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Anotace 

PIŠTORA, R. Analýza ochranných vlastností vozidla vůči účinkům toxických látek. 

Diplomová práce. Ostrava: VŠB – TU OSTRAVA. FBI, 2010. 61 s. 

Cílem diplomové práce bylo navrhnout opatření pro účinnou ochranu osádek vozidel na 

dálnici D1 v zónách havarijního plánování podniků BorsodChem MCHZ, s.r.o. a OKD, OKK, 

a.s. 

První část práce objasňuje havarijní plánování, zejména pojmy, které z něj vycházejí  

a pokládá právní základ této tématiky. Druhá část práce se zabývá analýzou úseků dálnice D1 

ohrožených amoniakem a koksárenským plynem. Ve třetí části práce je díky výpočtovým 

vzorcům stanovena hodnota průniku výše zmíněných nebezpečných látek do vozidel  

a poslední část práce se zaměřuje na návrh bezpečnostních opatření pro ochranu posádky 

vozidel v této lokalitě. 

Klí čová slova: zóna havarijního plánování, dálnice D1, toxická látka, ochranné vlastnosti 

vozidla.  

 

 

PIŠTORA, R. Analysis of Protective Properties of a Vehicle against Effects of Toxic 

Substances. Diploma thesis. Ostrava: VŠB – TU OSTRAVA. FBI, 2010. 61 s. 

The aim of this diploma thesis is to propose precautions for effective protection of vehicle 

crews in the emergency planning zones on the D1 highway operated by BorsodChem MCHZ, 

s.r.o. and OKD, OKK, a.s. 

The first part of the thesis explains the issue of emergency planning, particularly the relevant 

terms and the legal basis of this subject. The second part deals with analyzing the D1 highway 

sections threatened by ammonia and coke gas. The third part employs computational methods 

to set the penetration levels of the above mentioned toxic chemicals into the vehicles. The last 

part focuses on the development of preventive measures for the vehicle crew protection in this 

area. 

 

Keywords: emergency planning zone, D1 highway, toxic agent, vehicle safety features.  
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Seznam použitých zkratek 
 
BCH MCHZ  BorsodChem MCHZ, s.r.o. 

IDLH   Immediately Dangerous to Life or Health 

IZS   integrovaný záchranný systém 

NDIC   Národní dopravní informační a řídící centrum 

OKD, OKK  OKD, OKK, a.s., Koksovna Svoboda 

VHP   vnitřní havarijní plán 

VnHP   vnější havarijní plán 

ZHP   zóna havarijního plánování 
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1 Úvod 

Ochrana života a zdraví člověka by měla být pro každou společnost to nejdůležitější. Na 

druhé straně však existují faktory ohrožující zmíněné hodnoty. Jedná se mimo jiné o podniky 

pracující nebo skladující nebezpečné látky, které hlavně svou toxickou, popřípadě jinou 

nebezpečnou vlastností ohrožují naše životy. Bohužel některé nebezpečné látky nelze nahradit 

látkami s méně škodlivými vlastnostmi. U nebezpečných látek se nemůžeme riziku vyhnout, 

protože to zde existuje vždy. Navíc při manipulaci s těmito látkami roste pravděpodobnost, že 

se riziko projeví, a tím vznikne havárie. Ta ohrožuje nejen osoby pracující přímo 

s nebezpečnými látkami, ale může mít negativní dopad i pro méně či více vzdálené okolí. 

Proto, aby byly životy a zdraví lidí chráněny v dostatečné míře, vzniká mnoho zákonů, 

vládních nařízení a ustanovení, které se touto problematikou zabývají. Je třeba ale 

podotknout, že pouhé předpisy nestačí. Musí existovat určité složky v systému, které se budou 

ochranou nejen života a zdraví zabývat. Pro potřeby těchto složek je nezbytné, aby byla daná 

rizika identifikována, monitorována a aby se především plánovala opatření k zajištění ochrany 

života a zdraví lidí, životního prostředí, majetkových hodnot a kritické infrastruktury. 

K tomuto účelu slouží zákon o prevenci závažných havárií [44]. Ten mimo jiné určuje,  

u jakých subjektů je nutné vypracování analýzy rizika, determinování prostorů ohrožení  

a plánování dalších opatření. Tato opatření se zpracovávají v podobě havarijních plánů. Pro 

oblast prevence závažných havárií se jedná o vnitřní a  vnější havarijní plán. Vnitřní havarijní 

plán je zpracováván samotným podnikem a slouží k ochraně a organizaci záchranných  

a likvidačních prací uvnitř tohoto objektu, vnější havarijní plán zpracovává hasičský 

záchranný sbor pro usnadnění záchranných a likvidačních prací, nutných k ochraně 

obyvatelstva vně podniku. Pokud jsme schopni určit rozsah zasaženého území a jeho 

poškození, můžeme se zabývat jeho účinnou ochranou.  

Cílem této práce je  posouzení ohrožení úseků dálnice D1 v zónách havarijního 

plánování podniků  BorsodChem MCHZ, s.r.o. a OKD, OKK, a.s. Pro účinnou ochranu 

osádek vozidel na této komunikaci je nutné provést analýzu koncentrace uniknuvších 

nebezpečných látek z výše zmíněných podniků (jedná se o amoniak a koksárenský plyn)  

a vyhodnotit její časový průběh vzhledem ke koncentraci látky. Společně s těmito hodnotami 

je také třeba určit účinek těchto látek na člověka a především ochranné vlastnosti automobilů 

vyskytujících se na dálnici. Z výsledných hodnot bude následně možné stanovit účinná 

opatření pro ochranu civilních osádek vozidel. 
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Prvním krokem, který je nutno provést, je vypracování analýzy ohrožení dálnice. Ta by 

měla stanovit dosah a koncentraci nebezpečných látek v dané oblasti. Hlavním problémem, 

pro uskutečnění preventivních opatření, však zůstává zjištění ochranných vlastností 

automobilů. Touto problematikou se u nás zatím nikdo ve větší míře nezabýval, jsou zde 

jenom náznaky v podobě testů a odkazů na zahraniční literaturu. Přitom ochranné vlastnosti 

budov byly řešeny ve velké míře, existuje k nim mnoho materiálu a teoretických výpočtů 

(např. [4], [14]), ze kterých není problém určit pro jednotlivé budovy jejich resistentnost vůči 

pronikání nebezpečných látek. Ochranné vlastnosti vozidel jsou v této práci tedy řešeny na 

teoretické úrovni, lze z nich však vyvodit závěry, které povedou k navržení účinných 

preventivních opatření pro ochranu lidí ve vozidlech. 
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2 Literární rešerše 

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon vymezuje integrovaný záchranný systém, stanoví jeho složky a jejich působnost. Dále 

se tento zákon zabývá působností a pravomocemi státních orgánů a orgánů územních 

samosprávných celků. Jsou v něm také uvedeny práva a povinnosti právnických a fyzických 

osob při mimořádných událostech. 

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

chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb.,  

o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti  

s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci 

závažných havárií) 

Tento zákon se zabývá prevencí závažných havárií pro objekty a zařízení pracující 

s nebezpečnou chemickou látkou. Stanoví povinnosti právnických a podnikajících fyzických 

osob, které provozují objekty nebo zařízení s nebezpečnou chemickou látkou. Na úseku 

veřejné správy stanoví působnost těchto orgánů při prevenci závažných havárií způsobených 

vybranými nebezpečnými chemickými látkami. 

Vyhláška č. 103/2006 Sb., o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního plánování  

a o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu, ve znění pozdějších předpisů. 

Ve vyhlášce jsou stanoveny zásady pro určení a vypracování zóny havarijního plánování  

a vnějšího havarijního plánu. Jejich podrobný popis a struktura je uvedena v přílohách této 

vyhlášky. 

Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného 

záchranného systému, ve znění pozdějších předpisů. 

Ve vyhlášce je stanoven postup koordinace složek integrovaného záchranného systému  

a jejich operačních středisek. Dále rozebírá obsah a zpracování dokumentace integrovaného 

systému a havarijních plánů, které jsou obsaženy v přílohové části této vyhlášky. Na závěr 

určuje způsob krizové komunikace a spojení integrovaného záchranného systému. 
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FOLWARCZNY, L., POKORNÝ, J. Evakuace osob. 1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a 

bezpečnostního inženýrství v Ostravě, 2006. 125 s. ISBN 80-86634-92-2. 

Tato publikace řeší komplexně evakuaci osob, přičemž ji dělí na dvě části – objektovou  

a plošnou. Objektová evakuace je dále členěna na opuštění objektu a setrvání v ohroženém 

objektu. Zejména při setrvání v zasaženém objektu je důležité znát charakter nebezpečné látky 

a její šíření v atmosféře. Následně je zde uvedeno modelování úniku nebezpečných látek, 

spolu s ochrannou funkcí budov, které teoreticky mohou sloužit jako úkryty před účinky 

těchto nebezpečných látek. 

ŠENOVSKÝ, M., ADAMEC, V., VANĚK, M. Bezpečnostní plánování. 1. vyd. Ostrava: 

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství v Ostravě, 2006. 77 s. ISBN 80-86634-52-4. 

V této knize je charakterizováno bezpečnostní plánování jako celek, který pod sebe zahrnuje 

ostatní formy plánování jako je havarijní, krizové, civilní nouzové a plánování obnovy státu. 

Je zde také poukázáno na ostatní plány, zařazené pod systém bezpečnostního plánování, které 

zatím nejsou v České republice právně vymahatelné. V poslední části knihy je poukázáno na 

klasifikaci informací v bezpečnostním plánování ve vztahu k jejich zveřejňování. 

Vnější havarijní plán BorsodChem MCHZ, s.r.o., zpracovatel HZS MSK. aktuální verze ze 

dne 22. 12. 2009 

Tento dokument slouží k havarijní připravenosti složek integrovaného záchranného systému 

v zóně havarijního plánování BorsodChem MCHZ, s.r.o. Zabývá se riziky, která vyplývají 

z provozu výše zmíněného podniku a která mohou ohrozit životy, zdraví, majetek a životní 

prostředí v jeho okolí. 

Vnější havarijní plán OKK Koksovny a.s., Koksovna Svoboda, zpracovatel HZS MSK. 

aktuální verze ze dne 22. 12. 2009. 

Tento dokument slouží k havarijní připravenosti složek integrovaného záchranného systému 

v zóně havarijního plánování OKK Koksovny a.s., Koksovna Svoboda. Zabývá se riziky, 

která vyplývají z provozu výše zmíněného podniku a která mohou ohrozit životy, zdraví, 

majetek a životní prostředí v jeho okolí. 

Výše zmíněná literatura řeší jednotlivé aspekty ochrany života a zdraví lidí při mimořádných 

událostech. V případě legislativy se jedná o právní rámec havarijního plánování. 



5 

3 Havarijní plánování 

Každý stát by se měl starat o ochranu života, zdraví a majetkových hodnot svých občanů 

na základě zákona o bezpečnosti České republiky [35]. Mimořádné události ohrožující 

obyvatelstvo vždy existovaly a existovat budou, jde jen o to, jak je daný stát schopen je 

ovlivnit. Jednou z prvních věcí, které je nutno pro ochranu životů, zdraví a majetku udělat, je 

plánování. Jeho výstupem by měla být doporučení, co je v daném systému třeba změnit či 

doplnit. 

Havarijním plánováním se rozumí soubor činností, postupů a vazeb uskutečňovaných 

ministerstvy a jinými ústředními správními úřady, krajskými a obecními úřady a dotčenými 

právnickými nebo podnikajícími fyzickými osobami k přípravě na provádění záchranných  

a likvidačních prací na jim vymezeném území.1 

Cílem havarijního plánování je: 

• analyzovat existující rizika a zvýšit povědomí o rizicích na daném území; 

• minimalizovat škodlivé účinky mimořádné události na životy a zdraví osob, 

životní prostředí, hospodářská zvířata, majetkové a kulturní hodnoty; 

• stanovit opatření k odvrácení nebo omezení účinků mimořádné události a způsob 

odstranění následků.2  

Výstupem havarijního plánování je havarijní plán, což  je dokument obsahující opatření 

a postupy k provádění záchranných a likvidačních prací na vymezeném území [42]. Za 

vymezené území můžeme považovat např. areál podniku, jeho okolí ohrožené následky 

mimořádné události nebo třeba správní území orgánu veřejné správy.  

