřena na nalezení moţných způsobů uplatnění 

systému dálkové dopravy vody HFS v rámci spolupráce HZSP Unipetrol RPA, s.r.o. 

s HZS Ústeckého kraje.  
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Annotation 

KRÁLERT, P. The Exploitation of the Pump Room HFS Hydrosub 900 in the Area of 

Unipetrol RPA Ltd.: the Thesis, Ostrava: VŠB – TU, 2009, 60 p. 

The thesis is about the use of HFS – long range water delivery system under the 

conditions in the CHEMPARK Záluţí premises, owned by Unipetrol RPA s.r.o. 

The main aim is the selection of suitable water sources inside the premises, so that 

it will be possible to cover individual parts of the area by water hoses and to design the 

construction – technical modifications of these sources. Further to select manufacturing 

plants, that could, in the case of supply interruption, be temporarily fed by the HFS system.  

Last but not least, the attention is focused on finding further possible uses of the 

HFS long range water delivery system in the scope of cooperation between Fire 

Department Unipetrol RPA, s.r.o. and Ústecký region Fire Department.  
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1. Úvod 

S vývojem v oblasti poţární ochrany se v posledních letech v konstrukci 

technických prostředků a mobilní poţární techniky uplatňují nová technologická řešení, 

která souvisí s výzkumem a vývojem zaměřeným na toto odvětví. 

Jedním z moderních zařízení vyuţívaných hasičskými záchrannými sbory v České 

republice jsou mobilní systémy dálkové dopravy vody od firmy Hytrans System b.v. 

z holandského Lemmer. 

V České republice je v současné době dodáno pět těchto systémů. Čtyři systémy 

s typovým označením HFS Hydrosub 150, s oběţnými koly standard a hi – flow, jsou 

rozmístěny na poţárních stanicích HZS ČR v Ostravě, Plzni, Kladně a Litoměřicích. 

Poslední, s označením HFS Hydrosub 900 je součástí technického vybavení HZS podniku 

Unipetrol RPA, s.r.o. v Litvínově. 

Bakalářská práce se zabývá pouţitím systému HFS v podmínkách areálu 

CHEMPARK Záluţí, společnosti Unipetrol RPA, s.r.o. 

Cílem práce není vytypovat místa nasazení systému dálkové dopravy vody při 

hašení poţárů, mezi něţ by patřily části areálu, kde je zásobování mobilní poţární techniky 

vodou z hydrantových sítí z hlediska jejich vydatnosti nedostatečné, nebo kde jsou tyto sítě 

v rekonstrukci. 

Hlavním záměrem práce je vybrat vhodné vodní zdroje v areálu tak, aby z těchto 

míst bylo moţné hadicovým vedením pokrýt jeho jednotlivé části. Dále navrhnout 

stavebně – technické úpravy těchto zdrojů za účelem zpřístupnění, zrychlení práce a 

zvýšení bezpečnosti pracujících hasičů. Následně specifikovat omezení pro systém dálkové 

dopravy vody z hlediska silničního a ţelezničního provozu na území areálu i mezi jeho 

jednotlivými částmi. 

Dalším úkolem je výběr výroben, jeţ by mohly být v případě přerušení dodávky 

vody nouzově zásobovány pomocí systému HFS, v rámci toho je nutné najít vhodný zdroj 

vody a místo, kde by mohlo být připojeno dopravní vedení na stávající přívod vody. 

Poslední část práce je zaměřena na nalezení moţných způsobů uplatnění systému 

dálkové dopravy vody HFS v rámci spolupráce HZSP Unipetrol RPA, s.r.o. s HZS 

Ústeckého kraje.  
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2. Popis areálu CHEMPARK Záluţí 

2.1. Historie 

Vznik průmyslového areálu je datován na počátek 2. světové války, do května 

1939. Úkolem německé společnosti Sudetenländische Treibstoffwerke AG (STW) bylo 

zpracování hnědého uhlí a zásobování německé fronty pohonnými hmotami. První benzín 

byl vyroben v prosinci 1942, motorová nafta v lednu 1943. Závod byl ze 70 % zničen při 

bombardování v letech 1944 a 1945. Ihned po osvobození byla započata jeho obnova. 

Přechod technologií na zpracování ropy byl zahájen v 2. polovině 50. let a dokončen v roce 

1972. V tomto roce byla rovněţ zahájena výstavba závodu Petrochemie, která byla 

ukončena v roce 1979, kdy byla do provozu uvedena ethylenová jednotka.[1] 

Restrukturalizace rafinérsko – petrochemické společnosti Chemopetrol byla 

započata v roce 1993. Společnost Unipetrol RPA, s.r.o. je v současné době právním 

nástupcem zrušených společností Chemopetrol, a.s. a Unipetrol Rafinérie a.s., které 

zanikly 1. 8. 2007 sloučením s Unipetrol RPA, s.r.o. 

2.2. Současnost 

Průmyslový areál společnosti Unipetrol RPA, s.r.o. s nynějším názvem 

CHEMPARK Záluţí se rozkládá v oblasti mezi městskými aglomeracemi Most a Litvínov. 

Je rozdělen na sedm základních částí. Jednotlivé části jsou dále děleny do bloků 

označených dvojciferným číslem. Názvy základních částí areálu, jejich rozlohu a čísla 

bloků, které danou část tvoří, uvádí tabulka 1 a obrázek 1.  

Tabulka 1 – Základní části areálu a jejich rozloha 

Část areálu Rozloha [m
2
] Bloky 

Základní areál 2 615 543 04 – 64 

Petrochemie 442 836 71 – 98 

Nízkoteplotní sklady 365 294 71 

Silniční terminál 13 383 69 

Tankoviště H 148 975 67 

Biologické čistírny II. a III. 174 754 66, 68 

Tank 50.000 m
3
 17 568 65 

Celková rozloha [m
2
] 3 778 353  
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Západně od základního areálu se kromě dalších částí areálu CHEMPARK Záluţí 

nachází také čerpací stanice Benzina, a.s. a bývalé objekty MUS, a.s. K základnímu areálu 

přiléhají na východní straně rovněţ plochy zrekultivovaných výsypek, kalových lagun a 

popelové skládky – bloky číslované 01, 02 a 03. Základní část areálu odděluje od částí 

zbývajících frekventovaná státní silnice č. 1/27 Most – Litvínov a tramvajová trať DP měst 

Mostu a Litvínova.  

V jednotlivých částech areálu se nachází výrobny a sklady Unipetrol RPA, s.r.o., 

rafinérské jednotky a tankoviště společnosti Česká Rafinérská, a.s., výrobna plynů 

Air Products, s.r.o., jednotka na přepracování plastů firmy INNO COMP Bohemia, s.r.o. a 

další větší i menší firmy podnikající v chemických i nechemických oborech a sluţbách. 

Na území areálu CHEMPARK Záluţí je uskladněno přibliţně 500 000 tun 

hořlavých kapalin v zásobnících s pevnou i plovoucí střechou a také plynů v kryogenních 

tancích, válcových i kulových zásobnících. V areálu jsou rovněţ umístěny sklady 

polymerů a zásoby uhlí pro teplárny T 200 a T 700. 

 

Obrázek 1 – Bloky areálu CHEMPARK ZÁLUŢÍ 
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3. Mobilní dodávka vody Hytrans Fire System 

Mobilní dodávka vody Hytrans Fire System je určena pro hasičské záchranné sbory 

a civilní ochranu. Výrobcem systému je firma Hytrans System b.v. v holandském Lemmer. 

Zařízení HFS Hydrosub 900 je přímo konstruováno pro dálkovou dopravu vody a je 

zkompletováno v kontejnerové formě.[2] 

Systém, kterým je vybavena jednotka PO HZSP Unipetrol RPA, s.r.o. se skládá ze 

základních částí, kterými jsou čerpací jednotka HFS Hydrosub 900, dva hadicové 

kontejnery a jednotka pro navíjení hadic HRU 300 basic, která se umísťuje na hadicové 

kontejnery (Obrázek 2). Jednotlivé části systému jsou na poţadovaná místa dopravována 

pomocí kontejnerových automobilů MAN TGA 26.440 a MAN 18.224. 

 

Obrázek 2 – Jednotka HFS hydrosub 900 a kontejner ses zařízením HRU 300 

3.1. Čerpací jednotka HFS HYDROSUB 900 

V kontejneru čerpací jednotky je umístěn dieselový motor a jeho systémy, dvě 

přenosná ponorná čerpadla HFS – 3000, dvě hydraulická čerpadla pro jejich pohon a 

hlavní silové čerpadlo a jeho armatury. Rozměry kontejneru jsou – výška 2,7 m; šířka 

2,45 m; délka 6,78 m. Hmotnost čerpací jednotky je 12,5 t. Celková hmotnost čerpací 



14 

 

jednotky a kontejnerového automobilu MAN TGA 26.440 je 23,5 t. V horních rozích 

kontejneru jsou namontovány úchyty pro přepravu pomocí jeřábu nebo vrtulníku. 

Hlavní silové čerpadlo poháněné dieselovým motorem je přívodním vedením 

propojeno se dvěma ponornými čerpadly HFS – 3000 pod hladinou vodního zdroje. Toto 

čerpadlo má průchozí hřídel pro pohon dvou hydraulických čerpadel Parker. Čerpadla 

Parker pohání přes 60 m dlouhé tlakové hadice hydraulické motory ponorných čerpadel 

HFS – 3000. 

Výkon čerpací jednotky je 22 000 l/min, při max. tlaku 1,4 MPa a lze jej plynule 

regulovat. Maximální výstupní hodnoty tlaku a průtoku vody jsou dosaţitelné při max. sací 

hloubce 15 m v kombinaci s horizontální dopravní vzdáleností do 60 m mezi ponornými 

čerpadly HFS – 3000 a čerpací jednotkou (Obrázek 3). Pro dodávku vody do 11 000 l/min 

lze čerpat pouze jedním z čerpadel. Před zahájením čerpání je nutné umístit kontejner 

čerpací jednotky na dostatečně zpevněný povrch s prostorem pro výtlačné vedení a dodrţet 

maximální sklon jednotky 7° v podélném směru. 

 

Obrázek 3 – Vzájemná poloha čerpadel při maximálním výkonu 

3.1.1. Hlavní silové čerpadlo 

Hlavní silové čerpadlo Venus HGT1-250.500 firmy Nijhuis Pompen (Obrázek 4) je 

odstředivé jednostupňové. Skříň čerpadla je vyrobena z litiny, oběţné kolo ze slitiny 

hliníku a bronze. Optimalizací tvaru oběţného kola a skříně u tohoto čerpadla, jsou 

rychlostní ztráty sníţeny na absolutní minimum. Údrţba čerpadla je snadná, protoţe horní 

polovina skříně můţe být odstraněna bez demontáţe spojů potrubního vedení, bez 

demontáţe hnacího hřídele a seřizování souososti.[3] 
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Obrázek 4 – Čerpadlo Venus 

3.1.2. Motor 

Vodou chlazený dieselový motor Deutz TCD 2016 V16 o zdvihovém objemu 

35,04 l a výkonu 910 kW (Obrázek 5) zajišťuje pohon hlavního silového čerpadla a 

hydraulických čerpadel. Motor je 16 – ti válcový, přeplňovaný turbodmychadlem, se 4 – 

ventilovou technikou. Vzduch stlačovaný turbodmychadlem je ochlazován mezichladičem. 

Spotřeba činí 215 l/hod. Objem dvou palivových nádrţí je 990 l. Chladicí systém motoru je 

naplněn 200 l nemrznoucí směsi. Při odstavení je jednotka připojena na síť 220 V a motor 

je elektrickým ohřevem a cirkulací chladicí kapaliny o objemu 200 l pomocí čerpadla 

udrţován na teplotě 40 – 45°C. Motorový prostor čerpací jednotky je odhlučněn izolací. 

 

Obrázek 5 – Motor Deutz TCD 2016 V16 
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3.1.3. Přenosná ponorná čerpadla HFS – 3000 

Výkon ponorných čerpadel HFS – 3000 (Obrázek 6) je 3000 gal/min tj. 

cca 11000 l/min. Čerpadlo je odstředivé, jednostupňové. Výstupní tlak vody je 2,5 bar. 

Hmotnost čerpadla je 125 kg. Rozměry čerpadel jsou 580 x 710 x 885 mm. Skříň čerpadla 

i nosný rám jsou vyrobeny z nerezavějících ocelí. Oběţné kolo je vyrobeno ze slitiny 

hliníku a bronzu. Plovák čerpadla je polyethylenový, pojezdová kola z nylonu. 

 

Obrázek 6 – Ponorné čerpadlo HFS – 3000 

Ponorná čerpadla jsou poháněna hydraulickými motory Parker F12-080G.[4] 

Motory jsou axiální pístové. Zdrojem tlakového oleje jsou hydraulická axiální pístová 

čerpadla Parker P2-145 (Obrázek 7) umístěných v kontejneru čerpací jednotky. Propojení 

je provedeno dvěma hydraulickými hadicemi o ø 25,4 mm. Tlak v hydraulickém okruhu 

dosahuje 32 MPa. 

 

Obrázek 7 – Motor Parker F12 a čerpadlo Parker P2 
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Hadice čerpadel jsou stočeny na dvou navijácích umístěných v zadní části 

kontejneru. Při navíjení hadic jsou navijáky poháněny hydraulicky motory Parker typ 

Gerotor TE0050 s pracovním tlakem 14 MPa. Zdrojem tlakového oleje je v tomto případě 

čerpadlo poháněné elektromotorem Elsto 80LSH o výkonu 1,5 kW pracujícím při 

3000 ot./min, napájený z 24 V akumulátorů umístěných v přední části kontejneru. Při 

roztahování hydraulických hadic je pohon navijáků odpojen – navijáky se po odjištění 

protáčí volně. V zadní části kontejneru jsou rovněţ namontovány dva chladiče 

hydraulického oleje a pumpa s armaturami pro jeho doplňování. Pohon ventilátorů 

chladičů hydraulického oleje je elektrický. 

Pro manipulaci s čerpadly u vodního zdroje je v zadní části kontejneru umístěn 

pomocný naviják s lankem o Ø 6 mm a délce 60 m. Tah navijáku je 4 kN. 

3.1.4. Ovládání a řídicí systémy čerpací jednotky 

Ovládání zařízení je jednoduché a spolehlivé. Ovládací panel se nachází za dveřmi 

v zadní části kontejneru. 

Po nastartování si zařízení automaticky reguluje tlak na sání na 0,15 MPa. Při 

zvýšení tlaku na 0,6 MPa se zařízení samo přepne do automatického reţimu. Tlačítky se 

poté nastaví poţadovaný výstupní tlak a řídicí systém začne automaticky regulovat otáčky 

dieselového motoru. 

Čerpací jednotka je HFS je řízena systémem Human Machine Interface a s 

monitorovacím systémem CANbus. Tyto systémy vyhodnocují snímané hodnoty (tlak, 

teplota a mnoţství hydraulického oleje, vstupní a výstupní tlak vody, teplota motoru, 

hladina motorového oleje, hladina chladicí kapaliny a další) a udrţují bezpečný a 

spolehlivý chod z jednotky. Pokud se snímané hodnoty nepohybují v normálních 

intervalech, upozorní řídicí systémy obsluhu na odchylky, případně sníţí výkon čerpací 

jednotky nebo ji automaticky zastaví.  

Údaje zobrazuje multifunkční display řídícího panelu čerpací jednotky (Obrázek 8). 

Po ukončení čerpání se nechává motor jednotky v chodu po dobu 15 – ti minut kvůli 

sníţení teploty chladicího systému motoru a teploty oleje v hydraulickém okruhu 

ponorných čerpadel. Systémy kontrolují celou čerpací jednotku ještě dvě hodiny po 

ukončení jejího provozu. 
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Obrázek 8 – Ovládací panel čerpací jednotky 

3.2. Hadicové kontejnery s jednotkou pro navíjení hadic HRU 300 

basic 

3.2.1. Hadicový kontejner 

Hadicový kontejner je podélně rozdělen na dva boxy pro uloţení hadic. V přední 

části kontejneru je nástavba pro uloţení armatur, přejezdových můstků, klíčů a dalších 

technických prostředků pro práci na hadicovém vedení. Na této nástavbě je v přepravní 

poloze umístěna jednotka HRU – 300 pro sběr u ukládání hadic. V kaţdém z kontejnerů je 

uloţeno 1300 m hadice o Ø 10˝ tj. 254 mm. Pokládka hadic se provádí za jízdy rychlostí 

20 km/h z otevřených zadních dveří boxu kontejneru. Technické parametry hadic a armatur 

dopravního vedení jsou uvedeny v příloze č. 1. 

