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Anotace: 

PAŘÍK, P. Protiplynová ochrana v ArcelorMittal Ostrava a.s. Bakalářská práce, Ostrava, 

VŠB-TU, FBI, 2008, 40 s. 

V této práci jsem  úvodem uvedl organizační strukturu firmy s popisem jednotlivých plynů 

využitých v technologii či vznikajících při výrobě. Dále jsem popsal technické a topné plyny 

z hlediska jejich vlastností s důrazem na oxid uhelnatý, který je součástí plynů vyskytujících 

se při hutní výrobě. V kapitole 5 jsem se věnoval legislativní stránce věci v souvislostech se 

zákonem č.59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií. Další kapitola obsahuje organizaci 

protiplynové ochrany. K otázce technických prostředků v oblasti dané problematiky jsem 

uvedl informace o detekci plynů a ochraně dýchacích cest využívaných ve firmě. Celá oblast 

protiplynové ochrany v ArcelorMittal Ostrava spadá pod HZS podniku. Závěrečná část práce  

pak obsahuje můj názor na možná zlepšení a rozvoj, či zvýšení bezpečnosti v této oblasti. 

Klíčová slova: protiplynová ochrana, oxid uhelnatý, havarijní plán, závažná havárie   

PARIK, P. Antigas protection in ArcelorMittal Ostrava company. Bachelor work, Ostrava, 

VSB-TU, FBI, 2008, 40 p. 

 

  At the beginning of this my work I wrote about the organized structure in the firm. I also 

described each of the gases used in the technology and their formation during the production. 

As a second I mentioned the technical and heating gases and all their characters, where I 

pointed out a gas called Carbon Monoxide. This gas is a part of the group of gases rising 

during the metallurgy. In chapter 5 I focused on the legislative part of the issue in conformity 

with the law no. 59/2006 Sb.: prevention against casualties and serious accidents during the 

work process. The third part is about managing the antigas protection and its process. The 

question of solving the sphere problems by the technical equipment were answered by the 

information of gases detection and the protection of the air passages. It is the Fire Brigade that 

is in the charge of the antigas protection. At the end of my paper work I concluded my own 

opinion about the possibility of safety improvement and business development. 

Keywords: antigas protection, Carbon Monoxide, emergency plan, hard accident   

 

 



   
 

Seznam použitých zkratek 

BLEVE Boil liquide expanding vapour explosion, exploze expandujících 

par přehřáté kapaliny 

CAS Cisternová automobilová stříkačka 

CTV    Centrum tísňového volání 

DMV    Dolní mez výbušnosti 

DPS    Dislokovaná protiplynová stanice 

EPS    Elektrická požární signalizace  

HMV    Horní mez výbušnosti 

HZS    Hasičský záchranný sbor  

HZSP    Hasičský záchranný sbor podniku 

HZS MSK   Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 

IZS    Integrovaný záchranný systém 

KHA    Kombinovaný hasící automobil 

MHD    Městská hromadná doprava 

MPŘ    Místní provozní řád 

NPK – P   Nejvyšší přípustná koncentrace 

PC    Personal computer, osobní počítač 

PČR    policie České republiky 

PČÚ    Protiplynová četa údržbářská 

PČZ    Protiplynová četa záchranná 

PEL    Přípustný expoziční limit 

PO    Požární ochrana 



   
 

RFID    Radio frequency identification, radiofrekvenční identifikace 

RZS    Rychlá záchranná služba 

SJV    Středojemná válcovna 

USB    Universal seriál bus, universální sériová sběrnice 

VDP    Vzduchový dýchací přístroj 

 



  1 
 

Obsah: 

1. Úvod ....................................................................................................................................... 2 

2. Rešerše ................................................................................................................................... 3 

3. Organizační členění a specifika závodů ................................................................................. 4 

4. Popis plynů používaných v podniku ...................................................................................... 6 

5. Legislativa ............................................................................................................................ 19 

6. Organizace protiplynové ochrany v podniku ....................................................................... 24 

7. Detekce ................................................................................................................................. 26 

8. Ochrana dýchacích cest ........................................................................................................ 33 

9. HZS podniku ........................................................................................................................ 38 

10. Možná opatření vedoucí ke zlepšení současného stavu ..................................................... 42 

11. Závěr ................................................................................................................................... 52 

12.Seznam ................................................................................................................................ 53 

13.Literatura: ............................................................................................................................ 56 



  2 
 

1. Úvod 

V této práci bych se chtěl zaměřit na popis současného stavu protiplynové ochrany ve 

firmě ArcelorMittal Ostrava a nastínit její možný další vývoj a směr. Vzhledem k širokému 

portfoliu výrobků, výrob a služeb se v podniku využívá velké množství technických i topných 

plynů. Při hutní výrobě však také plyny vznikají. A o to nebezpečnější, že jejich 

nezanedbatelnou součástí je oxid uhelnatý. Součástí výroby firmy je i závod Koksovna, kde 

vznikají další nebezpečné látky (nejen plynné). ArcelorMittal Ostrava má proto propracován 

systém organizace protiplynové ochrany v čele s Hasičským záchranným sborem podniku. 

Také problematika manipulace, oprav a montážních prací s výskytem nebezpečného plynu 

musí být známa širokému spektru pracovníků. Dalším neméně důležitým aspektem je pak 

technická vybavenost HZS podniku (detekční technikou, dýchací technikou, atd.) v oblasti 

protiplynové ochrany. Cílem této práce je nastínit možný směr rozvoje firmy v této oblasti 

s ohledem na zvýšení bezpečnosti. 
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2. Rešerše 

Oblast protiplynové ochrany jsem zpracoval z důvodu mého zájmu o tuto oblast. Dle 

mého názoru jsou v této oblasti možnosti pro další rozvoj. Základem pro studium literatury 

týkající se této problematiky byly především osobní konzultace s Ing. Mückem z HZS 

podniku a panem Szotkowskim z protiplynové ochrany.  

 

MÜCK, Pavel, PĚGŘÍM, Pavel, SZOTKOWSKI, Radim. Organizační směrnice N 3.192, 

2008. 37 s. 

Vnitřní organizační směrnice firmy týkající se požární ochrany a v ní zahrnuté protiplynové 

ochrany. 

 

MÜCK, Pavel a kol. Vnitřní havarijní plán. 2008. 43 s. 

Vnitřní havarijní plán dle zákona č.59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií.  

 

PETROŠ, Evžen, ZÁVADA, Milan. Profesní příprava pro opravu a montáž vyhrazených 

plynových zařízení. 1992. 90 s. 

Kniha určena pro školení protiplynových čet údržbářských a dalších zaměstnanců podílejících 

se na opravách plynových zařízení. 
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3. Organizační členění a specifika závodů 

Podnik je součástí největšího globálního výrobce oceli a železa na světě. Prioritou a 

filozofií firmy je ochrana zdraví a životů zaměstnanců, bezpečnost práce, environmentální 

politika a komunikace s veřejností. Organizační členění viz Příloha 6. Pro mou práci jsou 

podstatné závody, jichž se problematika týká. V této části bych popsal jejich specifika.   

 

Koksovna (závod 10) 

 Je to největší výrobce koksu v České republice s produkcí asi 1,5 milionů tun koksu. Dalšími 

produkty jsou (surový černouhelný dehet, surový koksárenský benzol, koksárenský plyn, 

kapalná síra). Dehet se dále zpracovává v chemickém průmyslu. Benzol ( směs benzenu, 

toluenu, xylenů aj.) je látka škodlivá lidskému zdraví, hořlavina I. třídy nebezpečnosti. 

Kapalná síra – produkt využívaný v chemickém a papírenském průmyslu. Koksárenský plyn – 

produkt výroby koksu. Spotřebovává se jako topný plyn či se mísí s dalšími plyny [23]. 

 

Vysoké pece (závod 12) 

 ArcelorMittal Ostrava má čtyři vysoké pece. V současnosti jsou v provozu dvě s roční 

kapacitou přes 2 miliony tun surového železa, jedna v generální opravě. Tři čtvrtiny tohoto 

železa jsou spotřebovány přímo v huti na ocelárně, asi pětina je dodávaná firmě Evraz 

Vítkovice Steel, a nejmenší část je zpracovávaná na licím stroji na slévárenská železa. 

Vedlejšími produkty jsou struskové kamenivo a struskový granulát (pro cementárny a 

sklárny). Plynný produkt vznikající při výrobě se nazývá vysokopecní plyn. Mísí se s dalšími 

plyny na směsný plyn [23]. 

 

Ocelárna (závod 13) 

Taktéž největší producent oceli v České republice. Kapacita je přes 3 miliony tun oceli ročně. 

Vyrábí se ve čtyřech tandemových pecích. Zpracovává se ve dvou linkách – Zařízení pro 

plynulé odlévání oceli na sochory a bramy, a v závodě 16 - Minuhuť. Nachází se zde rozvody 

acetylénu, kyslíku, koksárenského plynu, zemního plynu [23]. 
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Válcovny (závod 14) 

Vyrábí dlouhé válcované výrobky pro konstrukce a stavby např. výztuž do betonů a různé 

profily. Výrobní zařízení tvoří dvě profilové tratě a drátová trať. Je zde rozvod acetylénu, 

kyslíku [23]. 

 

Minihu ť (závod 16) 

Nejnovější závod ve firmě, dokončený v roce 1999. Vyrábí pás z různých ocelí v tloušťce od 

1,5 mm do 15 mm v šířkách 740 mm do 1550 mm. Svitky jsou pak dodávány přímo 

zákazníkům, nebo se dále zpracovávají v rámci firmy. Dalším významným odběratelem je 

dceřiná společnost ArcelorMittal Tubular Products a.s.(rourovna). Jiným produktem jsou 

svodidla a důlní výztuže. Na provoze je rovněž žárová zinkovna. Jsou zde rozvody acetylénu 

a kyslíku [23]. 

 

Servis (závod 2): 

 Zajišťuje strojírenskou a slévárenskou výrobu  strojních dílů a výrobků, převážně pro pokrytí 

údržbářských činností ve firmě. Patří zde také slévárna [23]. 