Pro tvorbu havarijních plánů jsou potřeba určité základní informační vstupy. Když 

bychom to zobecnili, můžeme říci, že se jedná o analýzu rizik, zkušenosti zpracovatele  

a sociální, politické a ekonomické aspekty. Pro zpracování havarijních plánů nebyla dosud 

vydána ucelená metodika, způsob zpracování je tedy ve velké míře určen jeho zpracovatelem. 

Samotný havarijní plán můžeme rozčlenit do dvou hlavních kategorií3, a to na havarijní plány 

objektové a územní.  

 

                                                 
1 http://www.math.slu.cz/Photos/AMKS/.../files/HAVARIJNI_PLAN.pp. 
2 Tamtéž. 
3 Tamtéž. 
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Mezi objektové řadíme: 

• vnitřní havarijní plány (dále jen „VHP“); 

• havarijní plány vodního hospodářství a ochrany vod před závadnými látkami; 

• havarijní plány ochrany ovzduší pro případy poruch a nehod u technických 

zařízení; 

• havarijní plány k předcházení vzniku a k řešení stavů nouze v energetickém 

sektoru. 

K územním havarijním plánům patří: 

• havarijní plán kraje; 

• vnější havarijní plány (dále jen „VnHP“); 

• povodňové plány ucelených povodí.  

Havarijní plán je velmi důležitým dokumentem pro plánování přípravy na mimořádnou 

událost, která může zasáhnout velkou oblast. To znamená, že na záchranných a likvidačních 

pracích se budou podílet základní i ostatní složky integrovaného záchranného systému (dále 

jen „IZS“) [42], které tedy musí s tímto dokumentem pracovat.  

Za připomenutí ještě stojí, že havarijní plán není pomůckou při mimořádné události, ale 

před ní, i když je součástí operační dokumentace. Samotné havarijní plány území jsou 

přílohou krizového plánu kraje. 

3.1 Právní prostředí a pojmy v havarijním plánování 

Jako stěžejní právní předpis je v problematice havarijního plánování brán zákon  

č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. V oblasti havarijní připravenosti jsou zde důležitá fakta ohledně 

vymezení a působnosti IZS, stejně tak jako pravomoci a působnost orgánů územních 

samosprávných celků. V neposlední řadě zde nalezneme práva a povinnosti právnických  

a podnikajících fyzických osob, které se mohou podílet na případné havárii. 

IZS je koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při 

provádění záchranných a likvidačních prací [42]. Pokud bychom si rozebrali definici IZS, je 

mimořádná událost škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními 

vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí  

a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací [42]. Záchranné práce se provádějí za 

účelem odvracení mimořádné události, zatímco likvidační práce jsou určeny k odstranění 
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následků mimořádné události. Jednou ze základních složek IZS je hasičský záchranný sbor 

[42]. Ten je při mimořádné události jak plánovací, tak represivní složkou, která se bude 

podílet nejen na přípravě, ale také na likvidaci mimořádné události.  

Dalšími ze spolučinitelů havarijního plánování jsou územně samosprávné celky. Jedná 

se o kraje a obce. Orgány kraje zajišťují přípravu na mimořádné události, provádění 

záchranných a likvidačních prací a ochranu obyvatelstva [42]. V oblasti havarijní 

připravenosti kraj zpracovává plán k provádění záchranných a likvidačních prací na území 

kraje, což je vlastně havarijní plán kraje. Úkolem zpracování havarijního plánu kraje je 

pověřen hasičský záchranný sbor daného kraje [42]. Dalo by se říci, že u obcí je situace 

obdobná, jako u krajů. I zde zajišťuje havarijní oblast plánování hasičský záchranný sbor 

kraje v jeho působnosti. 

Provozovatelé zařízení, kde se nachází nebezpečné chemické látky [44], mají 

povinnosti, které slouží k zabránění nebo minimalizaci mimořádných událostí. Jedná se o to, 

aby se vlastnící těchto objektů podíleli na přípravě záchranných a likvidačních prací a na 

zpracování havarijního plánu kraje nebo VnHP tím, že poskytnou na vyžádání hasičskému 

záchrannému sboru kraje informace týkající se [42]: 

• zdrojů rizik; 

• pravděpodobných následcích havárií a možných způsobech jejich likvidace; 

• možných účincích na obyvatele a životní prostředí; 

• opatřeních připravených ve své působnosti pro zajištění nezbytných sil a prostředků  

k provedení záchranných a likvidačních prací ve svém objektu nebo zařízení. 

Jsou zde také stanoveny povinnosti provozovatele vůči jeho zaměstnancům. Jedná se 

zejména o informování, varování, evakuaci, organizaci záchranných a likvidačních prací. Tato 

oblast plánování je obsažena, pokud je provozovatel zařazen do skupiny B [44], ve VHP 

podniku. 

Prováděcím předpisem pro zákon o IZS [42] za účelem vypracování havarijní 

dokumentace je vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení 

integrovaného záchranného systému, ve znění pozdějších předpisů, které vydalo Ministerstvo 

vnitra České republiky [36]. V přílohové části této vyhlášky je stanoven způsob vypracování 

havarijního plánu kraje a VnHP.  
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Druhým zákonem, který řeší havarijní situace v oblasti havarijního plánování je  

tzv. zákon o prevenci závažných havárií4. Zabývá se prevencí závažných havárií v objektech, 

kde se nachází nebezpečná chemická látka. Jeho obsahem jsou povinnosti právnických osob  

a podnikajících fyzických osob, které chtějí uvádět do provozu objekty, ve kterých se 

manipuluje s chemickými látkami. Dále je zde stanovena působnost orgánů veřejné správy na 

úseku prevence závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými 

látkami nebo chemickými přípravky [44]. Zde je potřeba objasnit si několik pojmů.  

Prvním z nich je nebezpečná látka. Jedná se o nebezpečnou chemickou látku nebo 

chemický přípravek, uvedený nebo splňující kritéria stanovená v příloze č. 1. k tomuto 

zákonu a přítomný v objektu nebo zařízení jako surovina, výrobek, vedlejší produkt, zbytek 

nebo meziprodukt, včetně těch látek, u kterých se dá důvodně předpokládat, že mohou 

vzniknout v případě havárie.  

Dalším frekventovaným pojmem je riziko  a jeho zdroj. Rizikem je myšlena 

pravděpodobnost vzniku nežádoucího specifického účinku, ke kterému dojde během určité 

doby nebo za určitých okolností [44], zdrojem rizika (nebezpečím) vlastnost nebezpečné látky 

nebo fyzická či fyzikální situace vyvolávající možnost vzniku závažné havárie [44]. 

Oblast, ve které se plánují opatření proti mimořádným událostem, se nazývá zóna 

havarijního plánování (dále jen „ZHP“). Jedná se o území v okolí objektu nebo zařízení,  

v němž krajský úřad, v jehož působnosti se nachází objekt nebo zařízení, uplatňuje požadavky 

havarijního plánování formou VnHP [44]. Způsob stanovení ZHP bude podrobněji popsán 

níže.  

Jednou z povinností provozovatele je vypracování návrhu o zařazení objektu nebo 

zařízení do skupiny A nebo B, případně o jeho nezařazení [44]. Krajský úřad následně 

rozhodne o zařazení objektu do jedné z kategorií, čímž provozovateli určí následné 

povinnosti. Pokud je objekt zařazen do skupiny A, zpracovává bezpečnostní program dle  

§ 8 [44], objekt zařazen do skupiny B zpracovává bezpečnostní zprávu podle § 10 [44]. Pro 

skupiny A i B platí povinnost vypracovat plán fyzické ochrany, dle § 14 [44]. Navíc 

provozovatel, jehož objekt či zařízení bylo zařazeno do skupiny B musí zpracovat VHP  

a poskytnout potřebné údaje pro zpracování VnHP. 

                                                 
4 Celým zněním zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 

chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb.,  
o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších 
předpisů [44]. 



9 

Krajský úřad vystupuje v zákoně o prevenci závažných havárií [44] především jako 

schvalovací a rozhodovací orgán. Rozhoduje o zařazení objektu do dané skupiny, stanovuje 

ZHP [38] dle podkladů provozovatele, zajišťuje veřejné projednání návrhů bezpečnostního 

programu, bezpečnostní zprávy a VnHP a jejich aktualizace. Krajský úřad také zpracovává  

a poskytuje informace pro veřejnost v ZHP [44]. 

3.2 Zóna havarijního plánování 

ZHP [44] je územní plocha ohraničená její vnitřní a vnější hranicí. Vnitřní hranice zóny 

ZHP je stanovena dle provozovatele subjektu s nebezpečnými látkami, jedná se tudíž  

o hranici areálu podniku. Vnější hranice je stanovena krajským úřadem a to dle podkladů [38] 

poskytnutých provozovatelem [44]. Pokud bychom chtěli získat zjednodušenou představu  

o způsobu určení vnější hranice ZHP, museli bychom se zaměřit na několik faktorů týkajících 

se zejména nebezpečné látky. Je nutné mít od provozovatele soupis druhů nebezpečných 

látek, jejich množství a umístění. Dále je třeba posouzení těchto látek. To se týká stanovení 

množství nebezpečných látek, které se reálně mohou účastnit na havárii. V neposlední řadě je 

nutné znát také toxicitu látek, které se v objektu vyskytují. Následně se už jedná jen  

o tabulkovou metodu, kdy jde o přiřazování hodnot jednotlivým výstupům. Z nich poté opět 

z tabulek určíme hodnotu velikosti vnější hranice ZHP. Konečná podoba ZHP je tedy plocha 

ohraničená vnější hranicí ZHP, od které se odečte úsek její vnitřní hranice. Tato oblast je 

následně upravována dle místních urbanistických, terénních, demografických nebo 

klimatických poměrů [38]. 

V ZHP je zpracována analýza rizika, která identifikuje nežádoucí události, jenž vedou 

k realizaci rizika. Analýza rizika se zabývá obvykle odhadem velikosti  

a pravděpodobnosti škodlivých účinků nebezpečné látky na životy, zdraví a majetek.5 

Můžeme říci, že analýza je základním vstupem do procesu havarijního plánování, od kterého 

se odvíjí plánování opatření k ochraně lidské společnosti. „Pro účely analýzy rizik území je 

vhodnější riziko definovat prostřednictvím hrozby (nebezpečnosti) a zranitelnosti okolí. 

Hrozba je potenciál poškodit analyzovaný cílový systém. Zranitelnost (např. lidské populace, 

životního prostředí, ekonomická) je dána odolností a vnímavostí cíle, který je potenciálně 

mimořádnou událostí ohrožen“ [5]. 

Informace obyvatelstvu v ZHP zpracovává a poskytuje krajský úřad. Jedná se zejména  

o údaje týkající se nebezpečí závažné havárie, včetně možného domino efektu,  

                                                 
5 http://web.vubp-praha.cz/wiki/index.php/Analýzy_rizik. 
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o preventivních bezpečnostních opatřeních, opatřeních na zmírnění dopadů a o žádoucím 

chování obyvatel v případě vzniku závažné havárie. Tyto informace jsou také projednávány 

s provozovatelem při jeho účasti na jejich zpracování [44]. 

3.3 Havarijní plán kraje a vnit řní havarijní plán 

Jak již bylo zmíněno výše, havarijní plán kraje je územním havarijním plánem. To 

znamená, že každý kraj má pro svou působnost jiný havarijní plán. Tyto plány se liší 

specifiky svých území a jejich ohrožením.  

Tento dokument představuje souhrn opatření k provádění záchranných a likvidačních 

prací k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení ohrožení vzniklých mimořádnou 

událostí a k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí.6 Nutno podotknout, že 

havarijní plán kraje se nezabývá všemi mimořádnými událostmi, které se mohou vyskytnout 

na území kraje. Zaměřuje se pouze na ty mimořádné události, které vyžadují vyhlášení třetího 

nebo zvláštního stupně poplachu. Je tedy zřejmé, že havarijní plán kraje ve svém obsahu řeší 

mimořádné události velkého rozsahu. Zpracování havarijního plánu kraje zajišťuje dle zákona 

o IZS [42] hasičský záchranný sbor kraje. 