Rozměry hadicového kontejneru jsou – výška 2,1 m; šířka 2,45 m; délka 5,8 m. 

Výška kontejnerového automobilu s jednotkou HRU – 300 v pracovní poloze je 4,3 m. 

Hmotnost hadicového kontejneru je s hadicemi a jednotkou HRU 300 max. 9,9 t. Celková 

hmotnost kontejneru a kontejnerového automobilu MAN 18.224 je 21 t. 

3.2.2. Jednotka HRU 300 basic 

Hmotnost jednotky je 500kg. Do pracovní polohy na levém předním rohu 

kontejneru se umísťuje pomocí hydraulického zvedacího zařízení technického automobilu. 

Nosnost jednotky je 320kg. Ovládání je elektronické a to jak z místa řidiče, tak z místa 

obsluhy v boxech kontejneru. Pohyb hadic v jednotce HRU 300 zajišťuje pět 

pogumovaných válců ovládaných signály od řidiče, hasiče v boxu kontejneru a ze tří 

párů fotobuněk v přední, střední a zadní části jednotky. Válce zařízení HRU 300 jsou 
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poháněny třemi hydraulickými motory Parker typ Gerotor TE0230. Zdrojem tlakového 

oleje je hydraulické čerpadlo umístěné na podvozku kontejnerového automobilu. Propojení 

je zajištěno hydraulickými hadicemi s rychlospojkami. Tah zařízení je 1,5 kN. Rychlost 

navíjení má tři stupně a to 25, 50, a 75 ot./min tj. 1,2; 2,4 a 3,5 km/h. Jednotkou lze pro 

přesnější navádění hadice otáčet v horizontálním směru v úhlu 30°. V přední části jednotky 

jsou rovněţ nainstalovány kartáče pro čištění hadic. Před nataţením do jednotky je hadice 

nutno po cca 100 m rozpojit, aby došlo k jejich odvodnění a byla moţná případná úprava 

jejich polohy. Hadice jsou postupně ukládány dvěma hasiči ve vrstvách, mezi přední 

stěnou kontejneru a gumovými bloky namontovanými v jeho zadní části (Obrázek 9). 

Půlspojky hadic je vhodné umístit v zadní části kontejneru (u bloků). Při dalším pokládání 

vedení se tím sniţuje riziko poškození kontejneru pohybující se půlspojkou.[5] 

 

Obrázek 9 – Schéma ukládání hadic pomocí HRU 300 
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4. Vodní zdroje a jejich úpravy 

4.1. Vodní zdroj č. 1 – Jezero I – Vodárna Dolní Jiřetín 

Vodním zdrojem č. 1 je Jezero I na vodárně Dolní Jiřetín. Jezero I je malá vodní 

nádrţ před Čerpací stanicí surové vody – stavba č. 6596. Hloubka Jezera I je přibliţně 

4,5 m.  Přítok vody do této nádrţe je zajištěn z Jezera II, kterým protéká řeka Loupnice. 

Plocha vodní hladiny tohoto jezera je cca 15,5 ha a jeho hloubka je udrţována na základě 

smlouvy mezi Unipetrol RPA, s.r.o. a Povodí Ohře, a.s. Chomutov v rozmezí 228,60 – 

229,10 m.n.m. [6] 

Příjezdová trasa ze stanice HZSP č. 1 – Starý Závod, je po ulicích č. 7, B, 8, B3, 

silnici č. 1/27 Litvínov – Most a silnici č. 255 Záluţí – Komořany. Průjezd na místo 

čerpání je mezi stavbami č. 6596 a č. 6597 po zpevněné panelové komunikaci. 

 

Obrázek 10 – Místo vhodné pro čerpání z vodního zdoje č. 1 

Nástupní plochou pro čerpací jednotku HFS je břeh Jezera I a na něj navazující 

panelová plocha (Obrázek 10). Šikmá panelová plocha břehu má poměrně velký sklon, 

který můţe zapříčinit pád hasičů při instalaci nebo vytahování ponorných čerpadel a to 

zejména v zimních měsících (námraza, sníh). 
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Pod hladinou se nachází svislá stěna břehu, která brání pozvolnému spuštění a 

vytaţení čerpadel pomocí hydraulického navijáku. Z hlediska bezpečnosti práce a 

usnadnění manipulace s čerpadly a hadicemi, by bylo vhodné břeh osadit schodištěm a 

lávkou nad hadinou vody s jednostranným zábradlím. Schodiště přitom zabezpečit proti 

vstupu nepovolaných osob zábradlím, jehoţ část budou tvořit otvíratelná vrata 

(Obrázek 11). 

 

Obrázek 11 – Úprava vodního zdroje č. 1 

4.2. Vodní zdroj č. 2 – Chladicí věţ č. 1 – PCH – stavba č. 9621 

Vodním zdrojem č. 2 je chladicí věţ č. 1 Cirkulační vodárny petrochemických 

výrob – stavba č. 9621 (Obrázek 12). Objem vody v bazénu chladicí věţe je 6 700 m
3
. 

Vodu do systému této vodárny, součástí které je i chladicí věţ č. 1, lze doplňovat plynule 

z Filtrační vodárny – stavba č. 4804 v objemu 1500 m
3
/h.  

Příjezdová trasa ze stanice HZSP č. 1 – Starý Závod, je po ulicích č. 7, B, bránou č. 

16 na silnici č. 1/27 směr Litvínov. Dále vlevo do závodu Petrochemie branou č. 14. Za 

branou č. 14 vlevo po ulicích č. 14 a 33. 
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Obrázek 12 – Vodní zdroj č. 2 

Povrch příjezdové komunikace a nástupní plocha u paty chladicí věţe jsou 

zpevněné litým betonem. Věţ není osazena zábradlím, má však ostrou hranu stěny bazénu 

a opěru pro zateplovací desky tvořenou ocelovým profilem U. Z důvodu manipulace 

s ponornými čerpadly je nutné na stěnu bazénu nainstalovat skluz pro ponorná čerpadla a 

po jeho stranách dva chrániče přívodního vedení v celkové šířce odpovídající vzdálenosti 

mezi sloupy chladicí věţe (Obrázek 19). Na opěru protimrazových desek v patě věţe je 

nutné kvůli ochraně přívodního vedení poloţit přejezdový můstek (Obrázek 20). Vnější 

hranu bazénu, která je vyvýšena o 15 cm je nutné upravit dobetonováním. Terén východně 

od příjezdové komunikace je na výtlačné straně čerpací jednotky potřebné upravit náspem 

štěrku, nebo šotoliny z důvodu moţného poškození dopravního vedení. 

4.3. Vodní zdroj č. 3 – Bazén filtrační vodárny – stavba č. 4805  

Vodním zdrojem č. 3 je Sací nádrţ č. 1, filtrační vodárny čerstvé vody – stavba č. 

4805.(Obrázek 13) Hloubka bazénu je 4 m. Objem vody v zařízeních vodárny uvádí 

Tabulka 2, přičemţ voda je doplňována plynule z Vodáren Dolní Jiřetín v objemu 3000 

m
3
/h. Přítok vody lze zvýšit aţ na 10 000 m

3
/h. 
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Tabulka 2 – Objem vody v zařízeních vodárny 

 objem nádrţí [m
3
] celkový objem [m

3
] 

sedimentační nádrţe                        2 x 1 185 2 370 

sací nádrţe č. 1 a č. 3 2 x 1 550 3 100 

sací nádrţ č. 2  120 

kanály  400 

celkem  5 990 

Příjezdová trasa ze stanice HZSP č. 1 – Starý Závod, je po ulicích č. 7, B a 8. 

Nástupní plochou pro čerpací jednotku HFS je vozovka ulice č. 8 a navazující prostor před 

bazénem. Vzdálenost mezi vozovkou a bazény je 20 m. 

 

Obrázek 13 – Vodní zdroj č.3 

Pro zpřístupnění vodního zdroje je potřebné odstranit pevné zábradlí a nahradit jej 

zábradlím demontovatelným. Stěny sacího bazénu jsou vyvýšeny o cca 50 cm nad úroveň 

okolního terénu. Plochu před stěnou bazénu je nutné upravit montáţí nájezdových ramp 

(Obrázek 18) pro ponorná čerpadla jednotky HFS. Na vnitřní stěnu bazénu je nutné 

nainstalovat skluz pro tyto čerpadla. Chrániče přívodního potrubí je potřeba nainstalovat 

jak na vnitřní, tak na vnější hraně stěny bazénu. Po ukončení čerpání bude moţné čerpadla 
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HFS – 3000 u tohoto zdroje vody vytáhnout pomocí hydraulického navijáku na čerpací 

jednotce, ale také vyzdvihnout z hladiny pomocí hydraulického ramene technického 

automobilu. 

4.4. Vodní zdroj č. 4 – Chladicí věţ teplárny T 700 – stavba č. 1003 

Vodním zdrojem č. 4 je chladicí věţ cirkulační vodárny elektrárenské vody teplárny 

T700 – stavba č. 1003 (Obrázek 14). Objem vody v bazénu věţe je 1500 m
3
. Výška 

hladiny je 1,1 m. Tento zdroj vody je omezen kapacitou přívodního potrubí z vodáren 

v bloku č. 04 na maximální odběr 1000 m
3
/h tj. přibliţně 16 500 l/min. 

Přesto, ţe je objem čerpané vody z tohoto vodního zdroje omezen, byl vybrán 

z důvodu moţné dodávky vody do bloku č. 11, kde se nachází teplárna T 700 a bloku č. 21, 

ve kterém jsou umístěny tanky na hořlavé kapaliny a čerpací stanice pohonných hmot pro 

kolejová vozidla s nádrţemi pohonných hmot, případně pro dopravu vody východně mimo 

areál společnosti. Při dálkové dopravě vody do těchto míst z vodního zdroje č. 4 by nebyl 

přerušen provoz na ţelezničních kolejích č. 35a – 42, které jsou určené pro dopravu uhlí 

pro teplárny T 200 a T 700. 

Příjezdová trasa ze stanice HZSP č. 1 – Starý Závod, je po ulicích č. 7, C a dále 

vpravo po zpevněné komunikaci podél pískovacích hal v bloku č. 10. 

Nástupní plocha je zpevněná betonovými panely. Mezi chladicími věţemi je 

dostatečný prostor pro manipulaci s kontejnery i pro oblouk na hadicích dopravního 

vedení. 

Zábradlí chladicí věţe je nutné upravit tak, aby tvořilo dvoukřídlá vrata, která se 

před instalací ponorných čerpadel otevřou a zajistí v otevřené poloze. Na vnitřní stěnu 

bazénu chladicí věţe je nutné nainstalovat skluz pro ponorná čerpadla a po jeho stranách 

chrániče přívodního vedení (Obrázek 19). Na vnější hranu bazénu je nutné namontovat 

nájezdovou rampu z ţebrovaného plechu tloušťky 6 – 8 mm pro ponorná čerpadla čerpací 

jednotky (Obrázek 18). Tato rampa zabrání vzniku zlomu na hadicích přívodního vedení a 

následnému sníţení výkonu čerpací jednotky. Současně bude chránit před poškozením 

samotnou hadici i elektrické vedení v kabelové lávce. 
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Obrázek 14 – Vodní zdroj č. 4 – Chladicí věţ teplárny T 700 

4.5. Vodní zdroj č. 5 – Chladicí věţ – stavba č. 3316 

Vodním zdrojem č. 5 je chladicí věţ cirkulační vodárny chemické chladicí vody – 

stavba č. 3314 (Obrázek 15). Voda je na cirkulační vodárnu chemické vody doplňována 

plynule z filtrační vodárny – stavba č. 4805 v objemu 1500 m
3
/h a v případě čerpání není 

vodní zdroj objemově omezen. Tento zdroj vody je však uvaţován pouze jako dočasný. 

V budoucnosti by jej měl po úpravách navrţených v této práci nahradit zdroj vody č. 6. 

Zpřístupnění tohoto vodního zdroje vyţaduje náhradu části pevného zábradlí 

zábradlím demontovatelným. Na vnitřní stěnu bazénu je nutné nainstalovat jeden skluz pro 

ponorná čerpadla a chrániče přívodního vedení po jeho stranách (Obrázek 19). Vnější 

hrana bazénu chladicí věţe je dosypána štěrkem. 

Příjezdová trasa ze stanice HZSP č. 1 – Starý Závod, je po ulicích č. 7, B a 3. 

Nástupní plochou pro čerpací jednotku bude prostor jihovýchodně od chladicí věţe. 

Kontejner čerpací jednotky musí být umístěn mezi ulicí č. 3 a vodním kanálem zakrytým 

betonovými panely. Přejezd tohoto kanálu není moţný z důvodu hmotnosti kontejnerových 

automobilů. Délka přívodního vedení od ponorných čerpadel bude v případě pouţití tohoto 

vodního zdroje dosahovat 20 metrů. 
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4.6. Vodní zdroj č. 6 – Poţární nádrţ – blok č. 33 

Vodním zdrojem č. 6 je bazén bývalé chladicí věţe cirkulační vodárny chemické 

chladicí vody v bloku č. 33. Jde o stavbu, která jiţ byla částečně přizpůsobena potřebám 

HZSP Unipetrol RPA. Na tomto bazénu však nejsou v současnosti dokončeny úpravy 

cirkulačního potrubí, které by měly zajistit neustálým průtokem kvalitu vody a zabraňovat 

jejímu zamrzání v zimních měsících (Obrázek 15). Z důvodu moţného vzniku vodních řas 

a dalších mikroorganismů není bazén v současnosti napuštěn. Vodní zdroj nebude 

v případě čerpání objemově omezen. Stane se součástí systému cirkulační vodárny 

chemické vody, jeţ je plynule doplňován v objemu 1500 m
3
/h. 

 

Obrázek 15 – Vodní zdroje č. 5 a č. 6 – Poţární nádrţ a chladicí věţ v bloku č. 33 

Zpřístupnění tohoto vodního zdroje rovněţ vyţaduje náhradu části pevného 

zábradlí zábradlím demontovatelným. Na vnitřní stěnu bazénu budou nainstalovány dva 

skluzy pro ponorná čerpadla a chrániče přívodního vedení mezi skluzy i po jejich stranách 

(Obrázek 19). Plochu mezi vnější hranou bazénu a betonovým krytem vodního kanálu je 

nutné dosypat štěrkem. Stejně tak plochu od vodního kanálu směrem k nástupní ploše pro 

čerpací jednotku. 
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Příjezdová trasa ze stanice HZSP č. 1 – Starý Závod, je po ulicích č. 7, B a 3. 

Nástupní plochou pro čerpací jednotku bude prostor severozápadně od bazénu. Kontejner 

čerpací jednotky musí být umístěn mezi ulicí č. 3 a kanálem zakrytým betonovými panely 

ze stejných důvodů, které jsou uvedeny u zdroje č. 4. 

4.7. Komponenty pro zpřístupnění vodních zdrojů 

Mezi komponenty navrţené pro úpravy vodních zdrojů patří chrániče hadicového 

vedení, skluzy a nájezdové rampy pro ponorná čerpadla.  

Chrániče hadicového vedení (Obrázek 16) budou slouţit k ochraně hadic před 

prodřením na ostrých hranách vodních zdrojů, ke kterému dochází vlivem pohybu nebo 

vibrací, jeţ vznikají při chodu čerpací jednotky. Zároveň částečně zabrání vzniku zlomů na 

hadicovém vedení, které sniţují výkon při čerpání. 