 

Údržba (závod 3) 

 Zajišťuje opravárenskou a údržbářskou činnost při opravách, modernizaci zařízení apod. 

Pracovníci údržby se velice často setkávají s problematikou protiplynové ochrany. Často jsou 

zařazeni v protiplynové četě, což je složka, která se podílí na opravách i odstraňování havárií.  

Ke své práci využívají technické plyny nebo se podílejí na opravách, kde se hutní a jiné plyny 

vyskytují [23]. 

 

Energetika (závod 4) 

 Závod zabývající se výrobou elektrické energie pro potřeby huti, dále vodním hospodářstvím, 

distribucí plynů, teplárenstvím. Elektrická energie je z malé části také dodávána externím 

dodavatelům. Tento závod se stará o hlavní rozvody technických plynů používaných v huti 

(zemní plyn, acetylén, kyslík, koksárenský plyn, vysokopecní plyn, směsný plyn). Dispečink 

závodů 4 a jeho vedoucí pracovníci se podílí na odstraňování havárií souvisejících s plyny 

[23].  
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4. Popis plynů používaných v podniku 
Ve firmě je využívána řada topných i technických plynů. Mnohé zde vznikají při 

výrobních procesech, přepravují se, zpracovávají se. Plyny se dopravují jak potrubím, tak se 

zde vyskytuje celá řada plynů používaných v lahvích. Z toho důvodů je protiplynové ochraně 

věnována náležitá péče. Plyny mohou být výbušné, toxické nebo obojí. Vlivem některých 

může dojít k vytlačení vzduchu a tím ohrožení člověka. Koncentrace některých plynů 

v pracovním prostředí najdeme v Tabulce 21 a meze výbušnosti v Tabulce 1. 

Tabulka 1 Meze výbušnosti pro směsi běžných hořlavých složek topných plynů se vzduchem 

a kyslíkem při teplotě 20° C a tlaku 0,102 MPa (hodnoty jsou orientační) [21] 

 

Plyn 

Směs se vzduchem v  % 

objemových 

Směs s kyslíkem v %  

objemových 

DMV HMV DMV HMV 

Oxid uhelnatý CO 

Metan CH4 

Propan C3H8 

Butan C3H10 

Acetylen C2H2 

Koksárenský plyn 

Zemní plyn 

 

12,5 

5,0 

2,1 

1,9 

2,5 

5,0 

5,0 

 

74,2 

15,0 

9,4 

8,4 

80,0 

33,0 

15,0 

 

15,5 

5,4 

2,3 

1,8 

2,5 

--- 

--- 

 

93,9 

59,2 

55,0 

49,0 

92,0 

--- 

--- 

 

 

 

Acetylen: Teplota jeho plamene dosahuje až 3000ºC. Nesmí přijít do styku se stříbrem či mědí 

a jejími slitinami. Nebezpečným produktem v případě nedokonalého hoření je oxid uhelnatý. 

Potrubí se značí žlutou barvou s cedulkami o směru toku plynu. 
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Tabulka 2 Fyzikální vlastnosti acetylenu [13] 

Látka  Relativní 
hmotnost 

ke vzduchu 

Rozpustnost 
v H2O 

Vztah ke 
vzduchu 

DMV-
HMV 
(%)  

Vznícení 
(°C) 

Toxicita 
a 

dýchatelnost 

Acetylen 0,9 rozpustný lehčí 1,5 - 82 321 nedýchatelný 

  U značení láhve je rozhodující krk láhve, který by měl být barvy kaštanové. Zbytek 

těla láhve může být buď kaštanový či eventuelně bílý či šedý. Do roku 2008, kdy souběžně 

platilo staré značení, se u krku láhví s novým značením označovalo velkým písmenem N. Po 

roce 2008 už se nebude N psát na láhve. Norma ke značení láhví je ČSN EN 1089-3 (viz. 

Obrázek 2) nesmíme vystavovat teplotám vyšším než 50ºC [14].  

 

Obrázek 1  Značení tlakových lahví na acetylén [14] 

  

Obrázek 2  Kyslíko-acetylénová souprava Obrázek 3 Označení plynu na lahvi 

V podniku se dopravuje jak potrubním rozvodem, tak v lahvích. Používá se 

k údržbářským pracím (řezání a svařování kyslíko-acetylénovým plamenem). Proti explozi a 

šíření plamene uvnitř rozvodu jsou instalována neprůbojná pojistná zařízení. Dále jsou 

instalovány tyto pojistky na rozvodech závodů 12 Vysoké pece, 13 Ocelárna, závodů 14 
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Válcovna. Každý svářeč je proškolen, aby při odběru acetylénu z rozvodu použil suchou 

předlohu (protišlehová pojistka). 

Argon: plyn, který svými vlastnostmi nespadá do kategorie protiplynové ochrany, proto se o 

něm zmíním jen okrajově. Dopravuje se v lahvích nebo potrubím. Používá se jako inertní plyn 

při svařování nebo v laboratoři. Působením ohně může dojít k explozi tlakové nádoby. Nové 

značení lahví je na Obrázku 5 vpravo [11]. 

Tabulka 3 Fyzikální vlastnosti argonu [11] 

Látka  Relativní 
hmotnost 

ke vzduchu 

Rozpustnost 
v H2O 

Vztah ke 
vzduchu 

DMV-
HMV 
(%)  

Vznícení 
(°C) 

Toxicita 
a 

dýchatelnost 

Argon 1,66 rozpustný těžší nehořlavý - nedýchatelný 

 

 

Obrázek 4 Značení tlakových lahví na argon [15] 

 

Dusík:  Jeho vlastností se využívá k profouknutí potrubí a ke snížení koncentrace původního 

plynu, kdy po odebrání a analýze vzorku je možné na potrubí provádět eventuální další 

činnosti. Taktéž nové značení je vpravo na Obrázku 6 [12]. 

 

 

Tabulka 4 Fyzikální vlastnosti dusíku [12] 

Látka  Relativní 
hmotnost 

ke vzduchu 

Rozpustnost 
v H2O 

Vztah ke 
vzduchu 

DMV-
HMV 
(%)  

Vznícení 
(°C) 

Toxicita 
a 

dýchatelnost 

Dusík 0,96 
částečně 

rozpustný 
lehčí nehořlavý - nedýchatelný 
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Obrázek 5 Značení tlakových lahví na dusík [15] 

 

Amoniak: chemická vzorec NH3, v huti se vyskytuje na koksovně v surovém koksárenském 

plynu. Má silné dráždivé účinky na sliznice, zejména oči a dýchací cesty. Poškozuje i kůži. 

Starší název je čpavek. Smrtelná koncentrace je >5000 ppm ( 3475 mg· m-3) [21]. 

 

Tabulka 5 Fyzikální vlastnosti amoniaku [21] 

Látka  Relativní 
hmotnost 

ke vzduchu 

Rozpustnost 
v H2O 

Vztah ke 
vzduchu 

DMV-
HMV 
(%)  

Vznícení 
(°C) 

Toxicita 
a 

dýchatelnost 

Amoniak 0,6 rozpustný lehčí 16-27 651 toxický 

 

 

Kyanovodík: chemický vzorec HCN. V podniku se vyskytuje v malém množství 

v koksárenském plynu. Za normálních podmínek je to bezbarvá, velice prchavá kapalina, 

rozpustná ve vodě. Je to prudce jedovatá látka, která se vstřebává do organismu plícemi, 

trávicím traktem i kůží. V organismu má za následek znemožnění zužitkování kyslíku ve 

tkáních. Při velkých koncentracích nastává smrt po několika sekundách [25]. 

 

 

Tabulka 6 Fyzikální vlastnosti kyanovodíku [25] 

Látka  Relativní 
hmotnost 

ke 
vzduchu 

Rozpustnost 
v H2O 

Vztah ke 
vzduchu 

DMV-
HMV 
(%)  

Vznícení 
(°C) 

Toxicita 
a 

dýchatelnost 

Kyanovodík 0,93 rozpustný lehčí 6 – 46,6 535 toxický 
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Oxid siřičitý: chemický vzorec SO2. Vzniká v okolí průmyslových aglomerací jako produkt 

spalování paliv s obsahem síry. Lze velmi dobře rozpoznat čichem. V huti se s největšími 

koncentracemi setkáváme při vypouštění strusky z vysokých pecí [21]. 

 

Tabulka 7 Fyzikální vlastnosti oxidu siřičitého [21] 

Látka  Relativní 
hmotnost 

ke vzduchu 

Rozpustnost 
v H2O 

Vztah ke 
vzduchu 

DMV-
HMV 
(%)  

Vznícení 
(°C) 

Toxicita 
a 

dýchatelnost 

Oxid 
siřičitý 

2,26 / 0º C rozpustný těžší nehořlavý - toxický 

 

Oxid uhelnatý: Plyn vznikající při výrobě surového železa, je součástí dalších plynů 

zpracovávajících se v huti (koksárenský atd.) a v podstatě nám vzniká při jakémkoliv procesu 

na výrobu či spotřebu topných plynů. Vzniká při nedostatku kyslíku – produkt nedokonalého 

hoření. Nejdříve vznikne CO2, který se uhlíkem bude redukovat (CO2(g) +C(s)—2CO(g)). 

Tzv. Boudouardova reakce [10].  