VHP jsou nástrojem pro zajištění havarijní připravenosti v areálu provozovatele  

a stanoví se v něm opatření uvnitř objektu nebo zařízení při vzniku závažné havárie vedoucí 

ke zmírnění jejích dopadů. V tomto případě jsou povinni je zpracovat provozovatelé objektů  

a zařízení zařazených do skupiny B [44].  

Pokud je tedy podnik zařazen do skupiny B, znamená to, že jeho povinnosti v oblasti 

prevence závažné havárie budou poměrně velké. Základní povinností z tohoto vyplývající je 

zpracování bezpečnostní dokumentace viz Obrázek 1. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
6 http://www.hzscb.cz/index.php?id_kat=183&thread=&id_h=7&id_m=0. 
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Podnik kategorie B

Bezpečnostní zpráva

Vnitřní havarijní plán

Podklady pro vnější
havarijní plán

Spolupráce při informování
veřejnosti

Plán fyzické ochrany

 

Obrázek 1 Povinná dokumentace podniků kategorie B   

Zdroj: Vlastní zpracování.  

Struktura VHP je stanovena prováděcím právním předpisem [39], kde je uveden způsob 

a struktura jeho zpracování a provedení aktualizace. 

3.4 Vnější havarijní plán 

VnHP se zpracovává pro území ZHP k zabezpečení ochrany obyvatelstva, životního 

prostředí, hospodářských zvířat, majetkových a kulturních hodnot7. Je potřeba si zde ujasnit 

pojem ZHP. Jedná se o území [42] v okolí objektu nebo zařízení, v němž krajský úřad,  

v jehož působnosti se nachází objekt nebo zařízení, uplatňuje požadavky havarijního 

plánování formou VnHP. Toto platí pro: 

• jaderná zařízení nebo pracoviště s velmi významným zdrojem ionizujícího záření 

(pracoviště IV. kategorie8) [40];  

• objekty nebo zařízení zařazené do skupiny B (existuje možnost vzniku závažné 

havárie způsobené nebezpečnými chemickými látkami a přípravky) [44]. 

Vzhledem k tomu, že se diplomová práce zaměřuje na toxické účinky látek v ZHP 

stanovených na území města Ostravy, nebudou dále řešena jaderná zařízení a pracoviště  

IV. kategorie, ale pouze objekty a zařízení spadající do skupiny B dle platné legislativy [44]. 

Lze zde vysledovat shodu u objektů, které musí zpracovávat VHP. Ten úzce souvisí 

s VnHP, tyto plány by na sebe měly navazovat, popřípadě se doplňovat. V podstatě vycházejí 

                                                 
7 www.math.slu.cz/Photos/AMKS/.../files/HAVARIJNI_PLAN.pp. 
8 Vyhláška č. 307/2002  Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů.  
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ze stejných informací a mají stejný cíl – ochranu životů, zdraví a majetku, jen v odlišném 

měřítku.  Je tedy zřejmé, že u takovýchto podniků se při havárii předpokládá se zasažením 

oblasti i mimo areál objektu. Zatímco VHP řeší oblast uvnitř objektu a jeho zpracovatelem je 

provozovatel, VnHP se zabývá oblastí mimo areál podniku a zpracování této dokumentace je 

čistě v dikci hasičského záchranného sboru kraje [42]. 

Pro stanovení ZHP a VnHP jsou důležité podklady od provozovatele. Ty následně určují 

velkost ZHP, přičemž postup pro její zpracování je uveden ve vyhlášce [38]. Pokud bychom 

chtěli získat zjednodušenou představu o způsobu určení ZHP, museli bychom se zaměřit na 

několik faktorů týkajících se zejména vlastností a množství nebezpečné látky. Je nutné mít od 

provozovatele soupis druhů nebezpečných látek, jejich množství a umístění. Dále je třeba 

posouzení těchto látek. To se týká stanovení množství nebezpečných látek, které se reálně 

mohou účastnit na havárii. V neposlední řadě je nutné znát také toxicitu látek, které se 

v objektu vyskytují. Následně už se jedná jen o tabulkovou metodu, kdy jde o přiřazování 

hodnot jednotlivým výstupům. Z nich poté opět z tabulek určíme hodnotu velikosti hranice 

ZHP. Hranice má tvar kružnice opsané kolem zdroje rizika, přičemž její obsah je samotná 

ZHP. Nutno dodat, že pokud je tato hranice menší než oblast podniku, pro kterou byl 

vypracován VHP, ZHP se nestanovuje. 

U zdrojů rizik, kde se je předpoklad závažné havárie, může být ZHP členěna na sektory 

a jejich úseky. To usnadňuje postup při plánovacích a zásahových činnostech, které mohou 

být zaměřeny přímo na danou oblast, přičemž se zde uplatňují opatření stanovená VnHP. Tato 

opatření jsou stanovena dle specifických vlastností látky a daného sektoru. Hranice sektorů se 

přizpůsobí terénním, demografickým a klimatickým poměrům v řešené oblasti. 

V bezprostřední blízkosti zdroje rizika nebo tam, kde se nachází významná 

infrastruktura nebo přírodní hodnoty (vodní tok, atd.), budou podmínky pro plánování trochu 

odlišné. Uplatňují se zde předem stanovená opatření, bez ohledu na výsledky z analýzy šíření 

nebezpečných látek. Z toho můžeme soudit, že tyto oblasti jsou při úniku nebezpečných látek 

brány primárně jako zasažené. Ochranná opatření se plánují formou plánů konkrétních 

činností, přičemž je brán zřetel na velikost ZHP a charakter ohrožení. 

Zpracovatelem VnHP je hasičský záchranný sbor kraje. Pokud ZHP zasahuje území více 

krajů, zpracují hasičské záchranné sbory příslušných krajů dílčí části a předají je hasičskému 

záchrannému sboru kraje v jehož územním obvodu se pracoviště se stanovenou ZHP nachází. 

Koordinující hasičský záchranný sbor (hasičský záchranný sbor kraje v místě stanovení ZHP) 
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sjednocuje postup příslušných hasičských záchranných sborů při zpracování částí VnHP  

a navrhuje a projednává změny dílčích částí. Následně sestavuje VnHP pro celou ZHP. Pro 

konečné vypracování VnHP jsou potřeba tyto podklady: 

• vymezená ZHP; 

• podklady vypracované provozovatelem objektu nebo zařízení zařazeného do skupiny 

B, zejména bezpečnostní zpráva a písemné podklady provozovatele; 

• dílčí podklady poskytnuté orgány veřejné správy; 

• vyjádření veřejnosti, dotčených orgánů veřejné správy a dotčených obcí k jeho 

návrhu. 

VnHP je samostatný dokument, který se podílí na havarijním plánování kraje. Obsahuje 

dvě základní části – textovou a grafickou. Textovou část dále rozdělujeme na tři dílčí části,  

a to informační, operativní a plány konkrétních činností (viz Obrázek 2). 

Vnější
havarijní plán

Textová část Grafická část

Informační část Operativníčást
Plány konkrétních 

činností
Mapy, grafy, 

schémata

Vnější
havarijní plán

Textová část Grafická část

Informační část Operativníčást
Plány konkrétních 

činností
Mapy, grafy, 

schémata

 

Obrázek 2 Struktura vnějšího havarijního plánu    

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Informační část je popisná. Obsahuje informace o provozovateli – popis zařízení, 

objektů, zdroje rizika. Je zde uvedena také charakteristika území – demografická, 

hydrologická, klimatická. Nalezneme zde také informace o ZHP, popis nebezpečné látky, 

popřípadě její účinek na člověka a možné dopady havárie.  

Operativní část se už zabývá praktickými věcmi. Popisuje přehled opatření, která budou 

prováděna po vyrozumění o vzniku havárie. Samotné provedení jednotlivých opatření je 

uvedeno v plánech konkrétních činností, přičemž jejich použití je závislé na charakteru 

havárie.  



14 

Operativní část obsahuje: 

• úkoly správních úřadů, složek IZS, dotčených správních úřadů a jiných fyzických 

a právnických osob při havárii; 

• způsob koordinace řešení závažné havárie; 

• kritéria pro vyhlášení krizových stavů, pokud VnHP k řešení mimořádné události 

nepostačuje; 

• způsob zabezpečení informačních toků při řízení záchranných a likvidačních prací; 

• činnosti při rozšíření nebo možnosti rozšíření mimořádné události mimo ZHP  

a systém spolupráce dotčených správních úřadů. 

 Plány konkrétních činností obsahují činnosti pro provádění záchranných a likvidačních 

prací. Lokálně jsou určeny do ZHP, jejich použití závisí na druhu havárie. Zpracovávají se 

v rozsahu: 

• plán vyrozumění; 

• plán varování obyvatelstva; 

• plán ochrany osob; 

• plán zásahu složek IZS;  

• plán dekontaminace; 

• plán monitorování; 

• traumatologický plán havárie; 

• plán veterinárních opatření; 

• plán zamezení distribuce a používání potravin, krmiv a vody kontaminovaných 

nebezpečnými látkami; 

• plán preventivních opatření k zamezení nebo omezení účinku domino efektu; 

• plán zacházení se zemřelými osobami v zamořené oblasti; 

• plán opatření k zabránění nebo omezení dopadů havárie na složky životního 

prostředí; 

• plán zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti a plán regulace pohybu osob  

a dopravy; 

• plán komunikace s veřejnosti a hromadnými informačními prostředky; 

• plán nakládání s odpady vzniklými při závažné havárii. 

Grafická část slouží pro zobrazení a lepší orientaci v části textové. Jsou v ní obsaženy 

zejména mapové podklady, grafy, dislokace sil a prostředků, atd. 
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VnHP se zpracovávají minimálně ve dvou vyhotoveních - jedno se ukládá jako součást 

krizového plánu kraje pro jednání bezpečnostní rady kraje a krizového štábu kraje, druhé na 

operační a informační středisko kraje. Jeho schválení spadá pod hejtmana daného kraje, 

popřípadě starosty obce s rozšířenou působností [42]. VnHP se prověřují minimálně jedenkrát 

za 3 roky cvičením havarijní připravenosti, pokud dojde ke změně, která má dopad na obsah 

HP kraje, provádí se bezodkladně aktualizace VnHP.  

Je potřeba ještě uvést, že zatímco VHP nepatří do veřejného projednávání, informace 

z VnHP mohou být zveřejněny. Děje se tak u dokumentace, která neobsahuje zvláštní 

skutečnosti, dle § 27 [43] nebo utajované skutečnosti [41]. 

3.5 Havarijní karty pro zásah složek IZS  

Havarijní karty jsou nástrojem při rozhodování v případě vzniku havárie s únikem 

nebezpečných látek. Jelikož se jedná o nosnou část represivního obsahu VnHP, zpracovávají 

se jen pro významné zdroje rizika. Havarijní karty jsou určeny zasahujícím složkám pro lepší 

organizaci, minimalizaci následků a ochranu obyvatelstva. 

Jsou složeny z textové a grafické části. Textová část obsahuje popis zdrojů nebezpečí, 

nebezpečné vlastnosti látek, stanovení dosahů účinků havarijních projevů, organizace zásahu 

a činnosti zasahujících složek, počet ohrožených osob, ohrožené významné objekty, relace 

pro varování obyvatelstva. Grafická část slouží pro podporu textové části v mapovém 

zobrazení. Znázorňuje dosahy účinků havarijních projevů, příjezdové cesty pro zasahující 

složky, kontaktní stanoviště, významné objekty, pokrytí ohroženého území signálem sirén 

apod. 

Havarijní karty byly vytvořeny pro rychlou reakci na plánovanou mimořádnou událost. 