 

Obrázek 16 – Chránič hadicového vedení 
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Materiály navrţené pro konstrukci chrániče [7]: 

 Trubka ocelová závitová běţná s pozinkovaným povrchem z oceli třídy 11 343 

TR DN 80 – ČSN 42 5710.6 – 11 343.0 

 Tyč plochá válcovaná za tepla s povrchem po válcování z oceli třídy 11 343 

TYČ PLOCHÁ 50 x 6 – ČSN 42 5522.01 – 11 343.0 

Skluzy pro ponorná čerpadla (Obrázek 17) se sklonem 45° budou slouţit ke 

spuštění čerpadel na vodní hladinu a k jejich vytaţení pomocí hydraulického navijáku, 

nebo i ručně po ukončení čerpání. Zároveň zabrání poškození hadic, ke kterému můţe dojít 

v důsledku této manipulace. Jeden z moţných způsobů montáţe skluzu a chráničů je na 

obrázku 19. 

 

Obrázek 17 – Skluz pro ponorná čerpadla 

Materiály navrţené pro konstrukci skluzu [7]: 

 Trubka ocelová bezešvá čtvercová tvářená za tepla z oceli třídy 11 353 

TR 4HR 40 x 4 – 11353.0 – ČSN 42 5720.00 – 11 353.0 

 Tyč plochá válcovaná za tepla s povrchem po válcování z oceli třídy 11 343 

TYČ PLOCHÁ 50 x 6 – ČSN 42 5522.01 – 11 343.0 

 Trubka ocelová závitová běţná s pozinkovaným povrchem z oceli třídy 11 343 

TR DN 20 – ČSN 42 5710.6 – 11 343.0 

 Plech ţebrovaný tloušťky 4 mm z oceli třídy 10 004 

P ŢEBROVANÝ 4 – 1000 x 2500 ČSN 42 5390.0 – 10 004.0 
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Nájezdové rampy (Obrázek 18) budou slouţit ke snadné manipulaci s čerpadly u 

stěn vodních zdrojů. Společně se skluzy a chrániči budou zároveň slouţit k ochraně hadic 

přívodního vedení a zabrání vzniku zlomů sniţujících výkon HFS Hydrosub 900. 

Materiály navrţené pro konstrukci nájezdových ramp [7]: 

 Tyč plochá válcovaná za tepla s povrchem po válcování z oceli třídy 11 343 

TYČ PLOCHÁ 50 x 6 – ČSN 42 5522.01 – 11 343.0 

 Plech ţebrovaný tloušťky 6 mm z oceli třídy 10 004 

P ŢEBROVANÝ 6 – 1000 x 2500 ČSN 42 5390.0 – 10 004.0 

 

Obrázek 18 – Nájezdová rampa 

Vhodnou povrchovou úpravou pro komponenty umístěné trvale ve vodě by bylo 

ţárové pozinkování. Pro komponenty umístěné nad vodní hladinou je postačující 

antikorozní nátěr. 

Vhodnými součástmi pro ukotvení komponentů jsou svorníkové kotvy FBN 

pozinkované, nebo z nerezové oceli Ø16 nebo Ø20 mm podle hmotnosti komponentu. 

Navrţené typy: 

 svorníková kotva FBN 16/100 + 120 

 svorníková kotva FBN 20/120 
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Obrázek 19 – Skluz s chrániči 

 

Obrázek 20 – Pouţití přejezdového můstku u opěry protimrazových desek 
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5. Trasy pro pokládku hadic 

5.1. Síť ulic v areálu a jejich označení 

Areál CHEMPARK Záluţí je pokryt rozsáhlou sítí ulic, které jsou kryté převáţně 

asfaltovým povrchem. V některých částech areálu se vyskytují komunikace, jejichţ povrch 

je z litého betonu, nebo ze ţelezobetonových panelů. 

V označení ulic se pouţívají dva základní systémy. Ulice v základní části areálu 

jsou od východu na západ označeny čísly 1 – 10. Ve směru sever – jih jsou označeny 

velkými písmeny abecedy. Toto označení je doplněno v některých blocích označením ulic 

písmeny malými. V ostatních částech areálu je číslování ulic řešeno systémem lichých 

čísel ve směru sever – jih a čísel sudých ve směru východ – západ. Tento systém je 

v některých případech doplněn velkým, nebo malým písmenem abecedy. 

Toto číslování ulic společně s číslováním jednotlivých bloků v areálu vytváří 

rozsáhlý a přesný mapový systém, který vyuţívá pro svou činnost rovněţ HZSP Unipetrol 

RPA.  

Trasami pro pokládku hadic dopravního vedení dálkové dopravy vody jsou právě 

ulice a zpevněné plochy v jednotlivých blocích a výrobnách. 

5.2. Omezení 

5.2.1. Silniční doprava 

Pro uloţení dopravního vedení dálkové dopravy vody hadicemi existuje v areálu 

CHEMPARK Záluţí a mezi jeho jednotlivými částmi několik omezení. 

Základním omezením je oddělení Základního areálu od ostatních částí 

frekventovanou silnicí I. třídy č. 1/27 Most – Litvínov. Celoroční průměrná intenzita 

provozu zjišťovaná v roce 2005 je 12 714 vozidel za 24 hodin.[8] Další silnicí, která 

probíhá areálem je silnice II. třídy č. 255 Záluţí – Komořany, která odděluje části Silniční 

terminál a Tankoviště H od Tanku 50 000 m
3
, Petrochemie a Nízkoteplotních skladů. 

Jistá omezení existují i v jednotlivých částech areálu, a to zejména v jeho základní 

části. Provoz na komunikacích Základního areálu je poměrně hustý. Zejména ve všedních 

dnech se dá přirovnat k provozu městskému. 
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Hlavní část silničního provozu probíhá od nákladní brány č. 11, po ulicích B3, č. 8 

a ulici B. Z tohoto hlavního tahu směřují nákladní automobily zejména na: 

 pařičku cisteren v bloku č. 32 

 plničku asfaltů v bloku č. 34 

 plničku oxoalkoholů v bloku č. 27 

 plničky plynů v bloku č. 17 

 plničku močoviny v bloku č. 15 

 plničku polymerů v bloku č. 16 

5.2.2. Ţelezniční a tramvajová doprava 

V základní části areálu se rozprostírá rovněţ rozsáhlý systém ţelezničních tratí, 

jímţ je na jednotlivých výrobnách zajištěno zásobování surovinami a expedice produktů a 

hotových výrobků. Hlavními místy, na kterých dochází ke kříţení silničních komunikací 

s ţelezničními tratěmi, jsou přejezdy uvedené v tabulce 3.  

Tabulka 3 – Důleţité ţelezniční přejezdy 

označení 

v mapě 

č. 1 

ulice čísla kolejí hlavní funkce tratí 
doba přerušení 

provozu [hod] 

1 C 35a – 42 
doprava uhlí do systému zauhlování 

tepláren T200 a T700 

konzultovat 

s dispečinkem 

zauhlování 

2 
z 5a na 

64/1 

64a, 66, 

110 

jeden z hlavních ţelezničních tahů do 

celého areálu 
12 – 24 

3 C 78 – 83 
posun vlaků na plničku benzínů, 

nafty a HCVD 
24 – 48 

4 B 69 – 71 
odstavné koleje pro plničku benzínů, 

nafty a HCVD 
24 – 48 

5 B2 130 – 132 
posun vlaků na plničky etylbenzenu 

a čpavku 
12 – 24 

6 t 135, 135a posun vlaků na plničku čpavku 12 – 24 

Kritickým místem je přejezd kolejí 35a – 42 na ulici C, kudy je dopravováno uhlí 

do systému zauhlování tepláren T 200 a T 700. Teplárna T 700 je strategickým provozem 

z hlediska zásobování el. energií a párou pro výrobny v celém areálu. Tratě pro zauhlování 

jsou jedinými tratěmi v areálu CHEMPARK Záluţí, které jsou elektrifikované a změna 

v organizaci provozu zauhlování je časově i organizačně náročná. Vzhledem k tomu, ţe 
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není stanoveno minimální mnoţství uhlí v zásobnících zauhlování, byla by efektivním 

řešením tohoto problému instalace suchovodu pro dálkovou dopravu vody na mostě č. 113 

souběţným s ulicí C. V případě dálkové dopravy vody mimo areál východním směrem, by 

došlo při výjezdu z brány č. 5 k přerušení trati Českých drah a.s. č. 135 Most – Moldava 

v Krušných horách u zastávky Minerva. 

Tramvajová trať DP Most – Litvínov prochází mezi jednotlivými částmi areálu 

v podobném směru jako silnice I. třídy I/27 Most – Litvínov.  

5.3. Pokrytí areálu a limitující faktory 

Pokrytí areálu a dosah dvojitého (délka 1300 m) i jednoduchého (délka 2600 m) 

dopravního vedení o Ø 254 mm (10") v celém areálu a v jeho vybraných částech 

z jednotlivých vodních zdrojů uvádí tabulky č. 5 – 9 v této kapitole, odkazující na mapy 

v přílohách č. 3 – 10.  

Trasy dopravního vedení v mapách byly u vodních zdrojů č. 1, 5 a 6 navrţeny tak, 

aby nepřerušovaly hlavní ţelezniční tratě v areálu. 

Grafické zobrazení dosahu vedení je vypracováno s přesností ± 50 – 100 m 

v závislosti na tom, jak budou hadice dopravního vedení na vozovce poloţeny – poloměry 

oblouků, vhodná strana vozovky, průjezd křiţovatkou apod. Pro tvorbu map byl pouţit 

program Microstation SE. [9] 

Tabulka 4 – Vodní zdroj č. 1 – Jezero I – Vodárna Dolní Jiřetín 

Vodní zdroj č. 1 Dopravní vedení Ø 254mm (10") 

Část areálu  dvojité – délka 1300 m jednoduché – délka 2600 m 

Základní areál nepokrývá viz mapa č. 2 

Petrochemie nepokrývá viz mapa č. 3 

Nízkoteplotní sklady nepokrývá nepokrývá 

Silniční terminál viz mapa č. 1  plně pokrývá 

Tankoviště H viz mapa č. 1 plně pokrývá 

Biologické čistírny II. a III. viz mapa č. 1 plně pokrývá 

Tank 50.000 m
3
 viz mapa č. 1 plně pokrývá 
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Tabulka 5 – Vodní zdroj č. 2 – Chladicí věţ č. 1 – PCH – stavba č. 9621 

Vodní zdroj č. 2 Dopravní vedení Ø 254mm (10") 

Část areálu  dvojité – délka 1300 m jednoduché – délka 2600 m 

Základní areál viz mapa č. 1 viz mapa č. 4 

Petrochemie plně pokrývá plně pokrývá 

Nízkoteplotní sklady nepokrývá plně pokrývá 

Silniční terminál nepokrývá plně pokrývá 

Tankoviště H nepokrývá plně pokrývá 

Biologické čistírny II. a III. nepokrývá plně pokrývá 

Tank 50.000 m
3
 viz mapa č. 1 plně pokrývá 

Tabulka 6 – Vodní zdroj č. 3 – Bazén filtrační vodárny – stavba č. 4805 

Vodní zdroj č. 3 Dopravní vedení Ø 254mm (10") 

Část areálu  dvojité – délka 1300 m jednoduché – délka 2600 m 

Základní areál viz mapa č. 1 plně pokrývá 

Petrochemie nepokrývá viz mapa č. 8 

Nízkoteplotní sklady nepokrývá nepokrývá 

Silniční terminál nepokrývá plně pokrývá 

Tankoviště H nepokrývá plně pokrývá 

Biologické čistírny II. a III. viz mapa č. 1 plně pokrývá 

Tank 50.000 m
3
 viz mapa č. 1 plně pokrývá 

Tabulka 7 – Vodní zdroj č. 4 – Chladicí věţ teplárny T 700 – stavba č. 1003 

Vodní zdroj č. 4 Dopravní vedení Ø 254mm (10") 

Část areálu  dvojité – délka 1300 m jednoduché – délka 2600 m 

Základní areál viz mapa č. 1 viz mapa č. 5 

Petrochemie nepokrývá nepokrývá 

Nízkoteplotní sklady nepokrývá nepokrývá 

Silniční terminál nepokrývá nepokrývá 

Tankoviště H nepokrývá nepokrývá 

Biologické čistírny II. a III. nepokrývá nepokrývá 

Tank 50.000 m
3
 nepokrývá nepokrývá 
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Tabulka 8 – Vodní zdroje č. 5 a č. 6 – Chladicí věţ – stavba č. 3316 a Poţární nádrţ – 

blok č. 33 

 Vodní zdroje č. 5 a č. 6 Dopravní vedení Ø 254mm (10") 

Část areálu  dvojité – délka 1300 m jednoduché – délka 2600 m 

Základní areál viz mapa č. 1 plně pokrývá 

Petrochemie nepokrývá viz mapa č. 6 

Nízkoteplotní sklady nepokrývá nepokrývá 

Silniční terminál nepokrývá viz mapa č. 7 

Tankoviště H nepokrývá viz mapa č. 7 

Biologické čistírny II. a III. nepokrývá viz mapa č. 7 

Tank 50.000 m
3
 nepokrývá viz mapa č. 7 

Dalšími limitujícími faktory pro systém dálkové dopravy vody jsou kromě délky 

dopravního vedení také minimální tlak a objemový průtok vody na konci tohoto vedení. Při 

dálkové dopravě vody mezi čerpadly bez pomocné nádrţe je minimální vstupní tlak do 

sacího hrdla druhého čerpadla 0,15 MPa (1,5 bar).[10] Právě tento tlak byl zvolen jako 

limitující hodnota pro dopravní vedení v délce 2 600 m v určitých částech areálu.  

Tabulka 9 uvádí pro jednotlivé vodní zdroje maximální převýšení, minimální tlak a 

průtok na konci dvojitého dopravního vedení, hadicemi o Ø 10" v délce 1 300 m. 

Vypočtené hodnoty jsou zaznamenány do bodů s nejvyšším převýšením v mapě č. 1 

(Příloha č. 3), která zobrazuje pokrytí areálu dopravním vedením s touto délkou. 

Tabulka 9 – Parametry dopravního vedení v délce 1300 m 

Vodní zdroj 
max. 

převýšení [m] 

min. tlak na konci 

dopr. vedení [MPa] 

min. hodnoty objemového 

průtoku [l/min] 

Vodní zdroj č. 1 7 0,65 22 000 

Vodní zdroj č. 2 7 0,65 22 000 

Vodní zdroj č. 3 7 0,65 22 000 

Vodní zdroj č. 4 -3 0,75 22 000 

Vodní zdroje č. 5 a č. 6 3 0,69 22 000 

Stejné parametry uvádí tabulka 10 pro jednoduché dopravní vedení v délce 2 600 m 

pro vodní zdroje č. 2,4, 5 a 6. Pro vodní zdroje č. 1 a 3 jsou uvedeny minimální hodnoty 

objemového průtoku při zvoleném minimálním tlaku 0,15 MPa. Vypočtené parametry jsou 

pro jednotlivé vodní zdroje opět zaznamenány do map č. 2 – 8 v přílohách č. 4 – 10. 
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Tabulka 10 – Parametry dopravního vedení v délce 2600 m 

Vodní zdroj 
max. 

převýšení [m] 

min. tlak na konci 

dopr. vedení [MPa] 

min. hodnoty objemového 

průtoku [l/min] 

Vodní zdroj č. 1 25 (0,15) 10 000 

Vodní zdroj č. 2 14 0,25 11 000 

Vodní zdroj č. 3 17 (0,15) 10 500 

Vodní zdroj č. 4 7 0,18 11 000 

Vodní zdroje č. 5 a č. 6 10 0,15 11 000 

Hodnoty uvedené v těchto tabulkách jsou teoreticky vypočtené na HFS 

Performance Calculator [11], coţ je program dodaný výrobcem systému dálkové dopravy 

vody a je rovněţ součástí softwaru čerpací jednotky. Výtlačná výška ponorných čerpadel 

HFS 3000 (max. 15 m), v tomto případě nemá vliv na celkový výkon čerpací jednotky 

HFS Hydrosub 900. Pro praktické pouţití je vhodné tyto hodnoty ověřit např. při taktickém 

cvičení HZSP. 