 

 Tabulka 8 Fyzikální vlastnosti oxidu uhelnatého [10] 

Látka  Relativní 
hmotnost 

ke vzduchu 

Rozpustnost 
v H2O 

Vztah ke 
vzduchu 

DMV-
HMV 
(%)  

Vznícení 
(°C) 

Toxicita 
a 

dýchatelnost 

Oxid 
uhelnatý 

1,25· 10-3 
g/cm3/0º C 

nerozpustný lehčí 12,5 - 74 605 toxický 

 

Z hlediska protiplynové ochrany v podstatě nejnebezpečnější plyn v huti. Je jedovatý, 

výbušný. Dalším velice nebezpečným rysem pro člověka je fakt, že je bez barvy, chuti a 

zápachu a tím pádem našimi vlastními smysly neregistrovatelný. Má podobnou hustotu jako 

vzduch a tato vlastnost způsobuje, že se dobře mísí se vzduchem. Tato koncentrace je pak 

stálá v prostoru. Tento plyn byl již příčinou mnoha průmyslových katastrof i se smrtelnými 

následky (např. Košice 1995). Pro lidský organismus je to tzv. „krevní jed“. Do organismu 

vstupuje dýcháním. Váže se na krevní barvivo lépe než kyslík (200-300krát lépe [8]) a vzniká 

karboxyhemoglobin (COHb – pouze značka, nejedná se o chemickou sloučeninu), který 

nenese do tkání kyslík nezbytný pro jejich funkci. Takže se člověk vlastně udusí zevnitř. Také 
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působí na centrální nervový systém (mozek, mícha) i na periferní (obvodové) nervy. Postupně 

se dostavuje pocit necitlivých nohou, rukou. Příznaky otravy jsou bolesti hlavy a břicha 

spojené se zvracením, křeče, ztráta orientace v prostoru. Můře vést k bezvědomí. Zajímavosti 

je, že větší šanci na přežití mají ti, kdo pobývali krátce ve vysokých koncentracích, než ti, 

kteří byli vystaveni menším dávkám po delší dobu. Komplexní působení z lékařského 

hlediska je značně složité. Působení CO je zvratné, tedy postižený se může částečně jedu 

z těla zbavit a zregenerovat. Záleží ovšem na stupni otravy. Byl zaveden pojem poločas 

desaturace (vylučování) po zjištění, že u zdravých lidí se za normálního tlaku vyloučí z krve 

polovina v ní obsaženého CO za 240 minut. Při inhalování čistého kyslíku již za 40 – 80 

minut podle věku postiženého. Základní první pomocí je vynesení postiženého na vzduch [8].  

Tabulka 9 Rovnovážný stav COHb v krvi (nasycení – vylučování) [8] 

Koncentrace CO v ovzduší 

[ppm] 

Doba expozice 

[minuta] 

Koncentrace COHb v krvi 

[%] 

190 až 280 

380 až 580 

670 až 960 

1050 až 1400 

1500 až 1900 

1900 až 2900 

2900 až 4800 

4800 až 9600 

300 až 360 

240 až 300 

180 až 240 

90 až 180 

60 až 90 

30 až 60  

15 až 30 

2 až 10 

23 až 30 

36 až 44 

47 až 53 

55 až 60 

61 až 64 

64 až 68 

68 až 73 

73 až 76 

 

Dalším faktem je chronická otrava lidí vystavených dlouhou dobu poměrně nízkým 

koncentracím. Tyto stavy se mohou projevovat nechutenstvím, bolestmi hrudníku, hlavy, 

závratěmi. Základní první pomocí je vynesení postiženého na vzduch. Lékařská pomoc pak 

spočívá v dýchání kyslíku v barokomoře. U těžkých otrav, které většinou končily úmrtím, 

znamenalo zavedení této metody snížení úmrtnosti na 13% [8].   
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V následujícím grafu vidíme závislost % COHb v krvi na čase a při různé fyzické zátěži. 

Jednotlivé křivky ukazují koncentraci CO. 

 

Obrázek 6 Tvorba COHb v krvi [21] 
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Tabulka 10 Příznaky otravy CO [21] 

Hladina COHb v 

krvi 

Příznaky u 

normálních jedinců 

Příznaky u citlivých 

jedinců 

Příznaky u 

odolných jedinců 

0-10% CHYBĚJÍ VIZ. HLADINA 10-

20% U NORM. 

JEDINCE 

CHYBĚJÍ 

10-20% BOLESTI HLAVY VIZ. HLADINA 20-

30% U NORM. 

JEDINCE 

CHYBĚJÍ 

20-30% CELKOVÁ 

SLABOST 

VIZ. HLADINA 30-

40% U NORM. 

JEDINCE 

MOHOU JEŠTĚ 

CHYBĚT 

30-40% ZVRACENÍ, 

NEJISTÁ CHŮZE 

VIZ. HLADINA 40-

50% U NORM. 

JEDINCE 

VIZ. HLADINA 10-

20% U NORM. 

JEDINCE 

40-50% DUŠENÍ, MDLOBY KŘEČE, 

BEZVĚDOMÍ 

VIZ. HLADINA 20-

30% U NORM. 

JEDINCE 

50-60% NEPRAVIDELNÉ 

DÝCHÁNÍ, KŘEČE 

PŘÍPADNĚ I SMRT VIZ. HLADINA 40-

50% U NORM. 

JEDINCE 

60-70% BEZVĚDOMÍ SMRT MDLOBY 

70-80% SMRT SMRT BEZVĚDOMÍ, 

OTRAVU 

PŘEKONAJÍ 

 

Mezní koncentrace vystavení pracovníků působení oxidu uhelnatého jsou PEL 30 

mg· m-3, což odpovídá hodnotě 26,2 ppm (8 hodin pracovní směny a plicní ventilaci 20 

l· min-1). NPK – P je 150 mg· m-3 , což opět odpovídá hodnotě 131,2 ppm [18].  
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Oxid uhelnatý je nejnebezpečnější plyn, se kterým se v huti můžeme setkat. Ochranou 

je důsledné dodržování bezpečnosti práce, používání stanovených technologických postupů, 

přesná a včasná detekce, a používání dýchací techniky. 

  

Oxid uhličitý: tento plyn není toxický, nicméně jeho vysoká koncentrace je nebezpečná, také 

je těžší než vzduch a vytlačuje jej. V huti se využívá ke svěřování na některých pracovištích. 

Nehoří a hoření nepodporuje, čehož se samozřejmě využívá při hašení. Při koncentracích nad 

5 % vyvolává bolesti hlavy, hučení v uších. Nad 8 % může potíže zesilují a může dojít 

k obrně hlasivek, postižený nemůže mluvit. Nad 10 % již hrozí ztráta vědomí a smrt. První 

pomoc vynesení na vzduch, inhalace kyslíku [21]. 

Tabulka 11 Fyzikální vlastnosti oxidu uhličitého [21] 

Látka  Relativní 
hmotnost 

ke vzduchu 

Rozpustnost 
v H2O 

Vztah 
ke 

vzduchu 

DMV-
HMV 
(%)  

Vznícení 
(°C) 

Toxicita 
a 

dýchatelnost 

Oxid 
uhličitý 

1,52 rozpustný těžší nehořlavý - nedýchatelný 

 

 

Oxidy dusíku: nitrosní plyny především NO a NO2. V průmyslu obecně se vyskytují při 

svářečských pracích. Jsou to jedovaté plyny. Velice dobře se pohlcují ve vodě, se kterou 

vytváří kyseliny. Oxid dusnatý působí negativně na nervový systém a na funkci plic. Oxid 

dusičitý je rudohnědý a mírně čpavý plyn. Člověk si neuvědomí nebezpečí. Plyn vyvolá otok 

plic. Nástup je však pomalý a tím nebezpečný. Zhruba polovina akutních otrav končí po 24 

hodinách smrtí, aniž by postižený pociťoval potíže ihned po intoxikaci [8]. 

 

Tabulka 12 Fyzikální vlastnosti oxidu dusnatého a oxidu dusičitého [8] 

Látka  Relativní 
hmotnost 

ke vzduchu 

Rozpustnost 
v H2O 

Vztah ke 
vzduchu 

DMV-
HMV 
(%)  

Vznícení 
(°C) 

Toxicita 
a 

dýchatelnos
t 

Oxid 
dusnatý, 

Oxid 
dusičitý 

1,04 

3,2 (dle 
složení) 

rozpustné těžší nehořlavé - toxické 
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Kyslík: Chová se jako oxidační činidlo. Reakce kyslíku jsou silně exotermní. V průmyslu se 

používá k řezání kovů. V huti se vyskytuje jak v lahvích (Obrázek 8), tak se dopravuje 

potrubím. Za normálního tlaku je jeho vdechování bez nebezpečí. Při zvýšeném tlaku může 

dojít k bolesti hlavy, točení hlavy, eventuelně křeče. Nebezpečnější je naopak vytěsnění 

kyslíku, který je součástí vzduchu, byť by byl vytěsněn „bezpečným“ inertním plynem. Poté 

může nastat velmi rychlé udušení a smrt. Kyslík nesmí přijít do styku s mastnotou [1]. 

Tabulka 13 Fyzikální vlastnosti kyslíku [1] 

Látka  Relativní 
hmotnost 

ke vzduchu 

Rozpustnost 
v H2O 

Vztah ke 
vzduchu 

DMV-
HMV 
(%)  

Vznícení 
(°C) 

Toxicita 
a 

dýchatelnos
t 

Kyslík 1,1 
částečně 

rozpustný 
těžší nehořlavý - - 

 

 

Obrázek 7 Značení tlakových lahví na kyslík [15] 

 

Sulfan: chemický vzorec H2S, typický zápach zkažených vajec. Působí na nervovou soustavu 

a dýchací orgány. Přes svou značnou jedovatost ale není tak nebezpečný jako CO. Zápachem 

na sebe včas upozorní.(lze cítit již 1 až 2 ppm) [21]. 

Tabulka 14 Fyzikální vlastnosti sulfanu [21] 

Látka  Relativní 
hmotnost 

ke vzduchu 

Rozpustnost 
v H2O 

Vztah ke 
vzduchu 

DMV-
HMV 
(%)  

Vznícení 
(°C) 

Toxicita 
a 

dýchatelnost 

Sulfan 1,17  rozpustný těžší 4,3 - 46 246 toxický 

 

Zemní plyn: jeho hlavní složkou je převážně metan (CH4). V huti se využívá jako topný plyn, 

při technologickém procesu. Je to bezbarvý, hořlavý plyn bez chuti a zápachu. Pro spotřebu je 

uměle odorizován. Je nedýchatelný a dusivý. Výhřevnost je 34 158 kJ· m-3. Složení – metan 

(min.85%), ethan a vyšší uhlovodíky (max. 9,1%), inerty (max. 7%) [21]. 
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Tabulka 15 Fyzikální vlastnosti zemního plynu [21] 

Látka  Relativní 
hmotnost 

ke vzduchu 

Rozpustnost 
v H2O 

Vztah ke 
vzduchu 

DMV-
HMV 
(%)  

Vznícení 
(°C) 

Toxicita 
a 

dýchatelnost 

Zemní 
plyn 

0,7  - lehčí 4 - 15 - nedýchatelný 

 

Propanbutan: je to směs uhlovodíkových plynů propanu (C3H8) a butanu (C4H10). Tento plyn 

je toxikologicky bezvýznamný za předpokladu, že je ve vzduchu dostatečné množství kyslíku.  