Díky jejich praktickému zaměření může být jejich využití při zásahu velkým přínosem.  
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4 Analýza ohrožení dálnice D1 v zónách havarijního plánování 

Dne 25. listopadu 2009 byla uvedena do provozu část dálnice D1, která spojuje Bílovec, 

Ostravu a Bohumín (viz Obrázek 3). Její úsek, který vede přes město Ostravu, se nachází 

v severní části ZHP podniků BorsodChem MCHZ, s.r.o. a OKD, OKK, a.s., Koksovna 

Svoboda. Díky této situaci nastala potřeba řešit nejen ochranu lidí žijících v přilehlých 

obydlených částech města nacházejících se v ZHP, ale také lidí cestujících po dálnici D1 

v daném úseku. Dálnice je specifická oblast, pro kterou je nutné zpracovat detailnější analýzu 

průběhu závažné havárie v podnicích s únikem nebezpečných látek. Analýza by měla 

napovědět, kam by měla směřovat ochranná opatření pro osádky vozidel,  

a jak by měly postupovat složky IZS  při záchranných a likvidačních pracích. 

 

Obrázek 3 Úsek dálnice D1  

Obr. převzat z http://www.mapy.cz. 

4.1 Subjekty s nebezpečnými látkami 

Podniky BorsodChem MCHZ, s.r.o.. a OKD, OKK, a.s., Koksovna Svoboda se zabývají 

výrobou a zpracováním nebezpečných chemických látek9. Z pohledu škodlivých účinků 

používaných látek na lidský organismus, se jedná především o látky amoniak a koksárenský 

plyn. Působí zejména jako otravné látky při vdechování, u koksárenského plynu navíc hrozí 

riziko iniciace a výbuchu. 
                                                 
9 Definice nebezpečných látek je stanovena zákonem [44]. 



17 

Dle zákona [44] byly objekty BorsodChem MCHZ, s.r.o. a OKD, OKK, a.s., Koksovna 

Svoboda zařazeny do skupiny B (viz příloha č. 1). To mimo jiné znamená, že pro tyto 

podniky je nutné zpracovat VnHP pro stanovenou ZHP. VnHP výše zmíněných podniků 

zpracovává Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje. Na rozdíl od ZHP, kterou 

stanovuje Krajský úřad Moravskoslezského kraje dle podkladů provozovatele. ZHP v této 

oblasti protíná dálnice D1, pro kterou je nutné navrhnout opatření pro ochranu posádek 

projíždějících vozidel.  

4.1.1 BorsodChem MCHZ, s.r.o  

Společnost BorsodChem MCHZ, s.r.o. (dále jen „BCH MCHZ“)  je především výrobní 

podnik, který zpracovává a vyrábí produkty zejména v oblasti organické chemie. Za tím to 

účelem skladuje nebezpečné chemické látky nutné pro výrobu, nebo následný prodej.  

Jeho počátky začaly výrobou amoniaku a síranu amonného. Postupně byl výrobní 

program závodu rozšiřován o anorganické produkty. Jednalo se hlavně o kyselinu dusičnou  

a další typy hnojiv a technické plyny. Od 50. let začal narůstat podíl výrobků organické 

chemie, která dnes tvoří rozhodující výrobní náplň. V roce 1985 byla uvedena do provozu 

dosud nejvýznamnější investice závodu - anilinový blok. Je tvořen technologicky 

navazujícími výrobnami vodíku, kyseliny dusičné (55 – 56%-ní), koncentrované kyseliny 

dusičné (98 - 99%-ní), nitrobenzenu, rajského plynu a anilinu. Na anilinový blok počátkem 

90. let navázala zvýšená výroba cyklohexylaminu, dicyklohexylaminu, dietyloxalátu a výroba 

speciálních aminů. Tyto látky se používají hlavně v gumárenském průmyslu pro urychlení 

vulkanizace, najdou však také uplatnění ve farmacii při výrobě léků nebo třeba pro úpravu 

vody. 

Charakteristika lokality 

Objekt BCH MCHZ se nachází v severní průmyslové zóně města Ostravy  

(viz Obrázek 4), na pravém břehu řeky Odry, těsně pod jejím soutokem s řekou Opavou. 

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

a od střední části severovýchodním směrem postupně stoupá. Nadmořská výška objektu je  

210 m n.m. a od střední části severovýchodním směrem postupně stoupá na úroveň  

214 m n.m. Samotný areál podniku byl historickým vývojem rozdělen do dvou částí 

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

Setrvačný blok a novější část je označována jako Anilinový blok. Jeho celková rozloha činí 

přibližně 100 ha.  
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BorsodChem
MCHZ, s.r.o.

 

Obrázek 4 Areál podniku BCH MCHZ   

Obr. převzat z http://www.mapy.cz a upraven. 

V podniku pracuje průběžně 840 osob [47], přičemž je směna dělena na ranní, odpolední  

a noční. Největší počet pracovníků z celkového počtu osob se nachází na ranní směně, a to  

680 [47]. 

Zdroje rizika  

Amoniak je toxický zkapalněný plyn, který se po úniku chová jako těžký plyn. 

Skladován je v osmi 100 m3 ocelových nádržích (devátá nádrž je reservní, tedy prázdná), 

které jsou umístěny v záchytné jímce. Jímka je bezodtoká, s instalovanou vodní clonou. 

Maximální plnění jednoho zásobníku je 50 t.  

Amoniak je do BCH MCHZ dopravován v železničních  cisternách. Na vlečce v areálu 

podniku se může pohybovat až 12 cisteren s amoniakem o objemu jedné cisterny 50 t. Stáčení 

amoniaku probíhá na vyhrazeném místě po připojení cisterny k zásobníku. Při skladování 

kapalného amoniaku neprobíhají žádné chemické procesy ani děje, které by mohly způsobit 

jeho únik. Mění se jen fyzikální podmínky jako jsou změna tlaku a teploty, při kterých je 

amoniak skladován. Možný únik amoniaku přes přečerpávací ventil je monitorován čtyřmi 

čidly, údaje jsou spolu se signalizací překročené hodnoty vyvedeny do velínu a na dispečink.  
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Zóna havarijního plánování  

Území nacházející se v ZHP BCH MCHZ je ohroženo únikem toxického amoniaku 

nejen ze zásobníků, stáčiště či železniční vlečky. Nejbližší vzdálenost zdroje rizika 

(zásobníků) od dálnice je cca 600 m. 

Vnější hranice ZHP se stanovuje na základě vyhlášky [38]. ZHP se v tomto případě 

skládá ze dvou částí (viz příloha č. 2):  

1. část - zdroj rizika - zásobníky amoniaku – část kružnice o poloměru 2 000 m ve směru 

sever a jih; 

2. část - zdroj rizika - železniční cisterny - křivka opsaná kolem železniční vlečky ve 

vzdálenosti 2 000 m ve směru sever a jih. 

ZHP zasahuje území několika městských obvodů (viz příloha č. 2): 

• Moravská Ostrava a Přívoz (části obce Moravská Ostrava, Přívoz);  

• Mariánské Hory a Hulváky (části obce Mariánské Hory, Hulváky);  

• Nová Ves; 

• Třebovice;  

• Svinov; 

• Hošťákovice;  

• Lhotka;  

• Petřkovice. 

4.1.2 OKD, OKK, a.s., Koksovna Svoboda 

Základní činností společnosti OKD, OKK, a.s., Koksovna Svoboda (dále jen „OKD, 

OKK“) je výroba koksu z koksovatelného uhlí, které je společnosti poskytováno nejen 

ostravsko-karvinským revírem, který je součástí hornoslezské pánve, ale i uhlím z jiných částí 

Evropy. 

Kromě nejrůznějších druhů koksu, vyráběných pro náročnou klientelu na domácím  

i zahraničním trhu, produkují koksovny nezanedbatelné množství koksárenského plynu, 

odsířeného pod hranici 500 mg/m³, dehet, benzol, síran amonný a elementární síru.  

 

 



20 

Výrobní kapacita OKD, OKK s dvěma provozovanými koksovnami činila  

k 31. 12. 2009 celých 0,84 mil. t, z toho:  

• 0,21 mil. t bylo slévárenského koksu; 

• 0,38 mil. t bylo vysokopecního koksu; 

• 0,25 mil. t bylo palivového a technologického koksu. 

Mezi další činnosti, kterými se OKD,OKK zabývá (rozsah povolení a oprávnění pro 

provádění jednotlivých činností je uveden ve výpisu z obchodního rejstříku) patří:  

• výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako 

výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, 

karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí  

a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce 

toxické a toxické;  

• výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako 

hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé a senzibilizující; 

• prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, 

oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, karcinogenní, mutagenní, toxické pro 

reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí; 

• a další [34]. 

Charakteristika lokality 

Areál Koksovny Jan Šverma se nachází v severní průmyslové zóně města Ostravy  

v údolní nivě na pravém břehu řeky Odry (viz. Obrázek 5), patří k městskému obvodu  

Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky. Ve smyslu geomorfologického členění se nachází  

v prostoru Ostravské pánve v nadmořské výšce cca 208 m n. m. Povrch v areálu Koksovny 

Jan Šverma je zarovnán  navážkami, které jsou tvořeny důlní hlušinou různé mocnosti. 

Poklesy způsobené minulou hornickou činností prakticky odezněly [48]. 

V přibližně stejné nadmořské výšce, jako je areál koksovny, je i území nivy na levém 

břehu řeky Odry, kde jsou v severním směru městské obvody Lhotka a Hošťálkovice. Terén 

zde postupně stoupá na kótu cca 250 m n. m. Oba městské obvody jsou charakterizovány 

rozptýlenou zástavbou rodinných domků venkovského typu [48]. 
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Na západě provozy Koksovny Jan Šverma sousedí se starší částí chemických provozů 

společnosti BCH MCHZ, na severu s provozy MST a.s., Teplárny Mariánské Hory  

a s drobnými podnikatelskými aktivitami v prostoru bývalého dolu Šverma, za kterými leží 

opět další provozy společností BCH MCHZ a společnosti AliaChem a.s. odštěpného závodu 

Moravské chemické závody. 

Severní průmyslová zóna je zde ohraničena řekou Odrou. Východně od Koksovny Jan 

Šverma je pak významný komunikační tah ulice - Švermova a Slovenská, za kterou jsou 

lokalizovány garáže osobních aut a dále provoz společnosti TCHAS – bývalých Uhelných 

skladů. Následuje těleso důlního odvalu, které je vůči ostatnímu terénu převýšen o cca 20 m.  

V jižním směru od Koksovny Jan Šverma, v nevelké vzdálenosti za železniční tratí, se pak 

nachází ulice Mariánskohorská – frekventovaná rychlostní komunikace, za ní leží zóna 

lehkého průmyslu a služeb, významnější jsou zde v jihovýchodním směru nákupních 

střediscích Kaufland a Sconto. Za ulicí Novoveskou pak začíná sídliště Fifejdy patřící rovněž 

k městskému obvodu Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky. Celková rozloha areálu OKD,OKK 

je přibližně 1,2 km². 

OKD, OKK, 
a.s., Koksovna 
Svoboda

 

Obrázek 5 Areál podniku OKD, OKK   

Obr. převzat z http://www.mapy.cz a upraven.  

Celkový počet zaměstnanců je 448 [48], přičemž jsou směny v podniku členěny na 

ranní, odpolední a noční, největší počet zaměstnanců je na ranní směně, a to 304 [48]. 
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Zdroje rizika  

Ohrožujícími nebezpečnými látkami, které mohou způsobit závažnou havárii nebo 

svými účinky přesáhnout areál podniku OKD, OKK jsou koksárenský plyn a benzol. 

Koksárenský plyn, který obsahuje oxid uhelnatý a vodík, je toxický extrémně hořlavý plyn 

skladovaný v nízkotlakém plynojemu MAN o objemu 80 000 m3 a distribuovaném 

středotlakým potrubím. Plynojem MAN se nachází ve vzdálenosti cca 80 m od dálnice, 

středotlaké potrubí koksárenského plynu je v bezprostřední blízkosti dálnice (nejbližší 

vzdálenost 20 m). 

Zóna havarijního plánování 

Pomocí metody odborného odhadu byly pro další analýzu rizika vybrány zdroje 

nebezpečí, u kterých lze očekávat následky závažné havárie za hranicemi objektu: 

• plynojem MAN – koksárenský plyn;  

• zásobníky benzolu; 

• potrubí koksárenského plynu. 

Výše uvedené tři zdroje rizika představují nejvýznamnější rizika závažné havárie 

v objektu. Proto byla tato zařízení v posuzovaném objektu OKD,OKK vybrána pro detailnější 

hodnocení.  