5.4. Opatření při zásahu HZSP 

O tom, který z vodních zdrojů bude při zásahu HZSP pouţit a o trase, po které bude 

dopravní vedení při mimořádné události poloţeno, rozhodne velitel zásahu ve spolupráci s 

operačním důstojníkem Spojové a informační sluţby HZSP. 

Důleţité je rovněţ vybrat stranu silnice, na které bude dopravní vedení uloţeno, 

k tomu, aby byl zachován provoz alespoň v jednom jízdním pruhu komunikace. 

V případě dostatku času pro instalaci dopravního vedení, anebo při přerušení 

čerpání vody, lze pouţít v místě, kde dochází ke kříţení vozovky, přechodové armatury, 

rozdělovače a dvojité vedení 6" hadicemi společně s přejezdovými můstky. Toto opatření 

zajistí, ţe provoz na frekventované ulici, nebo silnici nebude úplně přerušen. 

Při pokládce hadic na komunikacích areálu je vhodné vyuţít pro spolupráci 

pracovníky bezpečnostní agentury DORA a.s., kteří zabezpečují ostrahu celého areálu 

CHEMPARK Záluţí a v případě zásahu JPO HZSP Unipetrol RPA provádějí poţadovanou 

uzavírku v určené části areálu. Po konzultaci s velitelem zásahu rovněţ provádějí 

přesměrování provozu po určených ulicích. 

Pro řízení provozu na silnicích I. a II. třídy, Most – Litvínov a Záluţí – Komořany, 

je nutné poţádat o spolupráci příslušníky Policie ČR a při přerušení tramvajové trati 

kontaktovat dispečerské pracoviště DP měst Mostu a Litvínova. 
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V případě pokládky hadic přes ţelezniční přejezdy je nezbytné konzultovat trasu 

dopravního vedení s dispečerem ţeleznice, dispečerem podniku a v případě přerušení 

ţelezničních tratí určených pro zauhlování i s dispečerem provozu zauhlování tepláren 

T 200 a T 700. 



38 

 

6. Nouzové zásobování výroben vodou a čerpání vody při 

poruchách vodárenských systémů 

V areálu CHEMPARK Záluţí je moţné čerpací jednotkou HFS Hydrosub 900 

zásobovat výrobny, u kterých jsou v rámci výkonových parametrů tohoto systému dálkové 

dopravy vody splněny následující poţadavky: 

 poţadovaný objemový průtok vody  

 poţadovaná kvalita vody – vzhledem k pouţitému vodnímu zdroji 

 poţadovaný tlak vody – vzhledem k délce dopravního vedení vodní zdroj – 

výrobna 

Z hlediska samotných výroben jde o provozní soubory, které není nutné při 

přerušení přívodu vody úplně odstavit.  

Jedná se o výrobny, kde dojde v rámci havarijních opatření k provedení nutných 

operací, které zabezpečí stabilizaci provozu. Typickým příkladem je například odstavení 

do tzv. „horké zálohy“. 

Horká záloha je stav, kdy je zařízení na takových provozních parametrech, které 

umoţňují opětovné uvedení do provozu v co nejkratším čase. Ve výrobní jednotce  jsou 

stabilizovány tlaky, teploty, sníţen nebo odstaven nástřik suroviny a upravena cirkulace 

procesních plynů. Zároveň je zastaven odběr produktů, protoţe většinou nesplňují 

poţadovanou kvalitu apod. Do horké zálohy se jednotky odstavují z důvodu krátkodobé 

poruchy, opravy, nebo přerušení dodávky některého pomocného média. 

Časový limit na instalaci čerpací jednotky a dopravního vedení je po provedení 

výše uvedených opatření dostatečně dlouhý. Obnovením dodávky vody do výroben je 

teoreticky umoţněn normální provozní reţim. 

6.1. Nízkoteplotní sklady – Unipetrol RPA s.r.o.  (blok 71) 

Celé zařízení nízkoteplotních skladů (dále jen NTS) slouţí ke skladování 

zkapalněných uhlovodíkových plynů – etylenu, propylenu, C4 frakce a propan-butanu. 

Technické parametry NTS uvádí tabulka 11. 
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Tabulka 11 – kapacita a skladovací parametry NTS 

 
číslo 

zásobníku 

objem 

zásobníku [m
3
] 

skladovací 

kapacita [t] 

skladovací 

tlak [kPa] 

skladovací 

teplota [°C] 

Etylen 
TK 101 35 000 19 380 atm. tlak -98 

B700 A, B 600 300 atm. tlak -98 

Propylen TK 201 12 000 7 070 atm. tlak 47 

Frakce C4 TK 301 5 000 3 000 30 – 80 0 – 8 

Propan – butan TK 401 2 000 970 0,7 
teplota 

okolí 

Ve skladovacím systému etylenu je chladicí voda pouţívána v mezistupňových 

chladičích kompresoru etylenu K 102. Tento kompresor slouţí k rekompresi plynného 

podílu etylenu vzniklého po zkapalnění a expanzi v období příjmu plynného etylenu do 

skladu. Chladicí voda je rovněţ pouţívána pro mezistupňové chladiče a koncový vodní 

chladič třístupňových pístových kompresorů etylenu K 103A a K 103B. Kompresory 

K 103 A/B slouţí k udrţování atmosférického tlaku ve skladovacím tanku TK 101 

odsáváním a kompresí odplynu v době, kdy do skladu není přijímán další plynný etylen.  

Ve skladovacím systému propylenu je chladicí voda pouţívána v kondenzátoru, 

kam je přiváděn plynný propylen z kompresorů K 200 A/B, stlačený na 1,5 MPa. Tyto 

kompresory stlačují plynný propylen vzniklý odparem v tanku TK 201, plynný propylen 

vzniklý expanzí kapalného propylenu do TK 201 a plynný propylen ze stavby č. 8801 – 

Stáčení propylenu.  

Ve skladovacím systému C4 frakce je chladicí voda pouţívána ve vodním 

dochlazovači, ve kterém se vstupní C4 frakce ochlazuje na 25 – 35°C.  

Ve skladovacím systému propan-butanu není chladicí voda pouţívána. 

6.1.1. Nouzové zásobování chladicí vodou 

Celková spotřeba vody pro chladící zařízení NTS se pohybuje v závislosti na 

venkovní teplotě od 150 do 400 m
3
/h. Tlak v potrubním systému je 0,7 – 0,8 MPa. 

Spotřebu vody pro systém dochlazování kompresorů je moţné nahradit v plné kapacitě. 

Vhodným místem pro vytvoření připojovacího zařízení čerpací jednotky je páteřní potrubí 

chladicí vody DN 400 v šachtě Š2 severozápadně od velína NTS, na ulici č. 54. 

Časový limit na instalaci čerpací jednotky a hadicového vedení se liší v závislosti 

na ročním období resp. venkovní teplotě, která ovlivňuje mnoţství vzniklého odparu ve 

skladovacích zařízeních NTS. Nejkratší je interval 40 minut, tj. doba, během které dojde 
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v letním období k nárůstu tlaku ve skladovacím tanku etylenu TK 101, na takovou úroveň, 

ţe musí být započato odsávání plynného etylenu kompresorem a jeho spalování na polním 

hořáku. 

Časový limit na instalaci čerpací jednotky a hadicového vedení pro případ výpadku 

chladicího systému pro skladování propylenu je rovněţ 40 minut, ale pouze v případě 

příjmu kapalného propylenu do skladovacího tanku. Pokud není kapalný propylen do 

skladu přijímán, pohybovala by se doba pro instalaci čerpací jednotky a hadicového vedení 

v intervalu 3 aţ 4 hodiny. 

Pro systém skladování frakce C4 platí obdobné limity jako pro skladování 

propylenu. V zimním období se systém skladování C4F dokonce obejde bez chladicí vody. 

Vhodným zdrojem vody bude po provedení navrhovaných úprav vodní zdroj č. 2 – 

Chladicí věţ č. 1 – PCH – stavba č. 9621. Jednoduché vedení dálkové dopravy vody, 

hadicemi o Ø 10", je moţné poloţit na ulicích č. 33, 26, 35 a 30 a aţ k západní bráně PCH 

č. 26. Za bránou č. 26 přes most (nosnost max. 30 t, max. rychlost 30 km/h) a dále po 

spojovací komunikaci mezi závodem PCH a NTS aţ k jiţní bráně NTS č. 12. Za bránou 

NTS č. 12 po ulicích č. 54 a 65 k šachtě Š2. Celková délka hadicového vedení mezi 

vodním zdrojem a šachtou je 1650 m. Před začátkem čerpání vody je nutné uzavřít hlavní 

přívod vody umístěný v šachtě, aby nedocházelo k čerpání vody do porušeného přívodního 

potrubí. 

Návrh operativní karty HZSP je uveden společně s fotografií šachty Š2 

v příloze č. 11. Návrh připojení je znázorněn obecným schématem v příloze č. 22. 

6.2. Energoblok – Unipetrol RPA s.r.o. (stavba č. 7411) 

Zařízení sekce Energoblok slouţí k zásobování Závodu chemických výrob 

Petrochemie (dále ZCHV Petrochemie) komprimovaným sušeným vzduchem a 

komprimovaným dusíkem. 

Vzduch je nasáván z atmosféry přes filtry a je komprimován pomocí pěti 

dvoustupňových rotačních kompresorů.
 
Za normálních provozních podmínek jsou pro 

zajištění dostatečného mnoţství vzduchu provozovány 4 kompresory, pátý je v záloze. Po 

kompresi na tlak 0,92 MPa a odloučení vody v odlučovačích vstupuje vzduch do jednotky 

sušení. Vzhledem ke specifikaci poţadované kvality suchého vzduchu jsou do linky za 

kompresory zařazeny dvě sušicí jednotky, které kvalitu vystupujícího tlakového vzduchu 
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zabezpečují. Přes filtry vzduch vstupuje dále do zásobníků, ze kterých je při tlaku 0,83 – 

0,88 MPa rozváděn do výroben ZCHV Petrochemie.   

Chladicí voda je v systému komprese vzduchu pouţívána v mezistupňových a 

koncových chladičích všech pěti kompresorů. V případě přerušení přívodu chladicí vody 

lze pro minimální dodávku vzduchu provozovat pouze jeden z kompresorů, který je pro 

tento případ napájen z okruhu čerstvé vody. V této situaci se však jedná jen o překlenutí 

časového úseku 20 – 30 minut, který je rovněţ limitem pro zajištění nouzového zásobování 

chladicí vodou. Spotřeba chladicí vody jedním kompresorem je přibliţně 36 m
3
/h. Pro čtyři 

kompresory tedy cca 150 m
3
/h. 

Komprimovaný dusík o tlaku 1,05 MPa je přes sekci Energoblok distribuován do 

ZCHV Petrochemie z výrobny Air Products v bloku č. 17. Za normálního provozu výrobny 

Air Products dochází v sekci Energoblok pouze k dočištění dusíku v úseku deoxidace. Tři 

třístupňové dvojčinné pístové kompresory dusíku jsou v záloze a zprovozněny jsou 

v případě provozních problémů na výrobně Air Products, kdy je dodáván dusík s přetlakem 

pouze 10 kPa. V sekci Energoblok je pak stlačován na výstupní tlak 1,1 MPa. 

Chladicí voda je v systému komprese dusíku pouţívána v mezistupňových 

chladičích, chlazení válců všech tří kompresorů a v dochlazovačích dusíku. Počet 

provozovaných kompresorů je podmíněn poţadavkem spotřeby dusíku na jednotlivých 

výrobních úsecích ZCHV Petrochemie. V případě provozních problémů na výrobně Air 

Products a při běţném provozu ZCHV Petrochemie by se jednalo o provoz dvou 

kompresorů. Spotřeba chladicí vody pro jeden kompresor je cca 100 m
3
/h, včetně vody pro 

dochlazovače dusíku. Celková spotřeba vody pro úsek komprese dusíku tedy činí 

maximálně 200 m
3
/h. 

6.2.1. Nouzové zásobování chladicí vodou 

Spotřebu chladicí vody pro systémy sekce Energoblok v celkovém objemu 

350 m
3
/h se vstupním tlakem 0,35 – 0,4 MPa

 
je moţné čerpací jednotkou nahradit v plné 

kapacitě. 

Vhodným místem pro čerpání vody bude po provedení navrhovaných úprav vodní 

zdroj č. 2 – Chladicí věţ č. 1 – PCH – stavba č. 9621. 

Jednoduché vedení dálkové dopravy vody, hadicemi o Ø 10“, je moţné poloţit na 

ulicích č. 33, 16, 23 a 18 k západnímu vchodu do 1. N.P. budovy Energoblok. V 1. N.P. 

bude vedení dálkové dopravy vody připojeno na upravený vstup do přívodního potrubí 
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chladicí vody č. 20" DIB 83001 WC. Před začátkem čerpání vody je nutné uzavřít hlavní 

přívody vody pro sekci energoblok v šachtě na ulici č. 18 mezi stavbou 7411 a 7601, aby 

nedocházelo k čerpání vody do porušeného přívodního potrubí. Tyto přívody je nutné 

zřetelně označit z důvodu moţné záměny za šoupata přívodních potrubí sousedních 

provozních souborů. 

Návrh operativní karty HZSP je uveden společně s fotografií 1. N.P. budovy 

Energoblok a nákresem připojení dálkové dopravy vody v příloze č. 12. 

6.3. Chemická úpravna vody teplárny T 700 – Unipetrol RPA s.r.o. 

(stavba č. 1147) 

Na provoze chemické úpravny vody je upravována čerstvá voda na:  

 teplou neodplyněnou demineralizovanou vodu pro doplňování zásobních nádrţí 

napájecí vody vysokotlakých kotlů teplárny T 700  

 studenou demineralizovanou vodu pro technologické účely závodu  

 studenou změkčenou vodu pro napájení měničů páry teplárny T 700 a pro 

technologické účely teplárny T 200 

Surová (čerstvá) voda je na Chemickou úpravnu vody T 700, dodávána z hlavního 

řadu jedním hlavním a jedním záloţním potrubím o Ø 400 mm, pod tlakem cca 380 kPa, 

po předchozím hrubém předčištění, chloraci, vápnění a filtraci na závodě Energetika – 

Výrobna zásobování vodou. V zimním období se čerstvá voda ohřívá přímým působením 

páry v hlavním přívodním potrubí na teploty v rozsahu 5 – 25°C. 

Voda je předupravována čiřením a dekarbonizací ve dvou reaktorech, kde jsou 

odloučeny neţádoucí nečistoty a organické látky ve formě kalu, pomocí FeCl3, Ca(OH)2 a 

pomocného vločkovacího prostředku PROSEDIM ASP 25. Maximální výkon jednoho 

čiřícího reaktoru je 650 m
3
/h. Maximální – projektovaný výkon úpravny, při provozu dvou 

reaktorů, je 800 m
3
/h. Zbývající látky způsobující zákal se po čiření odstraňují filtrací přes 

pískové gravitační filtry.  

Výroba demineralizované vody se provádí na třech demineralizačních linkách. Při 

normálním provozu jsou provozovány max. dvě linky, třetí se regeneruje, nebo je v záloze. 

Jmenovitý výkon kaţdé linky je 275 m
3
/h, maximální 300 m

3
/h. Do výstupního potrubí 

demineralizačních linek je rovněţ zavedeno potrubí demineralizované vody z teplárny 

 T 200. Úplná demineralizace vody vyrobené na demineralizačních linkách společně 
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s vodou dodanou z T 200, probíhá na tzv. směsných filtrech. Výkon kaţdého ze tří filtrů je 

300 m
3
/h. Při normálním provozu jsou provozovány max. dva filtry, třetí je v záloze nebo 

se regeneruje. Demineralizovaná voda se shromaţďuje ve dvou zásobních nádrţích, o 

celkovém objemu 2000 m
3
. Výstupní potrubí z obou nádrţí jsou svedena do rozdělovače, 

ze kterého je voda čerpána do závodu pro technologické účely a přes výměníky tepla a 

termické odplynění do vysokotlakých nádrţí teplárny T 700.  