Je značně těžší než vzduch, proto se velice špatně odvětrává z nízko položených prostor [21]. 

Tabulka 16 Fyzikální vlastnosti propanbutanu [21] 

Látka  Relativní 
hmotnost 

ke vzduchu 

Rozpustnost 
v H2O 

Vztah ke 
vzduchu 

DMV-
HMV 
(%)  

Vznícení 
(°C) 

Toxicita 
a 

dýchatelnost 

Propan-
butan 

1,28 - 1,82 nerozpustný těžší 1,5 - 9 300 nedýchatelný 

 

Vysokopecní plyn: plyn vznikající při výrobě surového železa. Je to směs oxidu uhelnatého, 

oxidu uhličitého a vodíku. Je velice nebezpečný z důvodu velkého obsahu oxidu uhelnatého 

(25 – 30%), proto je velmi jedovatý. Jeho výhřevnost je od 2,9 do 3,6 MJ· m-3. Nejde zjistit 

lidskými smysly. Je bezbarvý, bez chuti a zápachu. Jeho toxicita je dána především 

vlastnostmi oxidu uhelnatého [5]. 

Tabulka 17 Fyzikální vlastnosti vysokopecního plynu [5] 

Látka  Relativní 
hmotnost 

ke 
vzduchu 

Rozpustnost 
v H2O 

Vztah ke 
vzduchu 

DMV-
HMV 
(%)  

Vznícení 
(°C) 

Toxicita 
a 

dýchatelnost 

Vysokopecní 
plyn 

- - - 35 - 65 605 toxický 

 

Koksárenský plyn: vzniká při výrobě koksu z černého uhlí. Jeho chemické složení je závislé 

na kvalitě černého uhlí, na teplotě a době koksování. Je to směs vodíku, metanu, oxidu 

uhelnatého a uhličitého, dusíku. Jeho výhřevnost je 17,8 MJ· m-3. Stejně jako u 
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vysokopecního plynu tkví jeho nebezpečí v obsahu oxidu uhelnatého. Jeho množství je však 

podstatně menší (6 – 10%). Lze jej také zjistit čichem pro svůj výrazný zápach [3]. 

Tabulka 18 Fyzikální vlastnosti koksárenského plynu [3] 

Látka  Relativní 
hmotnost 

ke 
vzduchu 

Rozpustnost 
v H2O 

Vztah ke 
vzduchu 

DMV-
HMV 
(%)  

Vznícení 
(°C) 

Toxicita 
a 

dýchatelnost 

Koksárenský 
plyn 

0,51 - lehčí 5 - 30 >450 toxický 

 

Směsný plyn: je to topný bezbarvý plyn. Směs dalších topných plynu z huti. Konkrétně 

vysokopecního, koksárenského, zemního a degazačního plynu jako čtyřsložkového. Nebo 

může být třísložkový ( vysokopecní, koksárenský, degazační). Vysokopecní plyn je většinový 

s podílem asi 78 %. Z toho důvodu má vysoký obsah oxidu uhelnatého ( cca 21 %). Jeho 

přesné složení se však mění kvůli udržení výhřevnosti a momentálního stavu výroby a tím 

nadbytku či naopak nedostatku určitého plynu, který je jeho součástí.[4]. 

Tabulka 19 Fyzikální vlastnosti směsného plynu [4] 

Látka  Relativní 
hmotnost 

ke 
vzduchu 

Rozpustnost 
v H2O 

Vztah ke 
vzduchu 

DMV-
HMV 
(%)  

Vznícení 
(°C) 

Toxicita 
a 

dýchatelnost 

Směsný  
plyn 

0,82 - lehčí 15 - 34 >560 toxický 

 

Degazační plyn: plyn, který se vyskytuje v ložiscích černého uhlí. Je velice podobný 

zemnímu plynu, takže jeho hlavní složkou je metan. V huti je přimícháván do směsného 

plynu [2]. 

Tabulka 20 Fyzikální vlastnosti degazačního plynu [2] 

Látka  Relativní 
hmotnost 

ke 
vzduchu 

Rozpustnost 
v H2O 

Vztah ke 
vzduchu 

DMV-
HMV 
(%)  

Vznícení 
(°C) 

Toxicita 
a 

dýchatelnost 

Degazační  
plyn 

0,72 rozpustný lehčí 5 - 15 540 - 
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Tabulka 21 Nejvyšší přípustné koncentrace plynů v pracovním prostředí [21] 

Látka Chemický 

vzorec 

 Koncentrace [mg· m-3] 

PEL NPK-P Koeficient 

přepočtu na ppm 

Amoniak 

Kyanovodík 

Nitrosní plyny 

Oxid siřičitý 

Oxid uhelnatý 

Oxid uhličitý 

Sulfan 

NH3 

HCN 

NO2+NO 

SO2 

CO 

CO2 

H2S 

14 

3 

10 

5 

30 

9 000 

10 

36 

10 (D) 

20 

10 

150 (P) 

45 000 

20 

1,438 

0,905 

- 

0,382 

0,873 

0,556 

0,719 

 

D - při expozici proniká látka kůží 

P – nelze vyloučit pozdější závažné účinky 
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5. Legislativa 

Dle zákona č.59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií, je ArcelorMittal Ostrava 

zařazen do kategorie B dle množství nebezpečných látek v podniku (benzol, koksárenský 

plyn, vysokopecní plyn). Byl zpracován Bezpečnostní program prevence závažných havárií, 

Bezpečnostní zpráva, Vnitřní havarijní i Vnější havarijní plán, Plán fyzické ostrahy objektu 

dle náležitostí zákona. Zmínil bych se hlavně o Vnitřním havarijním plánu, který mě 

z hlediska protiplynové ochrany zaujal nejvíce. Tato oblast je také zpracována v organizační 

směrnici N 3.192 Požární ochrana a prevence závažných havárií. Na tyto předpisy pak 

navazují pracovní postupy či bezpečnostní instrukce (požární řády, bezpečnostní listy, 

technologické postupy apod.). 

Vnitřní havarijní plán: v našem konkrétním případě jsou na počátku uvedeny identifikační 

údaje firmy, dále kontakty na osoby pověření jednáním a spoluprací v případě havárie 

s Krajským úřadem, složkami IZS apod. Dále osoby podřízené těmto vedoucím pracovníkům 

např. ředitelé závodů. Veškerá potřebná telefonická spojení jak v rámci podniku (jednotlivé 

dispečinky závodů), tak i čísla na instituce mimo podnik (HZS kraje, PČR, Krajský úřad, 

Magistrát města Ostravy atd.). V případě zjištění havárie by měl každý zaměstnanec znát 

postup, kterým tuto zprávu oznámí dál (zpravidla hasičům na 150 oznámí – kdo volá,  místo 

havárie a nejbližší orientační bod,  uvedení nebezpečné látky). Komunikaci s veřejností 

zajišťuje tiskový mluvčí. Pokud je havárie většího rozsahu, informuje po dohodě s tiskovým 

mluvčím Krajského úřady Moravskoslezského kraje, či mluvčím HZS  Moravskoslezského 

kraje. Huť má ve svém areálu tzv. orientační body, které by měl každý zaměstnanec znát. Ty, 

které jsou v blízkosti místa výkonu jeho práce. Velice to usnadňuje identifikaci místa havárie. 

Využívají se i při přivolání pomoci při úrazech [16]. 

 

Obrázek 8 Orientační bod v huti 
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Ve vnitřním havarijním plánu je také popsán informační systém sloužící 

k informování zaměstnanců. Patří zde vstupní školení, kterému se podrobují všichni 

zaměstnanci. Dále periodické přeškolování, které pak upozorní na změny v problematice či 

specifika podniku. Školí se diferencovaně mistři a řadoví zaměstnanci. Další část je havarijní 

cvičení. Organizuje jej HZSP a vyhotovuje se písemný zápis z cvičení. Obsahuje námět 

cvičení, jeho průběh a vyhodnocení [16]. 

Dalším bodem je popis z geografického hlediska. Závod se nachází v Ostravě – 

Kunčicích. Sousedí s ním čtvrť Kunčičky za ulicí Rudná, Kunčice za nádražím Ostrava – 

Kunčice, Ostrava – Radvance a Bartovice. Řeky Ostravice a Lučina. Rozloha areálu je asi 750 

ha (viz. Příloha 1). Do areálu podniku je 11 vstupů, z toho 6 do hlavního areálu. Vjezd 

soukromých vozidel zaměstnanců je umožněn, dále k areálu vede tramvajová trať a několik 

linek MHD i jiných dopravců. Některé linky zajíždějí i do areálu podniku, ale tento systém 

bude pravděpodobně změněn z důvodů neoprávněného vstupu cizích osob do areálu. V areálu 

je rovněž realizována vnitropodniková doprava. Další částí je analýza rizik a možností 

ochrany před havárií. Jsou zde vytvořeny 4 scénáře.  

1. Roztržení vysokopecního potrubí DN 3500 v dálce 850 m 

2. Únik vysokopecního plynu z potrubí DN 3500 otvorem o průměru 50mm 

3. Havárie plynojemu – okamžitý únik celého objemu 

4. Havárie při skladování kapalin a plynů 

Scénář 1: Nebezpečím jsou tvorba toxického mraku, jeho pohyb působením větru. 