Vnější hranice ZHP byla opět stanovena podle [38] a skládá se ze 3 částí (viz příloha  

č. 3): 

1. část - tvoří kružnice o poloměru 700 m. Tato část je ohrožena převážně plynojemem. 

Opsaná kružnice okolo plynojemu MAN (700 m) v sobě zahrnuje kružnice okolo 

plynojemu zásobníků benzolu (400 m); 

2. část - tvoří křivka ve vzdálenosti 350 m od středotlakého potrubí koksárenského plynu 

ve směru severovýchod; 

3. část - tvoří křivka ve vzdálenosti 350 m od středotlakého potrubí koksárenského plynu 

ve směru  jih. 

ZHP zasahuje území těchto městských obvodů (viz příloha č. 3): 

• Nová Ves; 

• Mariánské Hory a Hulváky; 

• Moravská Ostrava a Přívoz.  
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4.2 Analýza rizik rozptyl ů nebezpečných látek  

Jak již bylo uvedeno výše, pro správné určení opatření pro ochranu osádek vozidel 

jedoucích po dálnici D1 a pro plánování zásahu složek IZS, je třeba analyzovat průběh 

rozptylu nebezpečných látek. Pro jeho  správné určení je nutné zvolit vhodnou metodu nebo 

program, který je schopný zpracovat velké množství informací nejen o nebezpečné látce, ale 

také o terénu, infrastruktuře či povětrnostních podmínkách. 

4.2.1 Specifikace nebezpečných látek 

Začátkem analýzy průběhu a chování nebezpečné látky ve volném prostředí je její 

charakteristika. Ta se skládá z obecných vlastností látky a jejích specifických modifikacích, 

které jsou používány přímo v podnicích. Jednotlivé vlastnosti nebezpečných látek jsou 

ovlivněny hlavně jejich koncentrací, popřípadě podílem jiných látek v jejich sloučeninách. 

Proto je nutná přesná specifikace používaných nebezpečných látek, aby bylo možné počítat 

s každou z jejich vlastností. Pro potřeby analýzy je nutné popsat amoniak a koksárenský plyn. 

Amoniak10 

Amoniak, triviálním názvem čpavek, je bezbarvá toxická látka zásadité povahy, která 

při vdechování poškozuje sliznici a v plynné podobě je lehčí než vzduch. Má ostrý, dráždivý, 

štiplavý zápach, který varuje před potenciálně nebezpečnou expozicí. Průměrný práh vnímání 

je 5 ppm, dostatečně nižší než jsou nebezpečné nebo škodlivé koncentrace. Expozice velmi 

vysokým koncentracím může vést k poškození plic a k smrti. Amonné sloučeniny by neměly 

přijít do kontaktu se zásadami, protože se mohou uvolnit nebezpečné dávky amoniaku. 

Amoniak se velmi dobře rozpouští ve vodě, a to při 0 °C 1148 cm³ v 1 cm³ vody, za 

vzniku zásaditého roztoku, který se nazývá  čpavek. Výsledný roztok je následně 

silně zásaditý.  

Toxicita roztoků amoniaku obvykle nepůsobí problémy člověku a jiným savcům, 

protože mají specifický mechanismus, který je schopen amoniak eliminovat. Eliminace 

spočívá v konverzi na karbamoylfosfát (pomocí enzymu karbamoylfosfátsyntázy), ten 

následně vstupuje do močovinového cyklu a je přeměněn na aminokyseliny nebo 

vyloučen močí. Ryby a obojživelníci však tento mechanismus postrádají, mohou obvykle 

amoniak pouze přímo vylučovat [11]. I v nízkých koncentracích je tedy amoniak velmi 

                                                 
10 Informace o amoniaku jsou získány z bezpečnostního listu provozovatele [45]. 
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toxický pro vodní živočichy a může změnit hodnotu pH vodního prostředí. Proto je Směrnicí 

Rady 67/548/EHS klasifikován jako nebezpečný pro životní prostředí. 

Agentura National Institute for Occupational Safety and Health snížila koncentraci 

IDLH (bezprostředně nebezpečnou pro život a zdraví) z 500 na 300 ppm. Jedná se  

o koncentraci dané látky, kterou může být zdravý pracovník vystaven po 30 minut, aniž by 

utrpěl nevratné škody na zdraví. 

V areálu BCH MCHZ se nachází zásobníky s látkou, jejíž přesný název zní - amoniak 

kapalný technický (bezvodný). Tato látka, jak napovídá její název, se nachází v kapalném 

stavu (čirá, bezbarvá kapalina), ale při styku se vzduchem prudce reaguje za vzniku plynného 

amoniaku. Jak je uvedeno výše, tato látka je toxická. Její páry silně dráždí oči a dýchací cesty 

(k plicnímu edému může dojít až se zpožděním dvou dnů) a při styku s pokožkou způsobuje 

poleptání, v případě kapalného amoniaku omrzliny. Při běžných teplotách je amoniak 

nehořlavý, existuje však nebezpečí vznícení při vysokých teplotách (vnější zdroj tepla,  

v případě přímého kontaktu s vodou a s oxidačními látkami). Při požáru je zde možnost 

uvolňování plynného amoniaku až oxidů dusíku, přičemž se mohou tvořit žíravé  a výbušné 

směsi. 

Při úniku amoniaku je třeba dbát zejména na ochranu dýchacích cest, očí a při vysoké 

koncentraci i nechráněných částí těla. 

Je třeba upozornit, že amoniak bude ze zásobníku unikat ve dvou fázích. Jednak jako 

kapalina, v tomto skupenství je skladován, a také jako plyn, ve který se bude ihned po úniku 

měnit. Tato přeměna nebude dostatečně rychlá, proto se při úniku vytvoří pod zdrojem kaluž, 

ze které se bude odpařovat amoniak v plynné formě. Plyn amoniaku je těžší než vzduch, proto 

se bezprostředně po úniku bude držet spíše při zemi, v čemž spočívá jeho velké nebezpečí pro 

člověka. 

Koksárenský plyn11 

Jedná se o hořlavý plyn charakteristického zápachu. Koksárenský plyn je směs plynů  

vznikající při koksování černého uhlí. Pro jeho další využití je potřeba ho vyčistit, přičemž se 

odstraňují látky jako je např. dehet, benzol, sulfan, naftalen a amoniak. Kromě použití jako 

zdroje vodíku se koksárenský plyn používá také pro spalování. K úplnému popisu jeho 

vlastností je třeba uvést také vlastnosti složek, ze kterých se koksárenský plyn skládá.  

                                                 
11 Informace o koksárenském plynu jsou získány z bezpečnostního listu provozovatele [46]. 
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V podniku OKD,OKK  je skladováno velké množství koksárenského plynu, jehož 

složení obsahuje vodík (50 % – 60 %), methan (20 % – 30 %), oxid uhelnatý (5 % – 8 %)  

a benzen (0,05 % - 0,2 %).  

Vodík je bezbarvý, lehký plyn, bez chuti a zápachu. Je extrémně hořlavý, hoří 

namodralým plamenem, ale samotné hoření nepodporuje. Je několikanásobně lehčí 

než vzduch a vede teplo sedmkrát lépe než vzduch. Za normální teploty je stabilní, avšak při 

zahřátí, především s kyslíkem a halogeny je značně reaktivní. Pro tuto reakci je nutná 

inicializace (např. jiskra), hoření vodíku s kyslíkem je silně exotermní a vyvíjí teploty přes 

3 000 °C.Vodík je velmi málo rozpustný ve vodě a vytváří sloučeniny se všemi prvky 

periodické tabulky s výjimkou vzácných plynů. Při styku s kůží nebo očima nezpůsobuje 

poškození, jen ve vysokých koncentracích může způsobit udušení. 

Methan je při pokojové teplotě netoxický plyn bez barvy a zápachu, lehčí než vzduch 

(relativní hustota 0,55 při 20 °C). Je extrémně hořlavý, i když bod samozážehu je poměrně 

vysoký (595 °C, teplota vznícení při koncentraci 8,5 % je 537 °C). Stačí ale elektrická jiskra 

nebo otevřený plamen a směs methanu se vzduchem může být přivedena k výbuchu 

(minimální iniciační energie je 0,28 mJ). Přitom meze výbušnosti jsou značně velké, od 4,4 

do 15 objemových procent. Stejně jako vodík při styku s kůží nebo očima nezpůsobuje 

poškození, ve vysokých koncentracích může způsobit udušení. 

Oxid uhelnatý je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu, lehčí než vzduch, nedráždivý. 

Jedná se o hořlavou látku, která je toxická při vdechování. Ve vodě je málo rozpustný,  

s kyslíkem se prudce slučuje (hoří namodralým plamenem) na oxid uhličitý. Oxid uhelnatý je 

značně jedovatý; jeho jedovatost je způsobena silnou afinitou k hemoglobinu (krevnímu 

barvivu), čímž znemožňuje přenos kyslíku z plic do tkání. Vazba oxidu uhelnatého na 

hemoglobin je přibližně dvousetkrát silnější než kyslíku, a proto jeho odstranění z krve trvá 

mnoho hodin až dní. U postiženého je typické třešňové zbarvení kůže a sliznic. V této 

souvislosti je třeba poznamenat, že běžná plynová maska před účinky oxidu uhelnatého 

nechrání. Při úrovních COHb (oxid uhličitý vázaný na hemoglobin) do 10 % se obvykle 

neprojevují žádné příznaky, může ale poškodit plod v těle matky. V oblasti 10 - 30 % se 

objevují bolesti hlavy, závratě, slabost, schvácenost, nausea, dezorientace a poruchy vidění. 

Při COHb 30 - 50 % přistupuje dušnost, zrychlený tep a dýchání, synkopa. Při úrovních nad 

50 % může nastat kóma, křeče, zástava srdce. Již koncentrace 0,05 %, tj. 500 ppm, či asi  

450 mg CO/m3 může zablokovat funkci u 50 % hemoglobinu s následným kolapsem a smrtí. 

Při styku s kůží nebo očima nezpůsobuje žádná poškození. 
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Koksárenský plyn je toxický, ale hlavně extrémně hořlavý, přičemž jeho teplota 

vznícení je nad hranicí 450 °C . Spodní mez výbušnosti je 5,3 %, horní mez výbušnosti je  

30,3 %. Spodní mez výbušnosti je nejnižší koncentrace hořlavého plynu ve směsi se 

vzduchem, při které ještě směs hoří. Horní mez výbušnosti je nejvyšší koncentrace hořlavého 

plynu ve směsi se vzduchem, při které ještě směs hoří. Tento plyn je také škodlivý při 

vdechování a spolknutí, při delší expozici vdechováním hrozí nebezpečí závažného poškození 

zdraví. 

Ihned po havárii začne unikat do okolí v podobě plynu, který je lehčí než vzduch. Tím 

pádem se jeho nebezpečná koncentrace bude vyskytovat spíše ve vyšších polohách nad zemí.   

4.2.2 Program Aloha 

Základem k určení opatření ochrany posádek vozidel na dálnici D1 bylo stanovení 

dosahu a koncentrací nebezpečných látek po jejich úniku. Pro tyto účely  byl zvolen program 

Aloha, který slouží právě k modelování úniku chemických látek. K jeho výběru také přispěl 

fakt, že tento program je používán k účelům modelování úniků nebezpečných látek  

i Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje. 

Aloha (Areal Locations of Hazardous Atmospheres) je počítačový program, vytvořený 

speciálně k modelování úniku chemických látek [10]. Využívá se zejména pro potřeby 

bezpečnostní plánování a nebo cvičení. Byl navržen spoluprací The National Oceanic and 

Atmospheric Administration (NOAA) [27] a The Environmental Protection Agency (EPA) 

[26]. 

Aloha pracuje s modely nebezpečí jako je toxicita, hořlavost a schopnost exploze. Jeho 

chemická knihovna obsahuje informace o vlastnostech téměř 1 000 běžně používaných 

nebezpečných chemických látek, takže není nutné si tyto údaje vyhledávat jinde. Pro potřebu 

specifikace vlastností modelované látky můžeme danou látku modifikovat, čímž je ovlivněn 

výsledek, který je tímto přesnější. Předností programu Aloha je jeho malá náročnost na 

počítač, rychlé zpracování údajů a jejich následný snadný přenos do jiných programů. 