Výroba změkčené vody se provádí filtrací na dvou změkčovacích filtrech. Při 

normálním provozu je provozován pouze jeden filtr, druhý se regeneruje, nebo je v záloze. 

Jmenovitý výkon kaţdého filtru je 150 m
3
/h. Vyrobená změkčená voda se shromaţďuje ve 

dvou zásobních nádrţích o objemu 100 m
3
. Zásobní nádrţe jsou vzájemně propojeny 

výstupním potrubím, do kterého jsou napojena sání čerpadel změkčené vody, která ji 

dopravují na Tepelnou úpravnu vody. 

6.3.1. Nouzové zásobování vodou 

Dálkovou dopravou vody s čerpací jednotkou HFS je moţné nahradit běţně 

zpracovávaný objem vody tj. do 650 m
3
/h (maximální výkon jednoho čiřícího reaktoru), 

při vstupním tlaku 380 kPa. Maximální – projektovaný výkon chemické úpravny vody tj. 

800 m
3
/h, vzhledem k potřebné délce vedení dálkové dopravy vody 2000 m, nahradit 

nelze. Je ale nutné zmínit, ţe s tímto výkonem chemická úpravna vody nikdy nepracovala. 

Jediným vhodným místem pro čerpání vody z hlediska dodrţení její kvality bude, 

po provedení navrhovaných úprav vodní zdroj č. 3 – Bazén filtrační vodárny – stavba č. 

4805. Jednoduché vedení dálkové dopravy vody hadicemi o Ø 10“ v délce 2000 m je 

moţné poloţit na ulicích 8, C, 1 a místní komunikaci v bloku č. 11, směrem k jiţní straně 

budovy chemické úpravny vody. 

Uloţení hadic dopravního vedení přes přejezd ţelezničních tratí na ul. C je nutné 

oznámit dispečerovi ţeleznice a dispečerovi zauhlování. Moţnou délku přerušení provozu 

na ţelezničních tratích je s nimi potřebné konzultovat kvůli aktuální zásobě uhlí v systému 

zauhlování tepláren T 200 a T 700.  

Na jiţní straně budovy chemické úpravny vody se nachází přívodní potrubí čerstvé 

vody s rozvaděčem, které je vhodné pro konstrukci zařízení pro připojení dopravního 

vedení dálkové dopravy vody. Časovým limitem pro instalaci čerpací jednotky a 

dopravního vedení je 40 minut, během kterých by došlo ke spotřebování vody 

v technologickém systému úpravny vody. Před začátkem čerpání vody je nutné uzavřít 
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stávající přívody vody pro chemickou úpravnu, aby nedocházelo k čerpání vody do 

porušeného přívodního potrubí. 

Návrh operativní karty HZSP se zakreslením trasy je uveden společně s fotografií 

místa vhodného pro konstrukci připojení dálkové dopravy vody v příloze č. 13.  

6.4. Teplárna T 700 – Unipetrol RPA s.r.o. (blok č. 11) 

Teplárna T 700 je jednou ze strategických výroben společnosti Unipetrol RPA s.r.o. 

Jednotlivé provozy v areálu společnosti zásobuje nejen el. energií, ale také párou, která je 

pro jejich převáţnou většinu nezbytným technologickým médiem. Skládá ze čtyř 

hlavních výrobních úseků, kterými jsou tepelná úpravna vody, kotelna, strojovna a 

odsíření. 

V technologickém provozu teplárny T 700 je čerstvá voda z filtrační vodárny 

čerstvé vody (stavba č. 4805) pouţívána dvěma základními způsoby: 

 jako voda chladicí, k chlazení technologických zařízení  

 jako doplňková voda chladící vody kondenzátorů turbogenerátorů 

V tepelné úpravně vody se chladicí voda pouţívá pro chlazení loţisek čerpadel 

destilátu, čerpadel kondenzátu a čerpadel dalších provozních médií.  

V chladicím okruhu strojovny, do kterého patří dvě chladicí věţe, se chladicí voda 

vyuţívá pro doplňování chladicí vody kondenzátorů turbogenerátorů. Dále se pouţívá k 

chlazení loţisek čerpadel kondenzátu, čerpadel napájecí vody vysokotlakých kotlů, 

chladičů vzduchu a oleje.   

V technologických zařízeních kotelny se chladicí voda pouţívá pro chlazení loţisek 

uhelných mlýnů a v regenerativním ohříváku vzduchu Ljungström. 

Kromě výše uvedených způsobů se chladicí voda v těchto třech výrobních úsecích 

dále vyuţívá v chladičích vzorkovačů (zařízení pro odběr kontrolních vzorků) a v 

chladičích měřicích přístrojů, kterými jsou kontinuální provozní analyzátory. 

V systému odsíření je dodávaná voda vyuţívána pro vytvoření suspenze reproduktu 

a vápenného mléka, které se pouţívají k čištění spalin. Dále je dodávaná voda vyuţívána 

k chlazení veškerého technologického zařízení odsíření. Výrobní úsek odsíření je 

z hlediska dodávky vody úsekem samostatným. 
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6.4.1. Nouzové zásobování vodou 

Vhodným vodním zdrojem z hlediska dodrţení kvality vody je stejně jako 

v případě chemické úpravny vody T 700, zdroj č. 3 – bazén filtrační vodárny – stavba č. 

4805.  

Jednoduché vedení dálkové dopravy vody hadicemi o Ø 10" v délce 2200 m je 

moţné poloţit na ulicích č. 8, C, č. 1 a ulici G. Rovnoběţně s ulicí G je v zemi uloţeno 

hlavní přívodní potrubí čerstvé vody DN 600. Z tohoto potrubí je pomocí odbočky DN 400 

dopravována voda k rozvaděči společnému pro tepelnou úpravnu vody, kotelnu a strojovnu 

ve stavbě č. 1133. Pomocí odbočky DN 200 je napájeno odsíření teplárny T 700. Mezi 

těmito odbočkami je u stavby č. 1114 vhodné místo pro konstrukci připojovacího zařízení 

dálkové dopravy vody. Před začátkem čerpání vody je nutné ve spolupráci s pracovníky 

výrobny zásobování vodou uzavřít šoupata na přívodním potrubí čerstvé vody nacházející 

se na ulici G a ulici E.   

Stejně jako je tomu v případě chemické úpravny vody T 700, tak i na této trase 

dálkové dopravy vody je nutné oznámit dispečerovi ţeleznice a dispečerovi zauhlování 

přerušení provozu ţelezničních tratí na ulici C a konzultovat s nimi moţnou délku kvůli 

aktuální zásobě uhlí v systému zauhlování tepláren. 

Spotřeba chladicí vody pro výrobní úseky tepelná úpravna vody, kotelna a 

strojovna dosahuje max. 300 m
3
/h, při vstupním tlaku 0,37 MPa. V případě úseku odsíření 

se spotřeba vody pohybuje v průměru 380 m
3
/h, při stejném vstupním tlaku. 

Nouzové zásobování všech výrobních úseků T 700 současně je teoreticky moţné 

při vyuţití max. výkonu jednotky HFS Hydrosub 900, kterými jsou pro délku dopravního 

vedení 2200 m a celkové převýšení 10 m tyto hodnoty: objemový průtok 630 m
3
/h, tlak 

0,36 MPa. Při omezeném výkonu teplárny T 700 bylo toto mnoţství po konzultaci 

s technology výroben shledáno jako dostačující. 

Časový limit pro instalaci čerpací jednotky a dopravního vedení není přesně 

stanoven. Jednotlivé výrobny teplárny T 700 jsou při výpadku zásobování vodou 

automaticky odstavovány. Do provozu by byly opět postupně uvedeny po obnovení 

dodávky čerstvé vody. 

Návrh operativní karty HZSP se zakreslením trasy je uveden společně s fotografií 

místa vhodného pro konstrukci připojení dálkové dopravy vody v příloze č. 14. 
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6.5. Výrobna plynů – Air Products a.s. (blok č. 17) 

Společnost Air Products s. r. o. provozuje v areálu CHEMPARK Záluţí 

velkokapacitní zařízení na dělení vzduchu, zařízení na zkapalňování technických plynů, 

plnicí stanici vodíku a jejich podpůrná zařízení. Hlavními produkty výrobny jsou kyslík, 

dusík, vzduch, argon v kapalném skupenství a kalibrační plynné směsi. 

Zařízení výrobních jednotek Air Separation Unit – ASU1/ASU2  zahrnuje 

vzduchové kompresory, zařízení na přípravu vzduchu (chlazení a odstraňování nečistot na 

molekulových sítech), kryogenní dělící jednotku vzduchu s integrovaným zkapalňovačem 

a jednotku na výrobu a čištění argonu DEOXO. Dále zařízení zahrnuje skladovací nádrţe 

na zkapalněný kyslík, dusík a argon se systémem na plnění autocisteren, který je současně 

i zálohovým systémem dodávky kyslíku a dusíku pro Unipetrol RPA, s.r.o.  

Plnička vodíku zahrnuje dva vodíkové pístové kompresory, tři plnicí místa a 

uzavřený chladicí okruh. Do plnicích míst jsou přistaveny bateriové vozy, které jsou 

plněny vodíkem jedním nebo dvěma kompresory. 

Výrobna má vybudován separátní otevřený systém chladicí vody zahrnující dvě 

chladicí věţe V903 A/B s ventilátory, čerpací stanici se třemi odstředivými čerpadly, boční 

pískový filtr pro kontinuální filtraci, zařízení na úpravu chladicí vody a příslušné potrubní 

rozvody tlakové a oteplené vody. Chladicí systém je napojen přípojkou na potrubí čerstvé 

vody ze stávajícího rozvodu Unipetrol RPA s.r.o. ve stavbě č. 1711, pro doplňování ztrát 

odparem. 

Chladicí voda je v systému jednotek ASU1 a ASU2 pouţívána pro chlazení 

kompresorů kyslíku, dusíku a argonu. Dále ve sprchovém chladiči, dochlazovači vzduchu a 

chladiči argonu na jednotce DEOXO. Separátním systémem chladicí vody je rovněţ 

odváděno odpadní teplo z kompresorů plničky vodíku. 

Výjimkou jsou hlavní vzduchové kompresory na jednotce ASU1 a také kompresory 

ve stavbě č. 1421 – Kompresorovna kyslíku a stavbě č. 1532 – Kompresorovna vzduchu, 

které vyuţívají chladicí vodu z okruhu Unipetrol RPA s.r.o. 

6.5.1. Nouzové zásobování chladicí vodou 

Dálkovou dopravou vody s čerpací jednotkou HFS je moţné nahradit běţně 

dodávané mnoţství tzv. doplňkové vody, v objemu 50 – 100 m
3
/h, pro doplňování ztrát 

vzniklých odparem. 
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Vhodným místem pro čerpání vody bude po provedení navrhovaných úprav vodní 

zdroj č. 3 – Bazén filtrační vodárny – stavba č. 4805. 

Jednoduché vedení dálkové dopravy vody hadicemi o Ø 10“, v délce 1450 m, je 

moţné poloţit na ulici č. 8, k východní stěně bazénu chladicích věţí – stavba č. 1740. 

Pro dálkovou dopravu vody je nutné na stěně bazénu chladicích věţí připravit místo 

pro připojení šoupěte a hadice s půlspojkou DIN 6". Před začátkem čerpání vody je nutné 

uzavřít hlavní přívod vody na ulici č. 8, aby nedocházelo k čerpání vody do porušeného 

přívodního potrubí. 

Návrh operativní karty HZSP se zakreslením trasy je uveden společně s nákresem a 

fotografií místa pro připojení dálkové dopravy vody v příloze č. 15. 

6.6. Hydrogenačně rafinační jednotky PS 3611 a PS 3612 – Česká 

Rafinérská a.s. (stavby č. 3631 a 3632) 

Hydrogenační rafinace slouţí k zušlechťování primárních výrobků z ropy. Účelem 

jednotek PS 3611 a PS 3612 je sniţování obsahu dusíkatých, sirných a kyslíkatých 

organických sloučenin a dále pak aromatických a částečně i nenasycených uhlovodíků tak, 

aby byl získán kvalitní primární produkt pro následnou destilaci.  

Surovina – olejová vakuovaná frakce – se čerpá z nástřikových tanků na tankovišti 

C, přes regulační ventil do výměníků tepla. Před vstupem do těchto výměníků se surovina 

mísí s cirkulačním plynem. Částečně předehřátá směs vstupuje do plynového přehřívače, 

kde se ohřívá na reakční teplotu a prochází postupně reaktory, kde probíhá reakce při 

teplotách cca 430°C. Po průchodu reaktory prochází reakční směs výměníky, kde předává 

své teplo vstupující surovině a odlučovačem, kde dochází k oddělení plynné a kapalné 

fáze. Ty dále postupují separátně do vodních chladičů. 

Plynná fáze je po ochlazení na 20 – 40°C zavedena do studeného separátoru, kde 

dochází k oddělení zkondenzovaných kyselých vod. Plyn ze separátoru je zaveden na 

vysokotlaké vypírání sirovodíku z cirkulačního plynu a po kompresi se vrací zpět do 

procesu. 

Kapalná fáze se chladí na 50 – 70°C a dále proudí do středotlakého separátoru, kde 

se sníţením tlaku uvolní chudý plyn, který je vyuţíván jako vodíkatý plyn pro jednotku PS 

3620. Odtah odchází do nízkotlakých separátorů, kde se sníţením tlaku oddělí bohatý plyn, 

který se zpracovává na dělení bohatých plynů. 
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Výstupním kapalným produktem, jsou olejové hydrogenáty, které se, po destilační 

úpravě a odparafinování, vyuţívají jako suroviny pro výrobu mazacích olejů. 

6.6.1. Nouzové zásobování chladicí vodou 

Spotřeba chladící vody pro jednotky PS 3611 a PS 3612, které mají společný vstup, 

je cca 200 m
3
/h, při vstupním tlaku 0,3 MPa. Tyto hodnoty se mění v souvislosti 

s technologickým reţimem a v závislosti na klimatických podmínkách v rozmezí ±35 m
3
/h. 

Mnoţství vody spotřebovávané chladicími systémy je moţné dálkovou dopravou vody 

nahradit v plné kapacitě. Časový limit na instalaci čerpací jednotky a hadicového vedení je 

60 minut. 

Místem pro čerpání vody bude po provedení navrhovaných úprav vodní zdroj č. 3 – 

Bazén filtrační vodárny – stavba č. 4805. 

Jednoduché vedení dálkové dopravy vody, hadicemi o Ø 10“, je moţné poloţit na 

ulicích 8, B a ulici č. 7.  

Vhodným místem pro vytvoření připojovacího zařízení dálkové dopravy vody je 

přívodní potrubí chladicí vody č. 3601-LW 382 DN 400, umístěné v potrubním kanále u 

podpěry č. 26 – most č. 77, vedoucí podél ulice č. 7. 

Návrh operativní karty HZSP je uveden společně s fotografií potrubního kanálu 

v příloze č. 16. Konstrukce připojovacího zařízení dálkové dopravy vody odpovídá 

obecnému schématu připojení v příloze č. 22. 

6.7. Destilace C/D – Česká Rafinérská a.s. (stavba č. 3467A/B) 

Účelem provozních souborů PS 3411 a PS 3412 je destilační úprava a 

odparafinování olejových hydrogenátů pro výrobu mazacích olejů. Oba provozní soubory 

jsou stavebně stejné. Výrobní proces na C a D – destilaci je s malými výjimkami 

autentický. 

 Ohřev surovin probíhá v olejových kondenzátorech, regenerátorech bočního 

destilátu a zbytku a radiačně konvekčních předehřívačích, kde se ohřívá na nástřikovou 

teplotu. Destilace probíhá na dvou hlavních a dvou vedlejších kolonách. Výrobky destilace – 

destilační zbytky ze spodních částí hlavní i boční kolony jsou separátně odtahovány přes 

regulační ventily, regenerátory a chladiče zbytku a dále čerpány přes zbytkové registry na 

tankoviště B a C. 
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Chladicí voda je na těchto provozních souborech vyuţívána v průběhu 

technologického procesu k postupnému ochlazování produktů na chladičích destilačního 

zbytku, chladičích bočního destilátu a vodních kondenzátorech. 