V havarijním plánu jsou pak popsány další možné následky úniku. Zmíním se jen o 

pravděpodobnosti dané události, která je zde uvedena a to pro rychlost větru 5 m· sec-1 = 

9,5· 10-6/rok, pro rychlost větru 1,7 m· sec-1 = 8,8· 10-7/rok. Stanovená opatření jsou: potrubí 

neizolované, natřené, rozdělené v úsecích ručně i dálkově ovládanými armaturami, vybaveno 

stacionárními čidly monitoringu CO. Organizační opatření v případě havárie – dispečink 

ohlásí havárii na operační středisko HZSP a vyšle na místo vedoucího provozu 47 Hutní 

energetika. Zajišťuje vyslání protiplynových čet na místo. Velitel zásahu pak ve spolupráci 

s těmito lidmi zajišťují uzavření přívodu plynu, evakuace zaměstnanců, vyloučení zdrojů 

iniciace, zajištění prostoru ohrazením a bezpečnostními tabulkami atd. V hlavních rozvodech 

vysokopecního a koksárenského plynu nesmí dojít k nárůstu tlaku nad 9,5 kPa, jinak musí 

dojít ke snížení výroby. Dále pak tlak nesmí klesnout pod 500 Pa za předlohou při provozu 

plynojemu. Pokud k tomu dojde, znamená to havárii na potrubí. 
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Scénář 2: V podstatě stejné jako ve Scénáři 1 včetně opatření, jen následky menší. 

Pravděpodobnosti zde jsou pro rychlost větru 5 m· sec-1 = 4,75· 10-5/rok, pro rychlost větru 

1,7 m· sec-1 = 4,4· 10-6/rok. 

Scénář 3: Opět vytvoření toxického mraku koksárenského plynu. Roztržením přívodního 

potrubí v celému průměru či roztržení pláště plynojemu. Opatření jsou rychlovýpusť 

komínem ve výšce 80 m a větrací otvory, měření náklonu pístu, uzavírací rychlouzávěr na 

přívodním potrubí i výstupním porubí, měření tlaku v plynojemu a na potrubí s vyvedením na 

dispečink, pravidelné revize potrubní trasy. Organizační opatření v případě havárie – opět 

dispečink ohlásí havárii na operační středisko HZSP a vyšle na místo vedoucího provozu 47 

Hutní energetika. Zajišťuje vyslání protiplynových čet na místo. Velitel zásahu pak ve 

spolupráci s těmito lidmi zajišťují uzavření přívodu plynu, odstavení plynojemu z provozu, 

evakuace zaměstnanců, vyloučení zdrojů iniciace, zajištění prostoru ohrazením a 

bezpečnostními tabulkami atd.   

Scénář 4: Příčiny poškození nádrže, poškození tlakových lahví, iniciace. Může dojít k explozi, 

jevům Jet fire, Flash fire, Fire ball, BLEVE, Pool fire. Bezpečnostním opatřením je 

dodržování veškerých předpisů a školení zaměstnanců.  

Ve vnitřním havarijním plánu jsou dále vytvořeny konkrétní plány konkrétních 

činností. 

 Traumatologický plán  

Každý zaměstnanec by měl znát určitý postup při pomoci osobám v nouzi. Z každého 

telefonu v areálu ArcelorMittal se lze dovolat na nouzová čísla. V této situaci 150 (HZSP) či 

155 a 112 (CTV). Uvést své jméno a příjmení, číslo nejbližšího orientačního bodu, 

pravděpodobnou příčinu ohrožení životů či havárie, položit sluchátko jen na pokyn 

pracovníka operačního střediska, vyčkat u orientačního bodu na příjezd HZSP. Každý telefon 

v podniku by měl být vybaven samolepkou s uvedením čísel 150 a 155, podnikového 

dispečinku 7333 a s číslem nejbližšího orientačního bodu. Do doby příjezdu se chová dle 

situace. Poskytuje první pomoc, pokud to lze, uvědomí nadřízeného zaměstnance. Technickou 

pomoc při např. vyprošťování, transport z výšek, vyproštění z prostoru zamořeného toxickými 

látkami apod., poskytuje HZSP. Povinnost poskytnout první pomoc mají všichni zaměstnanci, 

přednostně vyškolení zdravotníci. V ArcelorMittal Ostrava jsou zdravotníci školeni v tříletých 

cyklech. Lékařská pohotovostní služba je zajištěna 24 hodin denně. Je tvořena lékařem a 

sestrou. Vůz Rychlé záchranné pomoci je umístěn na hasičské stanici a lékaři jsou na 

poliklinice u Hlavní brány. Na každém pracovišti musí být dostupná lékárnička a nosítka. 

Zaměstnanci musí být informováni, kde se tyto nacházejí. 
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Plány varování zaměstnanců  

Prostředky k varování jsou sirény civilní ochrany, Intranet, podniková telefonní síť, 

GSM sítě, osobními sdělením, od zasahujících složek. Varování sirénami se uskutečňuje 

kolísavým tónem po dobu 140 sekund. V areálu huti je rozmístěno 8 sirén. Z toho dvě sirény 

ovládané z CTV Ostrava a 6 sirén z operačního střediska HZSP. Jedna siréna je elektronická, 

umožňující sdělení zprávy. Zbylé rotační. Plán rozmístění viz. Příloha 4 [16]. 

 

Plány individuální ochrany s výčtem prostředků  

Zaměstnancům se přidělují dle platné legislativy, kolektivní smlouvy a dle interních 

předpisů osobní ochranné prostředky. Mezi tyto prostředky patří i individuální dýchací 

přístroje, kterými se tato část Havarijního plánu zabývá. Tzn., že všude tam, kde hrozí 

nebezpečí ohrožení topnými či technickými plyny, je zřizována Dislokovaná protiplynová 

stanice. Dislokovaná protiplynová stanice musí být označená, musí být udržovány přístupové 

cesty k ní, vybavení musí být udržováno [16]. 

 

Evakuační plány a plány ukrytí osob 

Ochrana zaměstnanců spočívá především v zajištění improvizované ochrany a 

evakuace z místa ohrožení. Nepočítá se s ukrytím v tlakově odolných krytech. V prvotní fázi 

evakuaci organizují vedoucí zaměstnanci, po příjezdu HZSP přebírá tuto úlohu velitel zásahu. 

Jsou zde popsány dva druhy havárie. S rozsahem do 100 m od místa havárie (např. požár 

koksárenského či vysokopecního plynu v plynojemech či potrubních rozvodů). A s rozsahem 

nad 100 m od místa havárie (např. únik toxického mraku vysokopecního či koksárenského 

plynu). Zaměstnanci, kteří se musí evakuovat, jsou povinni ukončit práci, vypnout stroje, 

zajistit materiál či zařízení, odebrat se na určená shromaždiště. Při určování evakuačních tras 

se bere v potaz směr větru, rozmístění zdrojů rizik, počet zaměstnanců a ostatních přítomných 

osob, rozmístění trvalých pracovních míst.  Zaměstnanci, kteří nemohou svá místa opustit 

z technologických důvodů, zůstanou za použití předepsaných ochranných pomůcek [16].  

Doporučená shromaždiště v ArcelorMittal Ostrava (mapa viz. Příloha 3) 

S1 – parkoviště za KOVÁKEM a kolem budovy Celnice a Povolování vstupu, 
S2 – výcviková plocha HZS, 
S3 – hřiště v Ostravě – Kunčičkách za křižovatkou Rudná – Vratimovská, 
S4 – podél ulice Rudná na severní straně oplocení ArcelorMittal, 
S5 – parkoviště u strážnice Záříčí, 
S6 – výjezdová silnice z ArcelorMittal na Bartovické bráně, 
S7 – prostory kolem nádraží Ostrava – Kunčice,  
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S8 – parkoviště a stanoviště autobusů před Jižní branou, 
S9 – prostor pod strážnicí SJV (Vratimovský most). 

Vnější havarijní plán: z hlediska protiplynové ochrany jsou v něm zpracovány 

operativní karty pro případ úniku hutních plynů z potrubních rozvodů. Jsou zde popsány také 

scénáře havárií a to konkrétně havárie plynojemu (koksárenský plyn),  potrubních rozvodů 

středotlakých (koksárenský plyn, vysokopecní plyn, směsný plyn) a také havárie železniční 

cisterny s benzolem. Vnější havarijní plán je uložen u HZS MSK v Ostravě – Zábřehu. 
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6. Organizace protiplynové ochrany v podniku 

Legislativně je tato oblast ošetřena vyhláškou Českého úřadu bezpečnosti práce  (dnes 

Státní úřad inspekce práce) a Českého báňského úřadu č.21/1979 Sb., která zaštiťuje provoz a 

zajištění  bezpečnosti vyhrazených plynových zařízení. Dále nařízení vlády č.406/2004 Sb. o 

bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí 

s nebezpečím výbuchu. Toto nařízení implementuje evropskou směrnici č.1999/92/EC 

(známou též jako ATEX 137) [25]. Všechny tyto legislativní předpisy jsou pak shrnuty ve 

vnitřní směrnici podniku N 3.192 Požární ochrana a prevence závažných havárií. 

Protiplynová ochrana je soubor technických a organizačních opatření, jejichž cílem je 

zabránit škodlivému účinku plynů při provozu, údržbě, či montáži plynových zařízení. Dále je 

její náplní soubor opatření k bezpečné likvidaci při úniku. Přesné postupy jsou pak popsány 

v Místním provozním řádu, který musí být v souladu s Vnitřním havarijním plánem. Tento 

pak upřesňuje evakuaci zaměstnanců i externistů s využitím větrných rukávců, rozmístěných 

po areálu, na vytýčená shromaždiště. V MPŘ jsou také určení zaměstnanci, kteří nemohou 

opustit svá pracovní místa z důvodů např. technologických. Tito musí být vybavení dýchací 

technikou. Prvotní při fungování opatření protiplynové ochrany je detekce, o které se budu 

zmiňovat dále. Při předání informace je jakýsi stanovený postup, který by zaměstnanci měli 

znát. Po zjištění přítomnosti plynu, pokud je to v jeho silách poskytnout první pomoc 

postiženému, samozřejmě tak aby neohrozil sám sebe. Volat rychlou záchrannou pomoc a 

Hasičský záchranný sbor. Informovat nebližšího vedoucího zaměstnance a závodní dispečink. 