Výsledky z tohoto programu představují kompromis mezi přesností a rychlostí. 

Výhodou vybraného programu pro modelování je existence kontrolního mechanizmu, 

který minimalizuje chybu uživatele, a to tak, že kontroluje informace, které jsou do programu 

zadávány a upozorní uživatele, když udělá chybu. K dosažení správného výsledku je však 

potřeba také používat zkušenosti nabyté při řešení  jiných mimořádných událostí. Důležitým 
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atributem při práci s programem je tedy nejen znalost veličin, hodnot a specifických dat, ale 

také lidský faktor. 

Postup při práci v programu Aloha 

Pro používání programu je typických několik základních kroků: 

1. je potřeba zadat město, kde je možnost výskytu chemického úniku a datum a čas; 

2. vybrat nebezpečnou látku z knihovny chemických látek, která je implementována 

přímo v Aloze; 

3. vložit informace o meteorologických podmínkách; 

4. popsat, jakým způsobem chemikálie unikají; 

5. zadat do programu příkaz, aby zobrazil zóny ohrožení.  

Zobrazí se možnost výběru oblastí. Tyto oblasti jsou barevně odděleny, přičemž červená 

zóna je smrtící, oranžová zraňující a žlutá zóna je bezpečná jen se zvýšenou koncentrací. Dále 

je pro zobrazení důležité vybrat jeden z možných scénářů - toxicita, hořlavost a výbušnost. 

Aloha může nebezpečné oblasti zobrazit na mapovém podkladu užitím MARPLOT® nebo je 

zde možnost exportu těchto oblastí do GIS systémů. 

Aloha nabízí také možnost zobrazit ohrožení v určitém bodě s cílem získat specifické 

informace o průběhu a účinku ohrožení v oblasti našeho zájmu (může se jednat např.  

o nemocnice, školy, v tomto případě úseku dálnice D1). Aloha tyto informace zobrazí jako 

text nebo graf. Výsledky z tohoto programu můžeme uložit jako soubory do počítače a poté 

s nimi dále pracovat v programech jiných. 

4.2.3 Koncentrace nebezpečných látek a její časový průběh  

Pomocí softwaru Aloha byl modelován možný únik amoniaku a koksárenského plynu. 

Tyto látky a jejich vlastnosti jsou zcela odlišné, proto bylo nutné použít u jejich úniku jiné 

způsoby řešení. U amoniaku se jedná o dvoufázový únik v podobě kapalina/plyn ze 

zásobníku. Při mimořádné události s koksárenským plynem jde o středotlaké potrubí s únikem 

lehkého plynu. Pro obě látky při modelování v programu Aloha byly zvoleny shodně dva 

body, a to: 

• určení polohy, které odpovídá městu Ostrava nacházející se v České republice; 

• atmosférické hodnoty, které byly nadefinovány u obou průběhů jako kritické.  
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Výsledky modelování amoniaku pomocí programu Aloha 

Program Aloha pracuje s vloženými daty, která se týkají jednak lokalizace oblasti, 

charakteristikou chemické látky, meteorologickými podmínkami, tak i charakteristikou 

zásobníku. Z těchto hodnot program následně určí rozsah úniku amoniaku, konkrétní data  

viz příloha č. 4. 

Kritické meteorologické podmínky12 jsou takové podmínky, při nichž by byl dopad 

havárie nejmarkantnější. Při modelování je potřeba brát v úvahu nejhorší možné podmínky, 

aby s nimi bylo počítáno při zásahu. Ty jsou určeny zejména stabilitou ovzduší a rychlostí 

větru. Zatím co stabilita ovzduší vypovídá o vertikálním proudění a nařeďování nebezpečných 

látek, rychlost větru určuje horizontální ředění nebezpečných látek. Čím je rychlost větru 

nižší, tím stálejší je koncentrace nebezpečné látky v dané oblasti. Při jeho vyšší rychlosti je 

sice látka rozptýlena na větší ploše, její koncentrace tím však razantně klesá. 

Pokud bychom chtěli čistě teoretickou situaci, rychlost větru by byla 0 m/s. To však 

nemůže téměř nastat a ani program Aloha není uzpůsoben takovéto podmínce. Jako nejnižší 

možná hodnota, kterou tento software akceptuje je uvedených 0,7 m/s ve 3 metrech. Směr 

větru je zadán jako severní. 

Terén je považován jako členitý, přesnější specifikace je průmyslová oblast nebo les. 

Pro kritické meteorologické podmínky je také typická vysoká oblačnost. Zde je zadána 

nejvyšší hodnota číslo 10, která reprezentuje kompletní zatažení oblohy.  

Teplota vzduchu byla stanovena na 5 °C, stabilita prostředí na stupeň F, což je 

nejstabilnější možnost. Stabilita prostředí je určena několika faktory, mezi nejvýznamnější 

patří turbulence větru nebo pronikání slunečního záření. Ve stabilním prostředí proudí vítr 

slabě a nízko u země, sluneční záření je téměř neznatelné nebo velmi slabé. Tyto hodnoty 

odpovídají definici kritickým meteorologickým podmínkám. 

Hranice inverze je ve 300 metrech a značí oblast, nad kterou by nebezpečná látka 

neměla postupovat výše, pokud je lehčí než vzduch. Relativní vlhkost je na hodnotě 50 %. 

Posledním krokem, který úzce souvisí s charakteristikou samotného zásobníku, je 

množství úniku nebezpečné látky. Jedná se o horizontálně uložený válec, jehož délka je  

17,1 m a výška 2,7 m. Zásobník obsahuje tekutinu (amoniak je skladován pod tlakem jako 

kapalina) při -20 °C a je zaplněn z 85 %. Únik amoniaku probíhá přes kruhovou díru 

                                                 
12 Hodnoty pro kritické meteorologické podmínky převzaty z vnějších havarijních plánů [47],  [48]. 
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(předpoklad je přes plnící ventil) o průměru 5 cm, která je ve výšce 1,35 m nad spodní částí 

zásobníku [47]. 

Při nastavení doby úniku na 1 hodinu (jedná se o předdefinovanou hodnotu) v programu 

vychází, že průměrná hodnota ztráty amoniaku ze zásobníku bude mít hodnotu 845 kg/min 

(platí při délce úniku nad 1 minutu). Celkové množství, které může uniknout je 26 262  kg, 

této hodnoty však prakticky nebude dosaženo. Jedná se čistě o teoretickou hodnotu, jelikož se 

předpokládá, že zasahující složky IZS provedou potřebná opatření v podstatně kratším 

časovém úseku. Amoniak se bude ze zásobníku uvolňovat v podobě kapaliny, která se bude 

ihned přeměňovat na plynnou formu (popřípadě aerosol). 

Oblast zasažená amoniakem 

Výstupem Alohy je oblast ohrožená nebezpečnou látkou (viz Obrázek 6), v tomto 

případě amoniakem. Červenou barvou je značeno smrtelné pásmo pro člověka, oranžová 

barva signalizuje zraňující oblast. Smrtelná oblast sahá do vzdálenosti 0,93 km od zdroje, 

zraňující oblast do vzdálenosti 2,21 km.  

 

Obrázek 6 Oblast ohrožená toxicitou amoniaku  

Zdroj: Vlastní zpracování.  

Jelikož jsou předpokládány všechny možnosti úniku amoniaku, není brán v úvahu směr 

větru. V tom případě je možné rozšíření amoniaku po celém obvodu ohraničených oblastí. Na 
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následujícím Obrázku 7 je zobrazen průnik mapových podkladů a grafických výstupů 

programu Aloha, které znázorňují úseky dálnice D1 v souvislosti s oblastí se smrtelnou 

dávkou amoniaku, respektive dávkou zraňující.   

zásobníky 
amoniaku

2,21 km0,93 km

hranice smrtelné
zóny
hranice zraňující
zóny  

Obrázek 7 Zobrazení toxicity amoniaku na mapovém podkladu   

Obr. převzat z http://www.mapy.cz a upraven. 

Z Obrázku 7 je zřejmé, že dálnice se nachází v oblasti ohrožené jak zraňující, tak 

smrtelnou koncentrací amoniaku.  

Časový průběh koncentrace amoniaku na dálnici D1 

Smrtící oblast, ve které se vyskytuje dálnice D1, je přibližně mezi 0,6 km – 0,8 km od 

zdroje úniku. Při tak malém rozdílu vzdálenosti je časový průběh koncentrace amoniaku 

v těchto oblastech velmi malý. Bližší části dálnice D1 by byly zasaženy zraňující koncentrací 

amoniaku již po 3 – 4 minutách po začátku úniku, smrtelná hodnota koncentrace by zde 

nastala kolem 4. minuty průběhu mimořádné události. Při stálém a ničím neovlivňovaném 

průběhu úniku amoniaku by jeho koncentrace na bezpečnou mez klesla až chvíli před  

40. minutou události (viz Obrázek 8 a Obrázek 9). 

 

 



31 

 

Obrázek 8 Časový průběh smrtelné koncentrace amoniaku ve vzdálenosti 0,59 km od zdroje 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

 

Obrázek 9 Časový průběh smrtelné koncentrace amoniaku ve vzdálenosti 0,8 km od zdroje 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Zraňující oblast, do které zasahuje úsek dálnice D1, je už mnohem rozsáhlejší. Jedná 

se o území vzdálené od zdroje úniku přibližně 0,93 km – 2,21 km. Na tomto úseku nedosáhne 

koncentrace amoniaku smrtících hodnot, může ale způsobit zdravotní problémy. Zraňující 

koncentrací by byla zasažena část dálnice ve vzdálenosti 0,96 km od zdroje v rozmezí  

5 – 6 minut. Bezpečná hodnota koncentrace amoniaku by v této oblasti nastala opět těsně před 

40. minutou (viz Obrázek 10). Nejvzdálenější možný úsek dálnice, kde by se mohla 
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vyskytovat zraňující koncentrace amoniaku, je 2,21 km od zdroje rizika. Těchto hodnot by 

zde mohlo být dosaženo až po 15 minutách od začátku mimořádné události. Při stanovených 

podmínkách by koncentrace klesla na bezpečnou mez přibližně ve 30. minutě události (viz 

Obrázek 11). 

 

Obrázek 10 Časový průběh zraňující koncentrace amoniaku ve vzdálenosti 0,96 km od zdroje 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

 

Obrázek 11 Časový průběh zraňující koncentrace amoniaku ve vzdálenosti 2,2 km od zdroje 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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Výsledky modelování koksárenského plynu pomocí programu Aloha 

Koksárenský plyn, který ohrožuje úsek dálnice D1, je veden ve středotlakém potrubí  

a současně je skladován v nízkotlakém plynojemu MAN. 

V této části práce je zaměřeno na modelování úniku koksárenského plynu ze 

středotlakého potrubního rozvodu. Modelová situace je velmi podobná jako při úniku 

amoniaku. Lokalita zůstává shodná jako u modelování předešlé látky, jedná se tedy o město 

Ostrava na území České republiky. Taktéž atmosférické podmínky zůstávají nezměněny, opět 

jsou stanoveny jako kritické (vysvětlení je uvedeno výše). 

Jako chemická látka byl zadán do programu ALOHA oxid uhelnatý, který je obsažen 

v knihovně tohoto programu. Tato látka byla zvolena vzhledem k tomu, že koksárenský plyn 

byl modelován nejprve pro jeho toxické vlastnosti (viz příloha č. 5). Ty  reprezentuje právě 

oxid uhelnatý, který je v koksárenském plynu zastoupen 8% z celkového podílu směsi. Druhá 

modelová situace byla naprogramována na zápalnost koksárenského plynu (viz příloha č. 6) 

Zde je celkový podíl výbušných látek (vodík a methan) na směsi 90%. 