6.7.1. Nouzové zásobování chladicí vodou 

Spotřeba chladicí vody pro stavbu č. 3467A – Destilace C je přibliţně 85 m
3
/h. 

Spotřeba chladicí vody pro stavbu č. 3467B – Destilace D se pohybuje rovněţ kolem 

85 m
3
/h. Tyto hodnoty se mění v souvislosti s technologickým reţimem a závislosti na 

klimatických podmínkách ±20 m
3
/h. Celková maximální spotřeba obou provozních 

souborů můţe tedy dosáhnout 200 – 250 m
3
/h, při vstupním tlaku 0,3 MPa. Spotřebu vody 

pro chladicí systémy je moţné nahradit v plné kapacitě a to i pro oba provozní soubory 

současně. 

Vhodnými místy pro vytvoření připojovacích zařízení dálkové dopravy vody jsou 

rozvaděče na vstupech chladící vody do obou provozních souborů. 

Vhodným místem pro čerpání vody budou vodní zdroje č. 5, nebo č. 6 – Chladicí 

věţ – stavba č. 3316 a Poţární nádrţ – blok č. 33. 

Hadicové vedení dálkové dopravy vody, je moţné poloţit na štěrkové ploše podél 

ulice č. 3, dále po ulici A aţ k silničnímu podjezdu ţelezničních kolejí č. 67 – 72. Zde je 

nutné z důvodu výšky kontejnerového automobilu dopravní vedení přerušit a objet výrobní 

blok č. 34 k západní straně podjezdu. Na této straně pak z kontejneru vytáhnout potřebnou 

délku hadice pro protaţení silničním podjezdem (cca 60 m), dopravní vedení propojit a 

pokračovat po ulici A, směrem ke stavbě č. 3467A/B. Zde pouţít hadicový přechod 10"/6" 

hadicový rozdělovač 6" a dvojitým vedením pokračovat k jednotlivým rozvaděčům na 

vstupech chladící vody. Uloţení dopravního mimo ulici č. 3 a jeho protaţení silničním 

podjezdem bude zabezpečen minimální vliv na silniční i ţelezniční provoz. 

Návrh operativní karty HZSP s fotografiemi vodních rozvaděčů vhodných pro 

připojení dálkové dopravy vody je uveden v příloze č. 17. 

6.8. Hydrogenační rafinace plynového oleje – Česká Rafinérská a.s. 

(stavba č. 3625) 

Účelem provozního souboru č. 3620 je odsíření plynového oleje z původního 

obsahu síry  0.9 – 1.1 % hm. na obsah pod 0.03% hm., čímţ vzniká hlavní výrobek 

provozu tj. odsířená motorová nafta. 
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Na potřebnou reakční teplotu, se reakční směs plynového oleje a cirkulačního plynu 

ohřívá ve výměnících tepla a peci, ze které proudí do reaktoru, kde prochází vrstvou 

katalyzátoru. Odtah z reaktoru postupuje zpět do výměníků tepla, kde předává teplo 

vstupující reakční směsi. Dochlazení odtahu se provádí ve vzduchových chladičích, kde se 

teplota odtahu sníţí na 70°C a poté ve vodním chladiči se sniţuje teplota odtahu na 35 – 

40°C. 

Ochlazený odtah se od cirkulačního plynu odděluje v separátoru a přes výměníky 

tepla a prochází do stabilizační kolony. Z horní části této kolony odchází benzínové páry a 

destilační plyn. Páry benzínu kondenzují ve vodním chladiči a shromaţďují se v refluxní 

nádrţi. Destilační zbytek se odvádí přes výměníky tepla a vzduchové chladiče jako hlavní 

výrobek tj. odsířená motorová nafta.  

6.8.1. Chladicí systém 

Chladicí voda je v průběhu technologického procesu pouţívána pro postupné 

ochlazování produktů regulací průtoku vody ve vodních chladičích.  

Spotřeba chladicí vody pro stavbu č. 3625 – Tlaková rektifikace bohatých plynů – 

je přibliţně 100 m
3
/h, při vstupním tlaku 0,3 MPa. Tyto hodnoty se mění v souvislosti 

s technologickým reţimem a závislosti na klimatických podmínkách o ±20 m
3
/h. Tuto 

spotřebu vody je moţné dálkovou dopravou vody HFS nahradit v plné kapacitě. 

Vhodným místem pro vytvoření připojovacího zařízení čerpací jednotky HFS 

Hydrosub 900 je přívodní potrubí chladicí vody č. 3620-LPW001 DN 400 umístěné v 

v potrubním kanále u podpěry č. 13 – most č. 77, západně od st. 3625. 

Vhodným místem pro čerpání vody bude po provedení navrhovaných úprav vodní 

zdroj č. 3 – Bazén filtrační vodárny – stavba č. 4805 

Hadicové vedení dálkové dopravy vody je moţné poloţit po ulicích č. 8, ulici B a 

ulici č. 7. Nabízí se kratší trasa záměnou ulice B za ulici B2, ale zde by došlo k přerušení 

provozu na ţelezničních kolejích č. 130 – 132 pro posun na plničky etylbenzenu a čpavku. 

Návrh operativní karty se zakreslením trasy je uveden společně s fotografií místa 

pro připojení dálkové dopravy vody v příloze č. 18. Konstrukce připojovacího zařízení 

dálkové dopravy vody zobrazuje obecné schéma připojení v příloze č. 22. 
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6.9. Výrobna tekutých plynů – Česká Rafinérská a.s. (bloky 54 a 

55) 

Výrobna tekutých plynů slouţí ke zpracování bohatých plynů dodávaných do VTP 

z navazujících výroben v ČeR a.s rafinací a tlakovou rektifikací. Bohatými plyny jsou 

nazývány odplyny s vysokým obsahem uhlovodíků C1 aţ C6, které vznikají při procesech 

destilace, hydrogenace, aromatizace ropných surovin. Podle tlaku při kterém plyny 

vstupují do VTP, se dělí na nízkotlaké bohaté plyny (dále NTBP) a tlakové bohaté plyny 

(dále TBP). 

Rafinace bohatých plynů a regenerace MEA (stavba č. 5514) 

K rafinaci NTBP a TBP od kyselých plynů se pouţívá praní 15% vodným roztokem 

monoethanolaminu – NH2-CH2-CH2-OH (dále MEA). NTBP je vypírán za tlaku 20 –

 30 kPa a po rafinaci MEA je zaváděn k dorafinaci 15% vodným roztokem NaOH v 

louhových pračkách. Tlakový bohatý plyn se podrobuje obvykle jen vypírce MEA za tlaku 

0,5 – 0,6 MPa. 

Vyrafinované bohaté plyny jsou podrobeny tlakové rektifikaci. Regenerace 

nasyceného MEA se provádí ve dvou regeneračních kolonách.  

Tlaková rektifikace bohatých plynů (stavba č. 5411) 

Odsířený NTBP z louhové rafinace je stlačován dvoustupňovými kompresory 

s vodními mezichladiči na tlak 1,8 aţ 2,0 MPa. Po kompresy plyn prochází odlučovačem 

oleje a po ochlazení ve vodních chladičích je směs plynu a kondenzátu nastřikována do 

úseku tlakové rektifikace. TBP je po rafinaci rovněţ komprimován na tlak 1,8 aţ 2,0 MPa 

a společně s NTBP, do úseku tlakové rektifikace. 

Systém tlakové rektifikace zahrnuje tři kolony, v nichţ dochází k rozdělení 

bohatých plynů na technicky čisté sloţky, tj. na zbytkový plyn, propan, butany a 

pentanovou frakci. 

6.9.1. Chladicí systémy 

V průběhu technologického procesu jsou produkty postupně ochlazovány regulací 

průtoku vody na jednotlivých vodních chladičích. 

Spotřeba chladicí vody pro PS 5410 – Tlaková rektifikace bohatých plynů (stavba 

č. 5411) je 250 m
3
/h, při vstupním tlaku 0,3 MPa. Spotřeba chladicí vody pro PS 5510 – 

Rafinace bohatých plynů a regenerace MEA (stavba č. 5514) je 200 m
3
/h, při stejném 
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vstupním tlaku. Tyto hodnoty se mění u obou provozních souborů v souvislosti 

s technologickým reţimem a závislosti na klimatických podmínkách o ±20 m
3
/h.  

 Spotřebu vody pro oba chladicí systémy je moţné dálkovou dopravou HFS 

nahradit v plné kapacitě. Vhodným místem pro vytvoření připojovacího zařízení dálkové 

dopravy vody pro PS 5410 je šachta s měřícími clonami pro potrubí chladicí vody, 

severovýchodně od stavby č. 5411. U PS 5510 je to šachta s měřícími clonami vedle ulice 

č. 5, u podpěry mostu č. 12, východně od st. 5514. 

Vhodným místem pro čerpání vody budou vodní zdroje č. 5, nebo č. 6 – Chladicí 

věţ – stavba č. 3316 a Poţární nádrţ – blok č. 33. 

Hadicové vedení dálkové dopravy vody, je moţné poloţit na štěrkové ploše podél 

ulice č. 3, dále podjezdem ţelezničních kolejí č. 67 – 72 na ulici A, čímţ se zabezpečí 

minimální vliv na silniční i ţelezniční provoz. V případě PS 5510 pak hadicovým vedením 

pokračovat po ulici A a ulici č. 5, směrem ke stavbě 5514. V případě PS 5410 lze vedení 

poloţit na ulici č. 4a a dále do provozu, směrem ke stavbě č. 5514. Návrhy operativních 

karet jsou uvedeny společně s fotografiemi míst vhodných pro konstrukci připojovacích 

zařízení v příloze č. 19 (pro stavbu 5514) a v příloze č. 20 pro (stavbu č. 5411). Připojení 

odpovídá obecnému schématu v příloze č. 22. 

6.10. Cirkulační vodárna 02 – Unipetrol RPA s.r.o. (stavba č. 0426) 

Cirkulační vodárna chemické chladicí vody (Obrázek 21) se skládá z bazénů 

oteplené vody, strojovny a chladicích věţí. Tato vodárna zajišťuje cirkulaci chladicí vody v 

potrubní síti mezi jednotlivými výrobními provozy a chladicími věţemi. Objem čerpané 

vody se pohybuje od 10 800 m
3
/h v zimních měsících do 21 000 m

3
/h v měsících letních. 

Maximální výkon vodárny je 27 000 m
3
. Na společnou potrubní síť chemické chladicí 

vody je napojena společně s dalšími cirkulačními vodárnami – stavby č. 3333 a č. 4812.  

Strojovna vodárny se nachází pod úrovní okolního terénu a zároveň pod úrovní 

hladiny v samospádném systému chemické chladicí vody, která je regulována 

Stavidlem č. 70 v šachtě vedle ulice č. 5 u stavby č. 2511 (Příloha č. 21). K zatopení 

strojovny čerpací stanice dochází 1x aţ 2x ročně z důvodu závady v řídicím systému, nebo 

při poruše na rozvodně 110 kV – stavba č. 0415, ze které je strojovna napájena.  
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6.10.1. Čerpání vody 

Časovým limitem pro zahájení čerpání je 60 minut, během kterých dochází 

k postupnému zatopení strojovny. Vhodnou nástupní plochou pro čerpací jednotku HFS 

Hydrosub 900 je panelová komunikace nacházející se východně od bazénů vodárny. 

 

Obrázek 21 – Cirkulační vodárna chemické chladicí vody 02 

Prostor mezi panelovou komunikací a východní stranou bazénů je kvůli uloţení 

přívodního vedení čerpací jednotky nutné upravit zhutněním a dosypáním štěrkové plochy. 

Na stěnách bazénů je nutná úprava zábradlí a úprava lávek kabelových vedení. Na vnitřní 

stěnu bazénu teplé vody č. 5 je nutné nainstalovat skluz pro ponorná čerpadla a dva 

chrániče přívodního vedení viz kapitola 4.7 (Obrázek 19). 

Dvojité výtlačné vedení dálkové dopravy vody hadicemi o Ø 10" je moţné poloţit 

na ulicích E, a č. 5 k šachtě se stavidlem č. 70, východně od stavby č. 2515. Poloţením 

dopravního vedení na těchto ulicích budou přerušeny koleje č. 99 a č. 93a. Před poloţením 

výtlačného vedení je nutné o tomto faktu informovat dispečera ţeleznice, kvůli nutným 

úpravám v provozu na jednotlivých tratích. 
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U stavidla č. 70 je nutné je nutné nahradit stávající betonový panel, zakrývající jiţní 

stanu šachty, konstrukcí z profilů L v níţ bude uloţen podlahový rošt. Nad tento rošt 

budou při čerpání umístěny nástavce kotvicí desky dopravního vedení, jejţ návrh je 

na obrázku 22. Návrh operativní karty HZSP, fotografie stavidla 70 jsou uvedeny 

v příloze č. 21. 

 

Obrázek 22 – Nákres kotvicí desky 
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7. Nasazení HFS Hydrosub 900 při spolupráci HZSP 

Unipetrol RPA s.r.o. a HZS Ústeckého kraje 

Jednotka PO HZSP Unipetrol RPA, s.r.o. je v rámci kategorizace jednotek v 

plošném pokrytí JPO IV, tj. jednotkou s místní působností. V rámci zabezpečení poţární 

ochrany na území Ústeckého kraje je předurčena pro územní obvod areálu CHEMPARK 

Záluţí společnosti Unipetrol RPA, s.r.o. Stejně jako ostatní jednotky PO z odvětví 

chemického průmyslu v Ústeckém kraji, není zařazena v poplachovém plánu z důvodu 

moţnosti neodkladného zásahu na území areálu svého zřizovatele. 

Tyto jednotky mohou být povolány k zásahům mimo svůj územní obvod na základě 

legislativy, anebo po dohodě se zřizovatelem JPO. Mezi Českou republikou – HZS 

Ústeckého kraje a Unipetrol RPA, s.r.o. však není v současné době uzavřena dohoda o 

spolupráci. 

V tomto případě můţe jednotku PO na místo zásahu povolat velitel zásahu na 

základě §19 odst. 3 písm. c) zákona č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o IZS“) [12], podle kterého je oprávněn 

vyzvat Unipetrol RPA, s.r.o. k poskytnutí osobní, nebo věcné pomoci. Toto provádí 

prostřednictvím operačních a informačních středisek integrovaného záchranného systému, 

kterými jsou operační středisko hasičského záchranného sboru (dále jen „KOPIS“) a 

operační a informační středisko generálního ředitelství hasičského záchranného sboru ČR 

(dále jen „OPIS GŘ“). 

Vyţadovat a organizovat osobní a věcnou pomoc podle poţadavků velitele zásahu 

jsou KOPIS  a OPIS GŘ oprávněna podle §5 odst. 3 písm. b) zákona o IZS. 

Jednotka PO HZSP Unipetrol RPA, s.r.o. můţe být dále povolána na základě § 73 

odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb. o poţární ochraně ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o PO“) [13], v němţ je uvedeno, ţe HZS krajů jsou oprávněny při zdolávání poţárů 

povolávat a nasazovat jednotky PO bez ohledu na to, komu jsou podřízeny, a věcné 

prostředky PO bez ohledu na to, kdo s nimi disponuje. Podle odstavce 3 výše uvedeného 

paragrafu zákona o PO je však nutné přihlédnout k tomu, aby byla v nezbytném rozsahu 

zabezpečena poţární ochrana v územním obvodu Unipetrol RPA, s.r.o. 
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Pro rozšíření spolupráce mezi HZS Ústeckého kraje a HZSP společnosti Unipetrol 

RPA, s.r.o. je moţné uzavřít některou z následujících dohod: 

 písemná Dohoda o plánované pomoci na vyţádání podle §21 zákona o IZS a 

§ 15 písm. a) vyhlášky č. 328/2001 sb. o některých podrobnostech zabezpečení 

integrovaného záchranného systému, ve znění pozdějších předpisů [14] 

 písemná Dohoda o poskytnutí osobní nebo věcné pomoci podle §23 odst. 2 

zákona o IZS a § 15 písm. b) vyhlášky č. 328/2001 sb. o některých 

podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění 

pozdějších předpisů 

Uzavřením Dohody o plánované pomoci na vyţádání by se HZSP Unipetrol RPA, 

s.r.o. stal ostatní sloţkou IZS a byl zařazen do Poplachového plánu kraje. 