Dispečink pak informuje závodní dispečink Energetiky, který je v oblasti plynů technických i 

topných a jejich řádů hlavním centrem řešení vzniklé situace. Pro jistotu informuje HZS, dále 

generálního ředitele či jeho statutárního zástupce, podnikovou odborovou radu. Během 

odpolední a noční směny či dnů pracovního klidu na požádání HZS svolává zaměstnance, 

kteří jsou důležití při řešení havarijní situace, členy protiplynového sboru. V případě havárie 

přesahující rámec závodu, je třeba informovat zaměstnance (o evakuaci, směru zamoření a 

místě havárie). Do příjezdu HZS evakuaci organizují vedoucí zaměstnanci, kteří i určí vhodné 

shromaždiště vzhledem ke směru úniku plynu. 

 

Členění protiplynové ochrany: 

1. Protiplynová služba - dislokovaná protiplynová stanice 

2. Protiplynový sbor  - protiplynové čety (údržbářské, záchranné) 

- ostatní proškolení uživatele dýchací techniky (mistři, ...) 
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Protiplynová služba je skupina zaměstnanců, která zajišťuje dýchací techniku pro uživatele, 

metodické řízení v této oblasti. Pak také jiná technická zařízení v rámci této služby a 

spolupracuje při pracích na plynových zařízeních. Zajišťuje také přípravu dýchací techniky 

před jejím použitím dle návodu výrobce, má na starosti jejich výdej a evidenci. Další oblastí 

je péče o přístroje určené ke kontrole a servisu izolačních dýchacích přístrojů. Musí mít 

zásobu nejméně 25 ks dýchacích přístrojů a náhradních tlakových lahví. 1 krát za 6 měsíců se 

kontrolují dýchací přístroje na dislokovaných protiplynových stanicích se zápisem. 

Dislokovaná protiplynová stanice: musí být vytvořeny na každém závodě, kde se 

dopravují, míchají, zpracovávají technické či topné plyny a může dojít k otravě, výbuchu či 

poklesu koncentrace kyslíku ve vzduchu. DPS musí být řádně vybavena a označena. 

Minimální vybavení jsou 2 ks izolačních dýchacích přístrojů, deník stanice. Vše musí být 

zajištěno, aby nedošlo k odcizení (stálá obsluha, zamčeno – klíč v dosahu a místo označeno). 

Protiplynový sbor: každý jeho člen musí být odborně vyškolen, znát obsluhu a 

kontrolu izolačního dýchacího přístroje a evidenční číslo. Před použitím musí také vyzkoušet 

jeho funkci a těsnění lícnic. Nesmí pracovat v přístroji, pokud jeho zdravotní stav neodpovídá 

situaci, nebo zhorší-li se během práce. Také nesmí pracovat, pokud má závadu na přístroji. 

Hlásit situaci nadřízenému zaměstnanci. Odpovídá za přístroj, který převzal. Musí jej 

zabezpečit proti neoprávněnému použití nebo záměně. Nesmí se bezdůvodně vzdalovat od 

skupiny, ve které provádí práce. Musí být řádně oholen, aby lícnice kvalitně a dostatečně 

těsnila. Sleduje tlak vzduchu v přístroji a nesmí zasahovat do dýchacího okruhu přístroje. 

Členem se může stát zdravotně způsobilý člověk starší 18 let, u záchranářů starší 20 let. Horní 

hranice je dána rozhodnutím lékaře o zdravotní způsobilosti. Preventivní prohlídka musí být 

prováděna nejméně 1 krát ročně. U ostatních uživatelů se provádí dle jejich konkrétního 

zařazení na jejich pracovní pozici. Musí být proveden zápis do zápisníku bezpečnosti práce.  

Protiplynová četa údržbářská: tvoří ji zaměstnanci, kteří provádějí údržbářskou a 

montážní činnost na plynových zařízeních a jsou touto činností oprávněni podnikem a mají 

oprávnění dle vyhlášky č.21/1979 Sb. Při práci musí být vybaveni prostředky, aby byla 

zabezpečena jejich bezpečnost (detekční přístroje, nejiskřivé nářadí apod.). Protiplynovou 

četu záchranářskou tvoří příslušníci HZS. 

Ostatní uživatele dýchací techniky: jsou to zaměstnanci, kteří nevykonávají údržbářské 

ani montážní práce a záchranné, ale potřebují ke své činnosti izolační dýchací přístroj, např. 

obsluha. Asistují PČÚ a PČZ při poruchách, haváriích, požárech pro svoji dobrou znalost 

místních provozních podmínek. Také mohou být využiti jako hlídka zamořeného prostoru, 

aby nedošlo k vniknutí osob bez dýchacích přístrojů [17]. 
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7. Detekce 

Detekce je velice důležitá součást celého komplexu dané problematiky. Včasným 

zjištěním úniku plynu, jeho koncentrace v ovzduší či místa úniku, jsem potom schopni činit 

opatření a reagovat na danou situaci. V hutním průmyslu je nejčastějším problémem směs 

hořlavých plynů a par se vzduchem. Aby mohlo dojít k výbuchu, musí se splnit podmínky. 

Dostatečná koncentrace a iniciační zdroj o dostatečné energii. Koncentrace bude výbušná, 

pokud se vyskytne v určitém pro každý plyn specifickém prostředí. Směs se bere za 

nevýbušnou, pokud je do 1/10 dolní meze výbušnosti [21]. Ať už detekujeme koncentrace 

látek z důvodu kteréhokoliv, je to první krok v oblasti protiplynové ochrany k udržení 

bezpečnosti.  

MS Auer Altair Pro je základním přístrojem osobní ochrany užívané širokým spektrem 

uživatelů v podniku pro detekci CO. Slouží k ochraně pracovníků pohybujících se v prostředí 

s možným vznikem nebezpečné koncentrace. Neslouží v žádném případě k měření 

koncentrace, pouze k detekci a upozornění uživatele na nebezpečí. Tento přístroj je použitelný 

při teplotách od  - 20º C do 50º C. Má zvukový a optický alarm při překročení PEL i NPK-P. 

Zvukový alarm má 95 dB. Rozměry 86 x 51x 25 mm. Váha 113 g. Princip senzoru 

elektrochemický. Baterie lithiová [28]. 

   

 

                                              Obrázek 9 Detektor MSA Altair Pro                               
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Oldham TX 2000 je využíván HZSP k detekci CO. Je vždy kalibrován na specifický 

plyn. Pracuje na elektrochemickém principu.  Čidla, která lze použít jsou v Tabulce 22. 

Přístroj měří nepřetržitě. Poplach je indikován zvukově a opticky. Kontrola činnosti je 

signalizována zvukově. Napájení je buďto třemi bateriemi (1,5 V) nebo lithiovým blokem 

(3,6 V). Váha 95 g nebo 117 g dle baterie. Rozměry 87 x 65 x 25 nebo 87 x 65 x 30 mm. [29] 

Tabulka 22 Typy senzorů pro TX 2000 [29] 

O2 0 - 30% H2S 0 – 100 ppm 

O3 0 -1 ppm NH3 0 – 100 ppm 

CO 0 – 500 ppm NH3 0 – 1000 ppm 

CO 0 – 2000 ppm HCl 0 – 30 ppm 

Cl2 0 – 10 ppm HCN 0 – 30 ppm 

NO 0 – 100 ppm H2 0 – 2000 ppm 

NO2 0 – 30 ppm   

 

 

Obrázek 10 Detektor Oldham TX 2000 [29] 
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Multifunkční přístroje jsou využívány pracovníky protiplynových stanic i hasiči. Jedná 

se o přístroje pro měření více druhů plynů sdružených do jednoho zařízení, někdy i s různými 

principy detekce. 

 Oldham MX 21 - jedná se o přenosný detektor plynu. Detekce se provádí 

vyměnitelnými senzory podle toho, jaký druh plynu potřebujeme měřit (u nás H2S, CO, O2). 

Dále také Cl2, NO, NO2, SO2, NH3 a další. Může detekovat až čtyři plyny současně. Přístroj 

má zabudovanou trvalou zvukovou a optickou signalizaci při poruše nebo vybití baterie. A 

přerušovanou signalizaci při detekovaných stavech (okamžitá koncentrace, PEL, NPK – P). 

Váha 1 kg. Rozměry 119 x198 x 61 mm. Rozsah teplot pro použití je specifický dle použitého 

senzoru a měřeného plynu [29]. Lze jej připojit k PC. Pracovníci protiplynových stanic 

využívají např. při údržbářských pracích k měření před předáním odstaveného zařízení před 

opravu. Je i ve výbavě HZSP.  

 

 

 

 

 

 

                 

Obrázek 11 Multifunkční detektor Oldham MX 21 [29] 
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Obrázek 12 Multifunkční detektor Oldham MX 21 

 

  Stacionární detekce: V areálu podniku se nachází také stacionární čidla na měření 

koncentrace CO (Dräger Polytron). Lze použít různých hlavic s čidly k detekci plynů, jakých 

potřebujeme. V našem případě CO a nemáme na vyhodnocovacím přístroji konkrétní hodnotu 

zobrazenou na displeji. Princip je elektrochemický (využívá reakcí na elektrodách, kde měřící 

článek je pak schopen dávat jakýsi měřitelné hodnoty, z nichž vyhodnotíme koncentraci) 

(Obrázek 17). Princip používaný z důvodů miniaturizace a minimální spotřeby energie [8]. 
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Obrázek 13 Barevné označení čidel [24] 

 

Obrázek 14 Ukázka měřících čidel, jež lze připojit na Dräger Polytron [24] 
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Obrázek 15 Měřící jednotka bez displeje [24] 

 

 

Obrázek 16 Elektrochemické čidlo [24]  
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Těchto čidel je po areálu rozmístěno 41 ks. Čidla jsou rozmístěna v místech 

nejpravděpodobnějšího výskytu CO. Viz. Příloha 2. Dálkovým přenosem (pomocí intranetové 

sítě) se přenáší hodnoty přes ústřednu na pult k podnikovým hasičům, na dispečink závodu 4 

Energetika, na centrální podnikový dispečink. Signalizace je dvouúrovňová. Na monitoru se 

zobrazí informace a dojde k sluchovému výstražnému signálu. Obsluha musí potvrdit přijetí 

signálu. První hladina úrovně signalizace je nastavena na 60 ppm s tříminutovou prodlevou. 