Změnou oproti modelování amoniaku je určení množství, které může z potrubí 

uniknout. Zde byla použita část metodiky CEI (Chemical Exposure Index Guide) [1] pro 

výpočet rychlosti úniku plynů do ovzduší. Následující rovnice (4.1) byly odvozeny z rovnice 

pro rychlost výtoku plynů: 

6 24,751 10
273a

MH
AQ D P

T
−  = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  + 

   [kg/s]            (4.1) 

AQ  …. rychlost úniku látky do ovzduší (kg/s) 

D   …. průměr otvoru (mm) 

aP   …. absolutní tlak (gP +101,35) (kPa) 

gP   .… pojistný tlak (kPa) 

MH  …. molekulová hmotnost materiálu 

T   …. teplota (°C) 

Průměr otvoru byl stanoven na 200 mm, což je průměr potrubí. Pojistný tlak je 5 kPa, 

molekulová hmotnost směsi dle bezpečnostního listu je 11,7 kg/mol, zadaná teplota 20 °C. Po 

dosazení vyšla rychlost úniku látky do ovzduší na 4,04 kg/s. 
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Z celkového úniku koksárenského plynu bylo vyčleněna toxická složka v podobě 8% 

směsi, čímž jsem se dostal na výslednou hodnotu rychlosti úniku 0,32 kg/s, která byla 

následně zadána do programu Aloha. 

Stejně jako pro toxickou složku plynu byla určena zápalnost složek koksárenského 

plynu. Jednalo se o 90% podíl, výsledná hodnota pro modelování byla tedy stanovena na   

3,63 kg/s. S touto hodnotou se také počítalo při modelování možného výbuchu koksárenského 

plynu. 

Pro úplnost byla doba úniku stanovena opět na hodnotu 60 minut. V prvním případě by 

za tuto dobu uniklo 1 152 kg toxické složky směsi, ve druhém případě by to bylo 13 068 kg 

zápalné směsi, v případě výbuchu se čas iniciace zadán jako neznámý. 

Vstupní údaje pro modelování úniku z plynojemu MAN jsou shodné jako pro 

středotlaké potrubí koksárenského plynu,kromě definování hodnot pro množství úniku. Zde se 

opět setkáváme se zásobníkem a tudíž jeho specifikací dle rozměrů. Opět je zde redukce 

uniklé látky dle její toxické složky. 

Jedná se o vertikálně uložený zásobník, jehož rozměry byly upraveny dle unikajícího 

množství složek plynu (8%  – viz příloha č. 7), tudíž neodpovídají skutečnosti.  

Pokud vezmeme v úvahu tyto hodnoty, množství uniklé toxické složky koksárenského 

plynu bude během 1 minuty 1,27 kg, přičemž celková hodnota uniklé složky může dosáhnout 

7,91 kg. 

V případě zápalné a výbušné složky plynu jsou sice hodnoty mnohonásobně větší než  

u toxicity, ale jeho hodnoty zdaleka nepřesahují hodnoty plynovodu. Jelikož se tyto rizikové 

objekty nacházejí v těsné blízkosti, pokryje pro účely plánování danou oblast modelace pro 

středotlaké potrubí. V tomto případě můžeme konstatovat, že primárním zdrojem nebezpečí 

v této oblasti bude únik z potrubí s koksárenským plynem. 

Oblast zasažená koksárenským plynem 

Po kalkulaci hodnot je možno se podívat na oblasti zasažené toxicitou ze středotlakého 

potrubí (viz Obrázek 12) a nízkotlakého plynojemu MAN (viz Obrázek 13), zápalnými 

složkami (viz Obrázek 14) a výbuchem  (viz Obrázek 15) koksárenského plynu. Pro toxicitu 

je červená barva smrtelnou oblastí, oranžová zraňující.  

Hořlavost koksárenského plynu je určena spodní a horní mezí výbušnosti (viz kapitola 

4.2.1 Specifikace nebezpečných látek). V oblasti ohraničené červenou barvou je koncentrace 
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hořlavé směsi nad její horní hranicí výbušnosti. Oblast mezi červenou a černou hranicí (žlutá 

oblast) se nachází v mezích výbušnosti plynu, na území za černou hranicí je koncentrace 

plynu pod svou spodní mezí výbušnosti. 

Výbušná oblast pro koksárenský plyn v podobě mraku plynu je označena žlutou barvou. 

Jedná se o území, na kterém výbuch plynu tříští sklo. Množství a koncentrace plynu 

potřebného k destrukci budov nebo opravdu vážnému zranění by neměla být dosažena.  

 

Obrázek 12 Oblast ohrožená toxicitou koksárenského plynu ze středotlakého potrubí 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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Obrázek 13 Oblast ohrožená toxicitou koksárenského plynu z nízkotlakého plynojemu MAN 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
 
 

 

Obrázek 14 Oblast ohrožená zápalnými složkami koksárenského plynu 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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Obrázek 15 Oblast ohrožená výbuchem koksárenského plynu 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Opět se zde nabízí možnost anulovat směr větru a tím považovat zasaženou oblast za 

soustřednou kružnici se středem v bodě úniku. Problém je zde v tom, že místo úniku potrubí 

nelze nahradit jedním bodem (únik může nastat kdekoliv po celé délce potrubí). Musíme tedy 

brát v úvahu i délku a umístění potrubí, čímž nám vznikne uzavřená křivka ohraničující 

nebezpečnou oblast. Tu můžeme, za použití mapového podkladu, vidět v případě toxicity na 

Obrázku 16, pro hořlavost je zobrazena na Obrázku 17 a pro výbušnost na Obrázku 18. Pro 

modelaci úniku koksárenského plynu z plynojemu MAN je použita opět kružnice, jelikož je 

plynojem nahrazen bodovým zdrojem (viz Obrázek 19). 
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potrubí s koksárenským 
plynem

hranice smrtelné
zóny
hranice zraňující
zóny  

Obrázek 16 Oblast ohrožená toxicitou koksárenského plynu 

Obr. převzat z http://www.mapy.cz a upraven. 

 

 

potrubí s 
koksárenským plynem

hranice zóny horní
mezi výbušnosti

hranice zóny dolní
mezi výbušnosti  

Obrázek 17 Oblast ohrožená zápalnými složkami koksárenského plynu 

Obr. převzat z http://www.mapy.cz a upraven. 
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potrubí s koksárenským 
plynem

hranice zóny 
ohrožené
výbuchem  

Obrázek 18 Oblast ohrožená výbuchem koksárenského plynu 

Obr. převzat z http://www.mapy.cz a upraven. 

 

plynojem MAN

hranice smrtelné
zóny
hranice zraňující
zóny  

Obrázek 19 Oblast ohrožená při úniku koksárenského plynu z plynojemu MAN 

Obr. převzat z http://www.mapy.cz a upraven. 

Časový průběh koncentrace koksárenského plynu na dálnici D1 

Na Obrázku 16  můžeme vidět, že dálnice bude zasažena smrtelnou i zraňující toxickou 

koncentrací koksárenského plynu z potrubí. To je zapříčiněno zejména tím, že zdroj úniku je 

velmi blízko (cca 20 m) u dálnice.  
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Pokud se jedná o toxickou složku při úniku plynu z plynojemu MAN, ta ani za 

kritických meteorologických podmínek nedosáhne na dálnici (viz Obrázek 19). Smrtelná 

oblast bude 22 m od zdroje, zraňující úsek bude sahat těsně k dálnici, a to 77 m od zdroje 

úniku. Jelikož nízkotlaký plynojem MAN z výše zmíněných důvodů neohrožuje dálnici D1, 

nebude na něj brán dále zřetel.   

Úsek dálnice D1, který se nachází ve smrtelné zóně, je přibližně 20 m – 90 m od zdroje 

nebezpečí. Jedná se o relativně malou oblast, proto zde nebudou velké rozdíly koncentrace 

v jednotlivých vzdálenostech smrtelné oblasti. V nejbližších částech dálnice by bylo dosaženo 

zraňující koncentrace koksárenského plynu téměř ihned po začátku úniku, smrtelná 

koncentrace by nastala v 1. minutě průběhu mimořádné události. Pokud by nebyl únik plynu 

ničím ovlivňován, jeho koncentrace by ani po hodině neklesla pod smrtelnou hranici  

(viz Obrázek 20). 

Zraňující oblast se nachází přibližně mezi 88 m – 301 m od zdroje nebezpečí. V tomto 

úseku bude koncentrace koksárenského plynu zdraví škodlivá, při dlouhodobé expozici může 

způsobit nenávratné zdravotní problémy. Těsně za hranicí smrtelné zóny (89,5 m od zdroje) 

bude zraňující koncentrace dosaženo během 1. minuty po začátku úniku. Ani pro 

modelovaných 60 minut koncentrace v této oblasti neklesne pod zraňující mez  

(viz Obrázek 21). Hraniční oblast, kde by ještě mohl koksárenský plyn působit zdravotní 

problémy, je území vzdálené přibližně 297 m od zdroje úniku. Nebezpečná situace zde 

nastane přibližně po 9 minutách od začátku mimořádné události, přičemž bude tato 

koncentrace pro modelovaných 60 minut stálá (viz Obrázek 22). 

Co se týče výbuchu koksárenského plynu v místě jeho úniku, bude zasažena oblast  

o velikosti 636 m od zdroje (viz Obrázek 18). Jak je zmíněno výše, síla výbuchu nebude 

dosahovat extrémních hodnot. Bude se pohybovat v oblasti tlakového účinku, při kterém se 

tříští sklo.  
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Obrázek 20 Časový průběh smrtelné koncentrace koksárenského plynu ve vzdálenosti 0,021 km od zdroje 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

 

 

Obrázek 21 Časový průběh zraňující koncentrace koksárenského plynu ve vzdálenosti 0,0895 km od 
zdroje 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

 

 

 

 



42 

 

Obrázek 22 Časový průběh zraňující koncentrace koksárenského plynu ve vzdálenosti 0,297 km od zdroje 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Pro zobrazení zóny hořlavosti koksárenského plynu slouží Obrázek 17. Touto oblastí 

by mohla být zasažena poměrně malá část dálnice, jedná se však o velmi nebezpečnou 

vlastnost koksárenského plynu. 

Určení nebezpečných oblastí je zde trochu odlišné, než u toxicity. Hranice oblasti, kde 

se nachází koncentrace koksárenského plynu nad horní mezí výbušnosti, sahá do vzdálenosti 

mezi 65 m - 71 m od zdroje. Koncentrace na nejbližší části dálnice (22,9 m od zdroje úniku), 

je vysoce nad horní mezí výbušnosti a dosahuje ji téměř okamžitě. Hodnota této koncentrace 

je v průběhu 60 minut stálá (viz Obrázek 23). Pokud se podíváme na hraniční oblast nad horní 

mez výbušnosti, bude zde této koncentrace dosaženo v 1. minutě po začátku mimořádné 

události, přičemž se hodnota koncentrace ustálí na konstantní mez, ve které bude po dobu 

minimálně 60 minut (viz Obrázek 24).  
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Obrázek  23 Časový průběh koncentrace zápalných složek koksárenského plynu na horní mezí výbušnosti 
(ve vzdálenosti 0,0229 km od zdroje) 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

 

Obrázek 24 Časový průběh koncentrace zápalných složek koksárenského plynu nad horní mezí 
výbušnosti (ve vzdálenosti 0,0648 km od zdroje) 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Oblast, která může být teoreticky považována za nejnebezpečnější, co se hořlavosti 

koksárenského plynu týče, se nachází mezi 71 m – 176 m od iniciačního zdroje. Tato oblast je 

mezi horní a spodní mezí výbušnosti plynu, tudíž je zde vysoká pravděpodobnost iniciace. 

V oblasti kolem 70. metru od zdroje úniku překročí koncentrace spodní mez výbušnosti  

v 1. minutě po začátku úniku, přičemž si bude udržovat konstantní hodnotu mezi horní  

a spodní mezí výbušnosti. To se bude dít po celou modelovanou dobu, tj. 60 min  
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(viz Obrázek 25). Pokud se týče vzdálenější oblasti od místa iniciace (173. metr), zde 

přesáhne koncentrace koksárenského plynu spodní meze výbušnosti mezi 1. až 2. minutou. 

Opět zde bude dosaženo konstantní hodnoty těsně nad spodní mezí výbušnosti, která přetrvá 

minimálně daných 60 minut (viz Obrázek 26). 