7.1. Moţnosti nasazení HFS Hydrosub 900 v Ústeckém kraji 

HZS Ústeckého kraje disponuje jedním ze systémů dálkové dopravy vody HFS, 

který je umístěn na stanici HZS Litoměřice. Jde o typ HFS Hydrosub 150 s oběţnými koly 

Standard a Hi – flow.  Vzhledem k tomu, ţe jde o dva systémy s velice rozdílnými 

parametry, je v případech, kdy je potřebné na místo poţáru dodávat velké mnoţství vody, 

vhodnější nasazení HFS Hydrosub 900. 

Místy, kde lze tuto čerpací jednotku pro dálkovou dopravu vody velmi dobře 

vyuţít, jsou poţáry průmyslových podniků. Největšími chemickými firmami na území 

kraje v blízkosti vydatných vodních zdrojů jsou kromě společností v areálu 

Unipetrol RPA s.r.o. ještě Oleochem a.s. a Spolchemie a.s. v Ústí nad Labem, Čepro a.s. 

v Roudnici nad Labem, Lovochemie Lovosice a.s., Lybar a.s. Velvěty.  V ostatních 

odvětvích průmyslu lze jmenovat Mondi Packaging Paper a.s. ve Štětí a akciovou 

společnost Teplárna Trmice. 

Orientační dojezdové časy k těmto podnikům jsou uvedeny v tabulce 12. 

K vypočtené době jízdy je nutné připočítat dobu pro přípravu kontejnerů systému HFS 

s posádkami – přibliţně 5 – 10 minut. 
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Tabulka 12 – Dojezdové časy k průmyslovým podnikům v Ústeckém kraji 

Místo nasazení HFS Hydrosub 900 
Délka trasy 

[km] 

Orientační doba jízdy [min]  

(při rychlosti vj = 45 km/h) 

CHKO Labské pískovce – Hřensko 75 100 

Spolchemie a.s. Ústí nad Labem 50 67 

Oleochem a.s. Ústí nad Labem 50 67 

Lovochemie Lovosice a.s. 42 56 

Lybar a.s. Velvěty 36 48 

Mondi Packaging Paper a.s. Štětí 75 100 

Teplárna Trmice a.s. 47 63 

Čepro a.s. Roudnice nad Labem 76 101 

Hašení rozsáhlých poţárů lesních porostů je další oblastí, kde lze jednotku HFS 

Hydrosub 900 vyuţít. Významným místem v Ústeckém kraji je nejen Národní park České 

Švýcarsko, ale celá Chráněná krajinná oblast Labské pískovce, jejíţ je součástí. Dálkovou 

dopravu lze v těchto případech pouţít několika způsoby. Systém HFS lze vyuţít jako 

rozsáhlou síť hadicového vedení s dodávkou vody přímo na místo zásahu. Dalším moţným 

způsobem nasazení, je zřízení míst pro plnění mobilní poţární techniky při kombinované 

dálkové dopravě vody a pro plnění techniky letecké na vhodné přistávací ploše. 

Další moţností vyuţití HFS Hydrosub 900 je odčerpávání vody při povodních. 

Významnými toky v Ústeckém kraji jsou řeky Labe, Ohře, Bílina a Ploučnice. Hlavní 

oblastí, ve které řeka Labe vytváří rozsáhlé zalité plochy je Litoměřicko, coţ se projevilo 

při povodních v srpnu 2002. 
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8. Závěr 

Účinné vyuţití moderních a vysoce výkonných zařízení, kterým je i systém dálkové 

dopravy vody s čerpací jednotkou HFS Hydrosub 900, je v mnoha případech podmíněno 

vytvořením podmínek pro nasazení této techniky. 

Na území areálu CHEMPARK Záluţí bylo v rámci bakalářské práce vybráno šest 

vodních zdrojů a doporučeny jejich stavebně – technické úpravy. Pro tyto úpravy byly 

navrţeny standardizované komponenty, jejichţ konstrukce umoţní jejich pouţití u většiny 

vodních zdrojů. 

V oblasti průzkumu pokrytí areálu od vybraných vodních zdrojů byla rovněţ určena 

omezení plynoucí ze silničního a ţelezničního provozu v jeho jednotlivých částech i mezi 

nimi. Z hlediska moţných omezení, zejména v oblasti ţelezniční a silniční dopravy, byla 

specifikována místa, na kterých by poloţení dopravního vedení systému HFS bez 

vzájemné spolupráce HZSP, dispečerských pracovišť a Policie ČR znamenalo výrazné 

narušení provozu. 

Při hledání dalšího uplatnění systému HFS v areálu bylo vytypováno deset 

výrobních zařízení, která by mohla být z pohledu výkonových parametrů čerpací jednotky 

HFS Hydrosub 900 nouzově zásobována vodou. Výběr nebyl zaměřen pouze na výrobny 

společnosti Unipetrol RPA, ale byl rozšířen i na další společnosti, jejichţ provozy jsou 

rozmístěny v areálu CHEMPARK Záluţí. Důvodem je vzájemné propojení jednotlivých 

výrobních technologií, jak z hlediska produktů, tak energií. 

Pro vyuţití HFS Hydrosub 900 při spolupráci HZSP Unipetrol RPA s.r.o. a HZS 

Ústeckého kraje byly charakterizovány oblasti a vybrána místa moţného nasazení tohoto 

výkonného zařízení. Zároveň byla v této části práce nastíněna problematika nasazení 

jednotky PO HZSP Unipetrol RPA s.r.o., která je z hlediska kategorizace jednotkou 

s místní působností a v současné době není zařazena do poplachového plánu Ústeckého 

kraje. 
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Příloha č. 1. Hadice systému HFS 

Jednotka HZSP Chemopetrol a.s. pouţívá při mobilní dodávce vody hadice o  Ø 

152 a 254 mm. Hadice jsou konstruovány pro maximální odolnost vůči otěru, klimatickým 

podmínkám a vysoké teplotě, nevyţadují čištění ani sušení.  

Hadice Oroflex 20XL Ø 254 mm (10“) 

Ø 254 mm (10") ± 2,5 mm 

Délka hadice: 10 – 100 m  

Materiál: polyester – kruhový oplet 

oboustranně pogumované 

Pracovní tlak: 1,5 MPa 

Zkušební tlak: 3,5 MPa 

Hmotnost: 3,95 kg/m (±0,25 kg) 

Teplotní rozsah pouţití: -25 – 80°C.  

Spojky: Multilug s 10-ti nálitky, jištěné pojistkami 

Výrobce: Técnicas e ingeneria de Proección 

Barcelona 

Hadice HFS-35-21-14 Ø 152 mm (6“) 

Ø 152 mm (6") 

Délka hadic: 50 m 

Materiál: polyester – kruhový oplet 

oboustranně pogumované 

Pracovní tlak: 1,5 MPa 

Zkušební tlak: 3,5 MPa 

Teplotní rozsah pouţití: -25 – 80°C. 

Hmotnost: 2,1 kg/m 

Spojky: DIN 150 s pojistkou 

Výrobce: Técnicas e ingeneria de Proección 

Barcelona 
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Poţární hadice Williams PROGRESS 

Ø 152 mm (6") 

Délka hadic: 20 a 50 m 

Materiál: polyester/polyamid-kruhový oplet 

oboustranně pogumované 

Pracovní tlak: 1 MPa 

Zkušební tlak: 1,5 MPa 

Teplotní rozsah pouţití: -20 – 100°C 

Hmotnost: 1,65 kg/m 

Spojky: DIN 150 s pojistkou  

Výrobce: Williams Fire & Hazard Control, 

Inc. Texas  
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Příloha č. 2. Armatury a příslušenství hadicového vedení 

Rozdělovač AWG 

Vstup: spojka DIN (6") 

Výstupy: 5xB DIN 

Uzavírací armatury: kulové ventily 

Materiály: 

tělo, půlspojky – slitiny hliníku 

kulové ventily – nerezová ocel 

Hmotnost: 19,8kg 

Rozdělovač HFS 

Vstup: spojka DIN (6") 

Výstupy: 5xB DIN 

Uzavírací armatury: šoupata 

Materiály: 

tělo, půlspojky, kolečka – slitiny hliníku 

srdce a vřetena šoupat – nerezová ocel 

Hmotnost: 18,6kg  

Šoupě Ø 152 mm (6")  

Vstup/Výstup: spojka DIN (6") 

Materiály: 

tělo, půlspojky – slitiny hliníku 

Srdce, vřeteno a kolečko – nerezová ocel 

Hmotnost: 10,8kg 

 

Sběrač/rozdělovač Ø 152 mm (6") 

Vstup/Výstup: spojka DIN (6") 

Materiály: 

tělo, půlspojky – slitiny hliníku 

Hmotnost: 10,8kg 
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Přechod Ø 254 mm (10") /152 mm (6") 

Vstup: HFS Multilug (10"), jištěná 

pojistkou 

Výstup: spojka DIN (6") 

Materiály: 

tělo, půlspojky – slitiny hliníku 

Hmotnost: 9,9kg  

Zpětná klapka pro hadice Ø 152 mm (6") 

Vstup/Výstup: spojka DIN (6") 

Materiály: 

tělo, půlspojky – slitiny hliníku 

zpětná klapka – nerezová ocel 

Hmotnost: 9,9kg  

 

 

Klíč na půlspojky hadic Ø 152 mm (6") 

Materiál: slitina hliníku  

Hmotnost: 0,9kg  

 

 

 

 

Klíč na půlspojky hadic Ø 254 mm (10")  

Materiál: nerezová ocel 

Hmotnost: 4,5kg  
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Objímka pro opravu hadic Ø 254 mm (10")  

Materiály: 

popruh – polyester 

spojka – nerezová ocel 

záplata – pryţ 
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Příloha č. 11. Operativní karta – Nízkoteplotní sklady (blok č. 71) 

 

Nouzové zásobování chladicí vodou 

Nízkoteplotní sklady (blok č. 71) 

OPERATIVNÍ 

KARTA DDV č. 1 

Stupeň poplachu 

I. 

Vodní zdroj: 

Vodní zdroj č. 2 – Chladicí věţ č. 1 – PCH – stavba č. 9621 

Trasa dálkové dopravy vody: 

Petrochemie, stavba č. 9621 – vlevo na ul. č. 33 – vlevo na ul. č. 26 – vpravo na ul. č. 35 – 

vpravo na ul. č. 30 k bráně č. 26. Za bránou PCH č. 26 přes most (nosnost max. 30t, max. 

rychlost 30km/hod) vpravo po spojovací komunikaci mezi závodem PCH a NTS, k jiţní 

bráně NTS č. 12. Za bránou NTS č. 12 po ul. č. 54 k šachtě č. Š2. 

Místo pro připojení DDV: 

šachta Š2 severozápadně před velínem NTS – st. č. 7187 

Doporučená technika: 

 3 x KA, 1 x VEA 

 2 x hadicový kontejner, hadice Ø 254 mm (10“) 

 1 x kontejner HFS Hydrosub 900 

Doporučený počet hasičů:   

 přeprava a obsluha čerpací jednotky HFS – 3 osoby 

 přeprava hadicových kontejnerů a pokládka hadic – 4 osoby 

 velitelský automobil – 1 osoba 

celkem 8 osob 

Doporučení veliteli zásahu: 

 délka trasy 1650 m, jednoduché vedení Ø 254 mm (10“) 

 časový limit 40 min 

 otevření bran č. 26, č. 12 a na komunikaci mezi PCH a NTS ve spolupráci 

s ostrahou areálu 

 most za bránou PCH č. 26 – nosnost 30 t, přejezdová rychlost max. 30 km/h 

 průtok vody 150 – 400 m
3
/h (2500 – 6700 l/min) 

 poţadovaný vstupní tlak 0,7 – 0,8 MPa (7 – 8 bar) 

Zpracoval: 

Petr Králert 

Schválil:  

 

Datum: 

30. 4. 2009 
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Poznámky: 
Měřítko: 

1:5000 



VIII 

 

 

Obrázek – NTS - šachta Š2 na ulici č. 54 
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Příloha č. 12. Operativní karta – Energoblok (stavba č. 7411) 

 

Nouzové zásobování chladicí vodou 

Sekce Energoblok (stavba č. 7411) 

OPERATIVNÍ 

KARTA DDV č. 2 

Stupeň poplachu 

I. 

Vodní zdroj: 

Vodní zdroj č. 2 – Chladicí věţ č. 1 – PCH – stavba č. 9621 

Trasa dálkové dopravy vody: 

Petrochemie, stavba č. 9621 – vpravo na ul. č. 33 – vlevo na ul. č. 16 – vlevo na ul. č. 23 – 

vpravo na ul. č. 18 – Energoblok st. č. 7411 

Místo pro připojení DDV: 

Energoblok st. č. 7411, 1. N.P., upravené vstupní potrubí se spojkou HFS Multilug 

Doporučená technika: 

 2 x KA 

 1 x VEA 

 1 x hadicový kontejner, hadice Ø 254 mm (10“) 

 1 x kontejner HFS Hydrosub 900 

Doporučený počet hasičů:   

 přeprava a obsluha čerpací jednotky HFS – 3 osoby 

 přeprava hadicového kontejneru a pokládka hadic – 2 osoby 

 velitelský automobil – 1 osoba 

celkem 6 osob 

Doporučení veliteli zásahu: 

 délka trasy 750 m, jednoduché vedení Ø 254 mm (10“) 

 časový limit 20 – 30 min 

 průtok vody max. 350 m
3
/h (5850 l/min) 

 poţadovaný vstupní tlak 0,35 – 0,4 MPa
 
(3,5 – 4 bar) 

 

Zpracoval: 

Petr Králert 

Schválil:  

 

Datum: 

30. 4. 2009 
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Poznámky: Měřítko: 

1:5000 
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Obrázek – Energoblok 1. N.P. 

 

Obrázek – Nákres připojení – Energoblok 
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Příloha č. 13. Operativní karta – Chemická úpravna vody teplárny T 700 

(stavba č. 1147) 

 

Nouzové zásobování vodou 

Chemická úpravna vody teplárny T 700  

(stavba č. 1147) 

OPERATIVNÍ 

KARTA DDV č. 3 

Stupeň poplachu 

I. 

Vodní zdroj: 

Vodní zdroj č. 3 – Bazén filtrační vodárny – stavba č. 4805 

Trasa dálkové dopravy vody: 

Vodárny, stavba č. 4805 – severně po ul. č. 8 – vpravo na ul. C – vlevo na ulici č. 1 – 

Chemická úpravna vody, stavba č. 1147 

Místo pro připojení DDV: 

přívodní potrubí čerstvé vody s rozvaděčem, jiţní strana stavby č. 1147 

Doporučená technika: 

 3 x KA 

 1 x VEA 

 2 x hadicový kontejner, hadice Ø 254 mm (10“) 

 1 x kontejner HFS Hydrosub 900 

Doporučený počet hasičů:   

 přeprava a obsluha čerpací jednotky HFS – 3 osoby 

 přeprava hadicových kontejnerů a pokládka hadic – 4 osoby 

 velitelský automobil – 1 osoba 

celkem 8 osob 

Doporučení veliteli zásahu: 

 délka trasy 2000 m, jednoduché vedení Ø 254 mm (10“) 

 přejezd ţelezničních tratí na ul. C oznámit dispečerovi ţeleznice a dispečerovi 

zauhlování, konzultovat délku přerušení provozu 

 zajistit uzavření potřebných armatur na přívodním vedení čerstvé vody  

 časový limit 40 min 

 průtok vody max. 650 m
3
/h (10800 l/min) 

 poţadovaný vstupní tlak 0,38 MPa (3,8 bar) 

Zpracoval: 

Petr Králert 

Schválil:  

 

Datum: 

30. 4. 2009 
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Poznámky: 
Měřítko: 

1:10000 
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Obrázek – Rozvaděč chemické úpravny vody 
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Příloha č. 14. Operativní karta – Teplárna T 700 (blok č. 11) 

 

Nouzové zásobování teplárny T 700 chladicí vodou 

(blok č. 11) 

OPERATIVNÍ 

KARTA DDV č. 4 

Stupeň poplachu 

I. 