Druhá hladina na 120 ppm s tříminutovou prodlevou. O provoz a bezporuchovost systému se 

stará závod 3 Údržba. Při signalizaci 2 stupně okamžitě vyjíždí jednotka hasičů podniku na 

místo [16]. Na huti jsou umístěna také čidla (a nejen na CO) na technologických celcích a 

jejich signalizace je vyvedena na velíny k obsluze. Toto je dalším bezpečnostním prvkem. 

  Dalším prvkem, který souvisí s detekcí jsou větrné rukávce (Obrázek 18). Tyto nám 

ukazují směr větru a částečně sílu větru. Při výronu plynu pak může kdokoliv v podstatě 

směrovat směr úniku osob. Celkový počet rukávců v areálu je 27 stálých, podnik má 

k dispozici i jeden mobilní. Viz. Příloha 3 [16]. 

 

 

Obrázek 17  Větrný rukávec 
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8. Ochrana dýchacích cest 

Obecně lze říci, že se snažíme zabránit působení toxických látek na lidský organismus 

vdechnutím. Způsoby jsou v zásadě dva. Ochrana filtrační a izolační [7]. 

Filtrační: pro různé průmyslové plyny se využívá filtrů. Tento způsob ochrany lze využít jen 

tam, kde máme zajištěno, že neklesne koncentrace kyslíku v atmosféře pod 17%. 

V ArcelorMittal jsou používány masky Dräger Parat C (Obrázek 19). 

                         

 

Obrázek 18 Filtrační sebezáchranný  přístroj Dräger Parat C [24] 
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Izolační: Tyto přístroje mohou být použity i v náročnějších podmínkách tzn. větší obsah 

škodlivin či nižší koncentrace kyslíku v atmosféře. Jejich použití je podmíněno určitými 

podmínkami, tj. zdravotní způsobilost, odborná způsobilost, věk 18 let, osoba mužského 

pohlaví. Máme 1600 vyškolených uživatelů této techniky. Použití VDP napojených na 

rozvod, či jen pomocí hadice vedené ven z ohroženého prostoru na čistý vzduch, u nás není. 

V ArcelorMittal zastoupeny dva typy VDP Saturn S7(5)-89 a Dräger PA90 Plus.  

Saturn S7(5)-89: (Meva Roudnice nad Labem, ČR, Obrázek 20): Zásoba vzduchu z ocelové či 

kompozitní láhve, plněná tlakem 20 MPa. Vzduch přes redukční ventil jde do plicní 

automatiky, která při podtlaku 200 Pa otevře přístup vzduchu k masce. Při poklesu tlaku 

v lahvi na 4 MPa dojde k signálu píšťalkou. Tento izolační dýchací přístroj lze použít buď 

s celoobličejovou maskou CM5D (Gumárny Zubří, Obrázek 21) nebo, s náustkem a nosní 

klapkou bez masky. Zobrazené přístroje jsou umístěny jako pohotovostní na dislokovaných 

protiplynových stanicích. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 19 Izolační dýchací přístroj Saturn S5-89 
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Tabulka 23 Doba použití VDP S7(5)-89 [20] 

 

 

 

 

Obrázek 20 Maska CM5D (Gumárny Zubří) 

Dräger PA90 Plus: (Lübeck, Německo, Obrázek 22): Zásoba vzduchu z ocelové či 

kompozitní láhve o tlaku 30 MPa. Láhve se u nás používají ocelové o objemu 6l, 

kompozicové 3l, 6,8l a 6,9l. Varovný signál píšťalkou při tlaku 5 MPa. Regulace 

vdechovaného vzduchu je přes dávkovací zařízení, tvořené plicní automatikou napojenou 
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přímo na masku a s redukčním ventilem spojená rychlospojkou. Masky používáme Dräger 

Panorama Nova (Obrázek 23) [24].   

 

 

 

 

              

Obrázek 21 Dräger PA90 Plus [24] 

 

 

 

    

Obrázek 22 Maska Dräger Panorama Nova [24] 
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K testování těsnosti dýchacích přístrojů, plicní automatiky a ochranných masek je na hlavní 

protiplynové stanici určen přístroj Dräger Testor 3100 (Obrázek 24). 

 

Obrázek 23 Dräger Testor 3100 [24] 
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9. HZS podniku 

Hasičský záchranný sbor podniku ArcelorMittal Ostrava zabezpečuje chemickou 

službu, strojní službu, spojovací službu, informační službu, technickou službu, protiplynovou 

ochranu. Výkon služby je organizován v nepřetržitém provozu ve čtyřech směnách s početním 

stavem 17 hasičů na směnu. Je předepsán minimální stav hasičů na směně počtem 13. Hasiči 

zabezpečují rovněž provoz záchranné služby s jedním sanitním vozidlem. Ve spolupráci se 

službu konajícími lékaři [17]. Statistika výjezdů za rok 2008 viz. Příloha 5. 

Při protiplynovém zásahu velitel zásahu provádí průzkumné práce (zajišťuje prostor 

předpokládaného výskytu plynu, vypnutí zdrojů možné iniciace) a záchranné práce (první 

pomoc, evakuace) do příjezdu odborného pracovníka konkrétně vedoucího směny provozu 

47 Hutní energetika. Tento pak řídí odborné plynové práce a o postupu je povinen informovat 

velitele zásahu. Dále je povinen ho informovat o specifických bezpečnostních opatřeních 

v prostoru zásahu, o nebezpečných místech či o dalších nebezpečných látkách, které se mohou 

v prostoru zásahu vyskytnout [17].   

Zásahové hasící automobily: 

1. CAS 24 T 815  

2. CAS 25 LIAZ 101.860  

3. CAS 40 T 815  

4. CAS 32 T 815  

5. CAS 32 T 148  

6. KHA 1000                   

 

Obrázek 24 CAS 24 T 815 
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Speciální zásahové automobily: 

1. Ford Transit (velitelský vůz, radiační) 

2. PV II A 30 (vyprošťování, protiplynové vybavení) 

3. FORD – rychlý záchranný automobil RZS 

 

Obrázek 25 Automobil RZS 

 

Obrázek 26 PV II A 30 

Disponují dále pomocnými dopravními prostředky. K dalšímu vybavení patří přenosné 

požární stříkačky PPS 12, osvětlovací agregát BLA 4, elektrocentrály, agregáty na lehkou 
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pěnu, pěnová proudnice Rosenbauer, přívěs na ropné havárie, čerpadla, navijáky, motorové 

pily, rozbrušovačky, rozpínací hydraulické nůžky a kleště, vzduchové vaky. Různá pěnidla, 

prášky, sorbenty. Z obleků to jsou OL 2 proti sálavému teplu, obleky SUNIT proti žíravým 

kapalinám, přetlakové ochranné obleky OPCH 90. Spojovací techniku využívá HZS od firmy 

Motorola (základnové radiostanice včetně mobilní, přenosné radiostanice osobní, a přenosné 

osobní v nevýbušném provedení). Dále radiometr FH 40 G, ruční infrateploměr Amir 7813. 

K záchraně osob mají umělou plicní ventilaci Dräger Oxylog 1000, oživovací kyslíkový 

přístroj Saturn OXY.  

                      

Obrázek 27 Dräger Oxylog 1000 [24] Obrázek 28 Saturn OXY [27] 

                         

 

Obrázek 29 OPCH 90 [27] 
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Izolační dýchací přístroje mají k dispozici Dräger PA 92 Plus s kompozicovými 

láhvemi, což je obdoba přístroje PA 90. Rozdíl je pouze v popruzích. Masky Dräger 

Panorama Nova. K evakuaci lidí z ohroženého prostoru mají filtrační masky Dräger Parat C. 

K měření koncentrací používají výše popsaný Oldham MX 21, Oldham TX 12 na měření 

kyslíku, osobní detektor Oldham TX 2000. Dalším přístrojem, který mají k dispozici, je 

příruční elektronická databanka nebezpečných látek Alfadat. 

 

Obrázek 30 Příruční databanka Alfadat 

 

Jak již bylo zmíněno, hasiči provádějí Havarijní cvičení. Interně je stanoveno jednou 

ročně. Námět těchto cvičení často souvisí se zásahem proti úniku plynu. V roce 2006 byl 

námětem únik koksárenského plynu z plynojemu s transportem přiotrávené osoby z výšky. 

V roce 2007 společné cvičení složek IZS (HZSP, HZS MSK, Policie ČR, Záchranná služba, 

ostraha ArcelorMittal). Námětem byl únik koksárenského plynu ze středotlakého potrubí. 

Policie ČR ve spolupráci s ostrahou uzavřela prostor, krajští hasiči prohledávali okolní 

prostory, podnikoví hasiči ze zamořeného prostoru transportovali figurínu až po předání 

záchranné službě.  
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10. Možná opatření vedoucí ke zlepšení současného stavu 

 

1. Výměna starých a potrhaných větrných rukávců 

Toto opatření bych navrhl z těchto důvodů. Po prohlídce rukávců rozmístěných 

v areálu firmy, jsem došel k závěru, že jsou některé z nich ve špatném stavu. V místě 

uchycení látky ke kovovému kruhu, který je na kloubu, je tato často roztržená. Materiál 

rukávce je v některých případech vlivem povětrnostních a klimatických podmínek značně 

opotřebován a potrhán. Zejména v blízkosti výrobních hal, kde je agresivnější prostředí. 

Některé jsou nefunkční z důvodu zadřeného otočného kloubu. Také bych, z důvodu kontrastu, 

vzhled látky rukávců zvolil z červeného na pruhovaný červenobílý.  Ceny nových rukávců se 

pohybují od 1800 Kč za kus (Obrázek 31). Z celkového počtu 27 rukávců rozmístěných 

v areálu navrhuji vyměnit 15 kusů (Tabulka 24). 

  

 

 

 

 

Obrázek 31 Větrný rukávec 
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Tabulka 24 Větrné rukávce určené k výměně 

Pořadové číslo Závod/pořadové 

číslo 

Nefunkční 

(zadřený 

kloub) 

Potrhané Zcela zničený 

1 12/I X   

2 12/II X X  

3 12/III X  X 

4 13/I X X  

5 13/II X  X 

6 14/I X X  

7 14/II X X  

8 14/III X X  

9 14/IV X  X 

10 14/V X X  

11 2/I X  X 

12 4/I X X  

13 4/III X X  

14 4/IV X X  

15 HLA/I X   

 

2. Obnova dýchací techniky 

Tento bod jsem zařadil po konzultaci s lidmi z hlavní protiplynové stanice. Obnova 

v současnosti probíhá v rámci dýchací techniky v oblasti lahví, obnovu lze doporučit i u 

dýchací techniky. Starší typy Saturn S5-89 nahradit novějšími od výrobce Meva Roudnice 
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nad Labem. Průměrné stáří těchto přístrojů na stanicích je 20 let. Celkový počet těchto 

přístrojů umístěných na pracovištích je 70 (viz Příloha 7). 

Typ vhodný pro toto použití i z hlediska cenového je Saturn 200 Standart. Je to 

izolační vzduchový dýchací přístroj. Nosič je plastový. Provozní tlak 20 MPa. Použitelné 

tlakové lahve 5 a 7 l. Hmotnost přístroje bez lahve 5,6 kg. Výhodou je také možnost sledování 

tlaku na manometru tzn. spotřeby vzduchové náplně, neboť manometr je umístěn tak, aby jej 

uživatel mohl odečítat i při nasazeném VDP. Možný je i vizuální kontrola píšťalky [20]. 

 

Obrázek 32 Saturn 200 Standart [27] 

             Tabulka 25 Doba použitelnosti [27] 
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3. Dovybavení plnící stanice  

V současnosti je plnící stanice tvořena kompresorem a plnícími rampami  4x30 MPa a 

4x20 MPa. Tedy systém přímého plnění. Tento systém lze vylepšit o rozšíření o zásobní 

rampu pro kombinaci přímého plnění s přepouštěním od firmy K&V s.r.o. Lounky. Jedná se o 

plnírnu s technologickým a podpůrným vybavením od této firmy s kompresorem řady 

Poseidon od firmy Bauer. Modely PE 250 HE nebo PE 320 HE (Obrázek 33), jež jsou určeny 

pro stacionární použití. Schéma zapojení této rampy ke kompresoru je na Obrázku 34. 

Kompresor má delší životnost a plnění je rychlejší.  

 

 

 

 

 

Obrázek 33 Kompresor Poseidon PE 320 HE [31] 



  46 
 

 

Obrázek 34 Schéma plnící stanice [31] 
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1. připojení externích plnících lišt a zásobníků 

2. plnící panel 

3. zásobní stanice 

4. sušič 

5. rozdělovač umožňující plnění ze zásobní stanice 

Obrázek 35 Plnící stanice [31] 

 

4. Zlepšení systému stacionárního monitoringu 

Zlepšení systému stacionárního monitoringu je možné v podstatě rozšířením 

stávajícího počtu čidel. V současnosti je jich v systému zapojeno 41 ks. Navrhoval bych další 

detektory umístit na šest míst vytipovaných v areálu. Celkově by se jednalo o 6 ks čidel. 

Prostory bran jsem zvolil proto, aby při úniku bylo možno detekovat nebezpečný prostor, kde 

se může vyskytovat větší množství osob. Čidlo na struskárně bych přidal z důvodu velmi 

frekventované silnice Rudná. Detektory z bodu 4 a 5 z důvodu převládajícího směru větru 

během roku. Vítr je jihovýchodní. Rozšířením stávajícího systému monitoringu lze docílit 

větší přesnosti, flexibility hasičů při zásahu a rychlejší identifikaci místa havárie či poruchy.  

1. Prostor vítkovické brány na západní straně areálu (1ks) 

2. Prostor hlavní brány na západní straně areálu (1ks) 

3. Prostor vratimovské brány v jižní části areálu (1ks) 
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4. Provoz struskárny na její severní část (1ks) 

5. Mezi závodem 14 Válcovna a 13 Ocelárna u areálu protiplynové služby (1ks) 

6. Na jihovýchodní stranu za areál závodu 16  (1ks) 

 

 

Obrázek 36 Měřící jednotka stacionárního systému CO  umístěna na ocelárně 

 

5. Zlepšení systému evidence výdeje dýchací techniky 

Systém provozovaný u nás funguje tak, že uživatel musí mít ve své evidenční kartě 

zapsáno použití dýchací techniky. Kvůli následné refundaci příplatků za použití této techniky. 

A převzetí pak stvrdí ještě jednou podpisem do knihy přímo na protiplynové stanici, kde si 

přebere dýchací přístroj s maskou. Překontroluje, zda je kompletní. Při vracení techniky po 

použití opět předá tuto technikovi protiplynové stanice a podepíše se do knihy. Pracovník 

protiplynové stanice překontroluje kompletnost systému a jeho nepoškození. Dýchací přístroj 

se pak připraví k dalšímu použití (výměna lahví, dezinfekce masek atd.). Tento systém se mi 

zdá neefektivní, administrativně náročný. Respektive část, kdy dojde k fyzickému převzetí 

techniky. 

 Pro evidenci, odepisování a přebírání dýchacích přístrojů od uživatelů bych použil 

výpočetní techniku. Na evidenci a identifikace jednotlivých VDP bych využil technologii 
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RFID. Radiofrekvenční identifikace pomocí RFID tagů. Pro naše účely stačí nejjednodušší 

pasivní tagy. Ty nemají vlastní baterii a napájejí se pouze z pole snímače. Kondenzátor v čipu 

se nabije a vyšle odpověď. Ty mohou být zapouzdřeny a uloženy v pouzdrech různých tvarů 

(Obrázek 37). Výhodou je, že není nutná přímá viditelnost při čtení informace. Pro použití na 

VDP je důležitým faktem to, že čipy jsou odolné vůči teplotě a vlhkosti [30]. 

 

                                                  Obrázek 37 RFID tagy [30] 

Čip by byl umístěn na nosných řemenech. Při přebírání či půjčování VDP by pracovník 

protiplynové služby ruční čtečkou přečetl informaci na čipu. Tedy identifikační číslo přístroje. 

A přes např. USB port informaci předal do PC. Pro zpracování dat lze použít skladový 

software. Můžeme pak u každého VDP vést agendu (revize, frekvenci použití apod.). 

 

Obrázek 38 Ruční čtečka RFID s USB portem [30] 
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6. Kontrolní přístrojové vybavení dýchací techniky 

Na hlavní protiplynové stanici provozují přístroj Dräger Testor 3100 (kontrola - 

těsnost dýchacích přístrojů, plicní automatiky a ochranných masek). Lze jej do budoucna 

nahradit výkonnějším přístrojem Dräger Quaestor Automatic. Tento je plně ovládán 

počítačem, simuluje dýchací proces člověka, má širší možnosti testování, kratší doba měření 

těsnosti. 

 

Obrázek 39 Dräger Quaestor Automatic [24] 
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7. Vytvoření varovného systému úniku toxického mraku CO přes hranice areálu 

Pro zvýšení bezpečnosti lze vybudovat liniový systém infračervených čidel CO 

(Obrázek 40) podél hranic areálu. Čidla od firmy MSA Auer SafeEye Xenon 700 lze umístit 

do vzdálenosti 140 m od sebe. Jsou vhodná do venkovních klimatických podmínek a dovolují 

provoz při nízkých teplotách či sněžení. Lze je zařadit do řídícího systému. Pokud by došlo 

k úniku toxického mraku CO přes hranice areálu podniku, lze určit přesné místo, kde k tomu 

došlo a koncentraci. Informace pak lze využít k ochraně obyvatelstva či dalším opatřením 

[28]. 

 

 

 

 

 

 

             

Obrázek 40 MSA Auer SafeEye Xenon 700 [28] 
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11. Závěr 

 

Téma této bakalářské práce jsem si zvolil z důvodu svého zájmu o oblast bezpečnosti. 

Při své každodenní praxi se nejen já jako pracovník údržby ocelárny setkávám 

s problematikou protiplynové ochrany. Prakticky každý zaměstnanec pohybující se v těchto 

těžkých provozech musí být s tímto tématem obeznámen. Pokusil jsem se zde proto 

o komplexní pohled na věc. Od spotřeby jednotlivých technických plynů v technologiích přes 

vznik topných plynů při výrobních procesech, dále pak jejich popis z hlediska fyzikálních a 

chemických vlastností. Zvláštní pozornost jsem věnoval oxidu uhelnatému. Z důvodu jeho 

výskytu v topných plynech vznikajících při hutní prvovýrobě. Dalším pro mě velice 

zajímavou oblastí bylo zjišťování stavu technického zabezpečení a vybavení jak členů 

protiplynového sboru, tak HZS podniku. Po prostudování vnitřního předpisu týkajícího se 

požární ochrany v podniku (kam spadá i protiplynová ochrana) jsem zjistil širokou legislativní 

návaznost na další vyšší právní předpisy. A v kapitole 5 jsem se pokusil shrnout a vysvětlit 

tyto poznatky. Smyslem této práce pak bylo vytvořit jakési obecné teze a návrhy možných 

řešení či vylepšení stávajícího systému. Tento cíl jsem naplnil v kapitole 10, přičemž jsem 

vycházel jak ze studia různých pramenů, tak obzvláště z konzultací a názorů lidí, kteří se 

touto oblastí zabývají. Pokusil jsem se dívat na téma z různých úhlů pohledu, a jak doufám, 

tento můj záměr se mi podařilo naplnit. Do budoucna lze také mé závěry rozšířit obzvláště v 

oblasti stacionární protiplynové ochrany CO či dalších moderních systému detekce tohoto 

nebezpečného plynu typického pro hutní průmysl. 
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Závod Počet VDP  

Závod 3 Údržba 12 

Závod 4 Energetika 25 

Závod 10 Koksovna 12 

Závod 12 Vysoké pece 13 

Závod 13 Ocelárna 4 

Závod 14 Válcovna 4 
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