Vodní zdroj: 

Vodní zdroj č. 3 – Bazén filtrační vodárny – stavba č. 4805 

Trasa dálkové dopravy vody: 

Vodárny, stavba č. 4805 – severně po ul. č. 8 – vpravo na ul. C – vlevo na ulici č. 1 – 

tepelná úpravna vody, stavba č. 1133 – přívodní potrubí na ulici G 

Místo pro připojení DDV: 

vstup na přívodním potrubí čerstvé vody DN 400 – ulice G 

Doporučená technika: 

 3 x KA 

 1 x VEA 

 2 x hadicový kontejner, hadice Ø 254 mm (10“) 

 1 x kontejner HFS Hydrosub 900 

Doporučený počet hasičů:   

 přeprava a obsluha čerpací jednotky HFS – 3 osoby 

 přeprava hadicových kontejnerů a pokládka hadic – 4 osoby 

 velitelský automobil – 1 osoba 

celkem 8 osob 

Doporučení veliteli zásahu: 

 délka trasy 2200 m, jednoduché vedení Ø 254 mm (10“) 

 přejezd ţelezničních tratí na ul. C oznámit dispečerovi ţeleznice a dispečerovi 

zauhlování, konzultovat délku přerušení provozu 

 průtok vody max. 630 m
3
/h (10500 l/min) – max. hodnota pro danou délku DDV! 

 vstupní tlak 0,36 MPa (3,6 bar) – max. hodnota pro danou délku DDV! 

 časový limit – provoz T700 je odstavován, po obnovení dodávky vody se opět 

uvede do provozu 

Zpracoval: 

Petr Králert 

Schválil:  

 

Datum: 

30. 4. 2009 
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Poznámky: 
Měřítko: 

1:10000 
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Obrázek – Místo pro konstrukci připojovacího zařízení 
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Příloha č. 15. Operativní karta – Nouzové zásobování chladicí vodou – Výrobna 

plynů (blok č. 17) 

 

Nouzové zásobování chladicí vodou 

Výrobna plynů (blok č. 17) 

OPERATIVNÍ 

KARTA DDV č. 5 

Stupeň poplachu 

I. 

Vodní zdroj: 

Vodní zdroj č. 3 – Bazén filtrační vodárny – stavba č. 4805 

Trasa dálkové dopravy vody: 

Vodní zdroj č. 3 – stavba č. 4805 – severně po ulici č. 8 – Bazén chladicích věţí – stavba č. 

1740 

Místo pro připojení DDV: 

Bazén chladicích věţí – stavba č. 1740 

Doporučená technika: 

 3 x KA 

 1 x VEA 

 2 x hadicový kontejner, hadice Ø 254 mm (10“) 

 1 x kontejner HFS Hydrosub 900 

Doporučený počet hasičů:   

 přeprava a obsluha čerpací jednotky HFS – 3 osoby 

 přeprava hadicových kontejneru a pokládka hadic – 4 osoby 

 velitelský automobil – 1 osoba 

celkem 8 osob 

Doporučení veliteli zásahu: 

 délka trasy 1450 m, jednoduché vedení Ø 254 mm (10“) 

 časový limit 20 – 25 min 

 průtok vody max. 100 m
3
/h (1670 l/min) 

 poţadovaný vstupní tlak: výtok na volnou hladinu ve výšce 2 m 

Zpracoval: 

Petr Králert 

Schválil:  

 

Datum: 

30. 4. 2009 
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Poznámky: Měřítko: 

1:5000 
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Obrázek – Chladicí věţe výrobny plynů Air Products 

 

Obrázek – Nákres připojení – Air Products 
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Příloha č. 16. Operativní karta – Hydrogenačně rafinační jednotky – PS 3611 

a PS 3612 (stavby č. 3631 a 3632) 

 

Nouzové zásobování chladicí vodou 

Hydrogenačně rafinační jednotky PS 3611 a PS 3612 

(stavby č. 3631 a 3632) 

OPERATIVNÍ 

KARTA DDV č. 6 

Stupeň poplachu 

I. 

Vodní zdroj: 

Vodní zdroj č. 3 – Bazén filtrační vodárny – stavba č. 4805 

Trasa dálkové dopravy vody: 

Vodní zdroj č. 3 – stavba č. 4805 – severně po ulici č. 8 – vpravo po ulici B – vpravo po 

ulici č. 7 – vlevo směrem ke stavbě č. 3632 

Místo pro připojení DDV: 

přívodní potrubí chladicí vody č. 3601-LW 382  Ø 400 v potrubním kanále u podpěry č. 26 

– most č. 77na ulici č. 7 (u stavby č. 3632) 

Doporučená technika: 

 2 x KA 

 1 x VEA 

 1 x hadicový kontejner, hadice Ø 254 mm (10“) 

 1 x kontejner HFS Hydrosub 900 

Doporučený počet hasičů:   

 přeprava a obsluha čerpací jednotky HFS – 3 osoby 

 přeprava hadicových kontejneru a pokládka hadic – 2 osoby 

 velitelský automobil – 1 osoba 

celkem 6 osob 

Doporučení veliteli zásahu: 

 délka trasy 1250 m, jednoduché vedení Ø 254 mm (10“) 

 časový limit 60 min 

 průtok vody max. 235 m
3
/h (3900 l/min) 

 poţadovaný vstupní tlak 0,3 MPa
 
(3 bar) 

 

Zpracoval: 

Petr Králert 

Schválil:  

 

Datum: 

30. 4. 2009 
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Poznámky: Měřítko: 

1:5000 
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Obrázek – Kanál přívodního potrubí chladicí vody č. 3601-LW 382, DN 400 
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Příloha č. 17. Operativní karta – Destilace C/D (stavba č. 3467A/B) 

 

Nouzové zásobování chladicí vodou 

Destilace C/D (stavba č. 3467A/B) 

OPERATIVNÍ 

KARTA DDV č. 7 

Stupeň poplachu 

I. 

Vodní zdroj: 

Vodní zdroj č. 5 – Chladicí věţ – stavba č. 3314, nebo č. 6 – Poţární nádrţ – blok č. 33 

Trasa dálkové dopravy vody: 

Vodní zdroj č. 5, nebo č. 6 – jiţně po štěrkové ploše vedle ulice č. 3 – vlevo na ulici 

A, k ţel. podjezdu (rozpojit, objet blok č. 34, protáhnout potřebnou délku podjezdem), dále 

po ulici A ke stavbě č. 3467A/B 

Místo pro připojení DDV: 

Rozvaděče na vstupech chladící vody – stavba č. 3467A/B 

Doporučená technika: 

 2 x KA 

 1 x VEA 

 1 x hadicový kontejner, hadice Ø 254 mm (10“) 

 1 x kontejner HFS Hydrosub 900 

Doporučený počet hasičů:   

 přeprava a obsluha čerpací jednotky HFS – 3 osoby 

 přeprava hadicových kontejneru a pokládka hadic – 3 osoby 

 velitelský automobil – 1 osoba 

celkem 7 osob 

Doporučení veliteli zásahu: 

 délka trasy 650 m, jednoduché vedení Ø 254 mm (10“) 

  dopravní vedení protáhnout ţel. podjezdem na ulici A 

 na konci dopr. vedení pouţít hadicový přechod 10"/6" hadicový rozdělovač 6" a 

dvojitým vedením 6" pokračovat k jednotlivým rozvaděčům 

 časový limit – provoz je odstavován do „horké zálohy“ 

 průtok vody max. 250 m
3
/h (4200 l/min) 

 poţadovaný vstupní tlak 0,3 MPa
 
(3 bar) 

Zpracoval: 

Petr Králert 

Schválil:  

 

Datum: 

30. 4. 2009 
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Poznámky: Měřítko: 

1:3000 
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Obrázek – Rozvaděč - Destilace D 

 

Obrázek – Rozvaděč - Destilace C 
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Příloha č. 18. Operativní karta – Hydrogenační rafinace plynového oleje (stavba 

č. 3625) 

 

Nouzové zásobování chladicí vodou 

Hydrogenační rafinace plynového oleje  

(stavba č. 3625) 

OPERATIVNÍ 

KARTA DDV č. 8 

Stupeň poplachu 

I. 

Vodní zdroj: 

Vodní zdroj č. 3 – Bazén filtrační vodárny – stavba č. 4805 

Trasa dálkové dopravy vody: 

Vodní zdroj č. 3 – stavba č. 4805 – severně po ulici č. 8 – vpravo po ulici B – vpravo po 

ulici č. 7 – vlevo směrem ke stavbě č. 3625 

Místo pro připojení DDV: 

přívodní potrubí chladicí vody č. 3620-LPW001 DN 400 umístěné v potrubním 

kanále u podpěry č. 13 – most č. 77, západně od st. 3625. 

Doporučená technika: 

 2 x KA 

 1 x VEA 

 1 x hadicový kontejner, hadice Ø 254 mm (10“) 

 1 x kontejner HFS Hydrosub 900 

Doporučený počet hasičů: 

 přeprava a obsluha čerpací jednotky HFS – 3 osoby 

 přeprava hadicových kontejneru a pokládka hadic – 2 osoby 

 velitelský automobil – 1 osoba 

celkem 6 osob 

Doporučení veliteli zásahu: 

 délka trasy 950 m, jednoduché vedení Ø 254 mm (10“) 

 časový limit – provoz je odstavován do „horké zálohy“ 

 průtok vody max. 120 m
3
/h (2000 l/min) 

 poţadovaný vstupní tlak 0,3 MPa
 
(3 bar) 

Zpracoval: 

Petr Králert 

Schválil:  

 

Datum: 

30. 4. 2009 
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Poznámky: Měřítko: 

1:5000 
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Obrázek – Kanál přívodního potrubí chladicí vody č. 3620-LPW001, DN 400 
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Příloha č. 19. Operativní karta – Rafinace bohatých plynů a regenerace MEA (stavba 

č. 5514) 

 

Nouzové zásobování chladicí vodou 

Rafinace bohatých plynů a regenerace MEA 

(stavba č. 5514) 

OPERATIVNÍ 

KARTA DDV č. 9 

Stupeň poplachu 

I. 

Vodní zdroj: 

Vodní zdroj č. 5 – Chladicí věţ – stavba č. 3314, nebo č. 6 – Poţární nádrţ – blok č. 33 

Trasa dálkové dopravy vody: 

Vodní zdroj č. 5, nebo č. 6 – jiţně po štěrkové ploše vedle ulice č. 3 – vlevo na ulici A, 

k ţel. podjezdu (rozpojit, objet blok č. 34, protáhnout potřebnou délku podjezdem), dále po 

ulici A  - vlevo na ulici č. 5, směrem ke stavbě 5514 

Místo pro připojení DDV: 

Šachta s měřícími clonami vedle ulice č. 5, u podpěry mostu č. 12, východně od st. 5514 

Doporučená technika: 

 2 x KA 

 1 x VEA 

 1 x hadicový kontejner, hadice Ø 254 mm (10“) 

 1 x kontejner HFS Hydrosub 900 

Doporučený počet hasičů:   

 přeprava a obsluha čerpací jednotky HFS – 3 osoby 

 přeprava hadicových kontejneru a pokládka hadic – 3 osoby 

 velitelský automobil – 1 osoba 

celkem 7 osob 

Doporučení veliteli zásahu: 

 délka trasy 1100 m, jednoduché vedení Ø 254 mm (10“) 

 časový limit – provoz je odstavován do „horké zálohy“ 

 průtok vody max. 220 m
3
/h (3700 l/min) 

 poţadovaný vstupní tlak 0,3 MPa
 
(3 bar) 

Zpracoval: 

Petr Králert 

Schválil:  

 

Datum: 

30. 4. 2009 
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Poznámky: Měřítko: 

1:5000 
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Obrázek – Šachta s měřícími clonami u podpěry mostu č. 12 



XXXIII 

 

Příloha č. 20. Operativní karta – Tlaková rektifikace bohatých plynů (stavba č. 5411) 

 

Nouzové zásobování chladicí vodou 

Tlaková rektifikace bohatých plynů (stavba č. 5411) 

OPERATIVNÍ 

KARTA DDV č. 10 

Stupeň poplachu 

I. 

Vodní zdroj: 

Vodní zdroj č. 5 – Chladicí věţ – stavba č. 3314, nebo č. 6 – Poţární nádrţ – blok č. 33 

Trasa dálkové dopravy vody: 

Vodní zdroj č. 5, nebo č. 6 – jiţně po štěrkové ploše vedle ulice č. 3 – vlevo na ulici A, 

k ţel. podjezdu (rozpojit, objet blok č. 34, protáhnout potřebnou délku podjezdem), dále po 

ulici A – vlevo po ulici č. 4a a dále do provozu, směrem ke stavbě č. 5514 

Místo pro připojení DDV: 

Šachta s měřícími clonami u stavby č. 5411 

Doporučená technika: 

 2 x KA 

 1 x VEA 

 1 x hadicový kontejner, hadice Ø 254 mm (10“) 

 1 x kontejner HFS Hydrosub 900 

Doporučený počet hasičů:   

 přeprava a obsluha čerpací jednotky HFS – 3 osoby 

 přeprava hadicových kontejneru a pokládka hadic – 3 osoby 

 velitelský automobil – 1 osoba 

celkem 7 osob 

Doporučení veliteli zásahu: 

 délka trasy 900 m, jednoduché vedení Ø 254 mm (10“) 

 časový limit – provoz je odstavován do „horké zálohy“ 

 průtok vody max. 270 m
3
/h (4500 l/min) 

 poţadovaný vstupní tlak 0,3 MPa
 
(3 bar) 

 

Zpracoval: 

Petr Králert 

Schválil:  

 

Datum: 

30. 4. 2009 
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Poznámky: Měřítko: 

1:5000 
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Obrázek – Šachta s měřícími clonami u stavby č. 5411 
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Příloha č. 21. Operativní karta – Cirkulační vodárna chemické chladicí vody 02 

(stavba č. 0426) 

 

Čerpání vody 

Cirkulační vodárna chemické chladicí vody 02 

(stavba č. 0426) 

OPERATIVNÍ 

KARTA DDV č. 11 

Stupeň poplachu 

I. 

Vodní zdroj: 

Bazén teplé vody č. 5 – stavba č. 0426 

Trasa dálkové dopravy vody: 

Vodárny 02, stavba č. 0426 – západně po ul. E – vlevo na ul. č. 5 – Zpětný kanál, Stavidlo 

70 (východně od stavby č. 2515)  

Místo pro připojení DDV: 

Zpětný kanál, Stavidlo 70 (jiţní strana) u stavby č. 2515 

Doporučená technika: 

 3 x KA 

 1 x VEA 

 2 x hadicový kontejner, hadice Ø 254 mm (10“) 

 1 x kontejner HFS Hydrosub 900 

Doporučený počet hasičů:   

 přeprava a obsluha čerpací jednotky HFS – 3 osoby 

 přeprava hadicových kontejnerů a pokládka hadic – 4 osoby 

 velitelský automobil – 1 osoba 

celkem 8 osob 

Doporučení veliteli zásahu: 

 délka dopravního vedení 860 m, dvojité vedení Ø 254 mm (10“) 

 přejezd kolejí č. 99 a 93a na ulicích E a č. 5 oznámit dispečerovi ţeleznice a 

dispečerovi zauhlování, konzultovat délku přerušení provozu 

 časový limit 60 min 

 poţadovaný vstupní tlak: výtok na volnou hladinu 

 na konci dopravního vedení pouţít kotvící desku 

Zpracoval: 

Petr Králert 

Schválil:  

 

Datum: 

30. 4. 2009 
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Poznámky: 
Měřítko: 

1:5000 
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Obrázek – Stavidlo 70 
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Příloha č. 22. Obecné schéma připojení provozů 

 