 

Obrázek 25 Časový průběh koncentrace zápalných složek koksárenského plynu v mezích výbušnosti (ve 
vzdálenosti 0,0724 km od zdroje) 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 
 

 

Obrázek 26 Časový průběh koncentrace zápalných složek koksárenského plynu v mezích výbušnosti (ve 
vzdálenosti 0,0173 km od zdroje) 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Za hranicí 176 m od zdroje úniku už by koksárenský plyn neměl být iniciován, protože 

se nachází pod svou spodní mezí výbušnosti a jeho koncentrace se zde nezvyšuje. 
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Koksárenský plyn je kromě své toxicity a hořlavosti také výbušný. Pokud by byl 

jakýmkoliv způsobem u zdroje iniciován, hrozí zasažení dálnice výbuchem, případně 

tlakovou vlnou (viz Obrázek 18). Oblast zasažená výbuchem se nachází přibližně 636 m od 

zdroje výbuchu. 

Jak je z výše popsané situace zřejmé, osádky vozidel na dálnici D1 jsou opravdu 

ohroženy případnou havárií jak zásobníků amoniaku, tak středotlakého potrubí koksárenského 

plynu. Pro porovnání výsledných hodnot slouží Tabulka 1.  

Tabulka 1. Porovnání výsledných hodnot modelovaných chemických látek 

Kritérium Amoniak Koksárenský plyn 

dosah smrtelné zóny (m) 930 90 

dosah zraňující zóny (m) 2 210 301 

čas zraňující koncentrace 
plynů ve smrtící zóně 

během 3 min ihned po úniku 

čas smrtící koncentrace 
plynů ve smrtící zóně 

během 4 min během 1 min 

čas zraňující koncentrace 
plynů ve zraňující zóně 

během 5 min během 1 min 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Je důležité zvolit správná srovnávací kritéria, která však mají odlišnou hodnotu. Pokud 

bychom se zabývali dosahem zón s nebezpečnou koncentrací amoniaku a koksárenského 

plynu, je třeba si uvědomit, že situace byla modelována pro neovlivňovaný únik těchto látek 

během 1 hodiny. To z praktického hlediska nenastane, neboť se počítá se zásahem složek IZS. 

Mnohem důležitější je čas, ve kterém v dané oblasti nastane životu nebezpečná koncentrace 

modelovaných látek. Zde je jasně viditelný rozdíl u těchto hodnot. Pro stanovení 

koksárenského plynu jako většího nebezpečí hovoří také to, že existuje možnost jeho iniciace 

a výbuchu.  
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5 Stanovení ochranného koeficientu vozidla vůči vybraným látkám 

Při řešení a zvládání mimořádných událostí s účastí nebezpečných chemických látek se 

zaměřujeme zejména na jejich působení na člověka. Výsledný účinek těchto látek je ovlivněn 

délkou expozice a množstvím látky, kterému je člověk vystaven. Délka expozice by měla být 

co nejkratší, bohužel ne vždy ji lze ovlivnit. Oproti tomu množství látky, které člověka 

zasáhne, můžeme určitým způsobem redukovat. 

Nemalý podíl budou mít vliv, kromě dalších vlastností chemické látky, i členitost terénu 

a infrastruktury (výška a množství budov v dané lokalitě, jejich rozestavení v okolí, atd.) nebo 

meteorologické podmínky. Pokud již havárie nastane, tyto faktory neovlivníme. 

Způsob expozice dané látky většinou probíhá přes určitý ochranný faktor. Zde je potřeba 

zdůraznit, že ochrana může být buďto absolutního charakteru nebo jen resistentního. Za 

absolutní ochranu lze považovat například ochranný oblek, který nepropustí danou látku 

k člověku. Svým způsobem to může být i ochranná dýchací maska, jejíž filtr je schopen 

pojmout danou chemickou látku. Tento prvek ochrany lze považovat za absolutní jen tehdy, 

pokud chemická látka neproniká do těla třeba pokožkou nebo nemá jiné nebezpečné 

vlastnosti, které nejsou závislé na dýchání. Zaměřme se ale na resistentní ochranné prvky. Zde 

spadají takoví činitelé, kteří jsou schopni pojmout určitou část nebezpečné látky, její větší či 

menší koncentrace přes ně ale projde. Když vezmeme v úvahu, že mimořádná událost nastala 

neočekávaně a my se pohybujeme v oblasti civilního obyvatelstva, jsou zástupcem 

resistentních ochranných prvků vesměs budovy. O ochranných vlastnostech budov je mnoho 

materiálů [4], [14], podle kterých se dá stanovit jejich resistentnost. Je to logické, protože 

např. úkryty z dřívějších dob musely být navrženy tak, aby splňovaly jistý stupeň ochrany. 

Pokud však vztáhneme resistentní ochranné prvky na oblast této diplomové práce, musíme se 

zmínit o automobilech.  

Ochrana osob před chemickými látkami na dálnici je dosti specifická věc. Pro její 

uskutečnění je důležité znát předem několik proměnných. V oblasti plánování je to zejména 

druh a množství nebezpečné látky, která v dané lokalitě unikla. Hlavní informací je však 

znalost toho, v jakém čase a jakým způsobem bude daná látka působit na zdraví lidí. To 

nejsme schopni zhodnotit, pokud neznáme množství chemické látky, kterému byl člověk 

vystaven. Nabízí se zde tedy jediné řešení a to, že je potřeba aspoň obecně určit resistentní 

vlastnosti automobilu.    
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5.1 Ochranné vlastnosti vozidel 

Jak již bylo výše zmíněno, pro navržení ochranných prvků nebo samotného zásahu, je 

velmi důležité určit množství nebezpečné látky, která do vozidla vnikne. Zde se však 

setkáváme s velkou neznámou. Problematika v této oblasti se v České republice totiž téměř 

neřeší. Jsou zde sice náznaky toho, že se touto skutečností někdo v poslední době zabývá, ale 

pokud jde o výsledky praktických zkoušek, nejsou bohužel určeny veřejnosti. Co je však více 

zarážející, nemají o výsledcích těchto zkoušek informace ani hasičské záchranné sbory, které 

se nejen podílejí na případném zásahu, ale v jejich dikci je i samotné plánování opatření pro 

ochranu osob. Z části je to zapříčiněno tím, že co se týče proudění vzduchu do vozidel, jedná 

se o interní technická data automobilek, které tyto údaje nezveřejňují. Chybí zde tedy ucelený 

pohled na tuto problematiku, který by byl podpořen praktickými zkouškami. Ty by však bylo 

nutno provést na několika druzích vozidel, což je nákladné finančně, časově i technicky. 

Můžeme však říci, že takovéto testy by přinesly velké využití v oblasti plánování ochranných 

opatření pro osádky vozidel. Bohužel, zatím se tak nestalo, a tak výsledky zůstávají pouze 

v teoretické rovině. 

Pro výpočet koncentrace nebezpečných látek uvnitř vozidel bude z výše zmíněných 

důvodů použita rovnice (5.1) pro průnik nebezpečných plynů do budov [2]: 

 { }0 (1 exp )iC C n t= ⋅ − − ⋅∆     [%]             (5.1) 

iC  …koncentrace škodlivých látek ve sledované místnosti (%) 

0C  ... koncentrace škodlivých látek ve volném prostoru (%) 

n  ... faktor výměny vzduchu, LAR – hodnota, ACH – hodnota  (1h− ) 

t∆  ... expoziční doba pro uvažovaný receptor (h) 

Tato rovnice má velice obecný charakter, proto může být použita pro jakýkoliv více či 

méně uzavřený prostor. Výsledná hodnota iC  nebude koncentrace škodlivé látky v místnosti, 

ale bude považována za koncentraci škodlivé látky uvnitř vozidla. Musí se brát také na zřetel 

zjednodušení, které venkovní koncentrace 0C  přiřazuje po dobu působení konstantní velikost. 

Jediná proměnná, která zde ovlivňuje výsledek a značně se liší od použití v rámci výpočtu 

budova/vozidlo, je faktor výměny vzduchu n . 
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Jedná se o mezinárodně používanou ACH – hodnotu (Air Changes per Hour), která je 

vyjádřením podílu hodnoty infiltrace pro určité místo a objemu prostoru (5.2). Faktor výměny 

vzduchu je dán vztahem [7]: 

3 -1

3

hodnota infiltrace [m h ]

aktivní prostor [m ]
n =         (5.2) 

Faktor výměny vzduchu závisí na: 

• rychlosti a směru větru; 

• proudění větru s ohledem na sousední stavby a topografické vlivy; 

• rozdílu tlaku vzduchu; 

• rozdílu teplot mezi vnitřní částí budovy/vozidla a venkovním prostředím; 

• koeficientu propustnosti (např. propustnost okenních spár); 

• aktivním objemu prostoru.  

Je zřejmé, že faktor výměny vzduchu je závislý na mnoha proměnných a jeho určení je 

složité. Jeho hodnota by se dala stanovit praktickou zkouškou, zde však bude uvedena pouze 

teoretická hodnota, která se vyskytuje v zahraniční literatuře [8]. Hodnota faktoru vzduchu je 

stanovena pro dvě situace. Pro stojící vozidlo při vypnuté klimatizaci/ventilačním zařízení  

a uzavřených oknech je uváděná hodnota výměny vzduchu 24 h-1, pro jedoucí vozidlo při 

rychlosti 60 km/h od 38 h-1. 

Po dosazení těchto hodnot do výše zmíněného vzorce průniku nebezpečných látek do 

budov, můžeme vytvořit křivku průniku látky do vozidla (viz Obrázek 27 a Obrázek 28). 

Křvika pr ůniku plynné látky do vozidla pro n = 24 h -1
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Obrázek 27 Křivka průniku plynné látky do vozidla pro n = 24 h-1 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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Křvika pr ůniku plynné látky do vozidla pro n = 38 h -1
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Obrázek 28 Křivka průniku plynné látky do vozidla pro n = 38 h-1 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Z uvedených křivek je zřejmé, že rezistentnost vozidel je minimální. Důvodů může být 

několik.  

Podle FOLWARCZNY (2005) je ve zmíněné zahraniční literatuře chyba. Cit: „Osobně 

si myslím, že ve faktoru výměny vzduchu 24 h-1 (tento faktor je vlastně podíl hodnoty 

infiltrace a aktivního prostoru) chybí desetinná čárka a má být 2,4 h-1. Správnost hodnoty 

faktoru výměny vzduchu 38 h-1 nedokáži odhadnout.” Křivky průniku látek do vozidla pro  

n = 2,4 h-1 a pro n = 3,8 h-1 (viz Obrázek 29 a obrázek 30). 

Křvika pr ůniku plynné látky do vozidla pro n = 2,4 h -1
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Obrázek 29 Křivka průniku plynné látky do vozidla pro n = 2,4 h-1 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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Křvika pr ůniku plynné látky do vozidla pro n = 3,8 h -1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

5 10 15 20

čas [min]

C
i/C

0 
[%

]

křivka průniku

 

Obrázek 30 Křivka průniku plynné látky do vozidla pro n = 3,8 h-1 

        Zdroj: Vlastní zpracování. 

Následně se nabízí možnost, že tato teoretická hodnota neodpovídá skutečnosti [3].  

Z diskuzí s institucemi, které se zabývají automobilní technikou, vyšlo najevo, že pro výměnu 

vzduchu u stojícího osobního automobilu je stanovena hodnota 1 h-1.  S touto hodnotou se 

objeví po 20 minutách působení v prostoru cestujících koncentrace škodlivého plynu cca 28% 

hodnoty venkovní koncentrace (viz Obrázek 31). 
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Obrázek 31 Křivka průniku plynné látky do vozidla pro n = 1 h-1 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Existuje zde však také možnost, že uváděné hodnoty jsou v zahraniční literatuře správně 

a my se musíme smířit s tím, že auto je jako ochranný prostředek proti chemickým látkám 

krajně nevhodný. 
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Pro účely této práce jsem zvolil hodnoty faktoru výměny vzduchu n = 2,4 h-1 pro stojící 

vozidlo a n = 3,8 h-1 pro vozidlo jedoucí rychlostí 60 km/h.  

5.2 Toxikologické limity pro člověka 

V dnešní době existuje přibližně 107 chemických látek. Získání toxikologických údajů  

o chemické látce je však experimentálně značně náročné a nákladné. To však nemění nic na 

tom, že je potřeba určit hranici hodnot, které jsou pro člověka nebezpečné. 

Základním údajem o akutní toxicitě je smrtelná dávka (DL – dosis letalis lat. nebo  

LD – lehal dose, angl.), případně smrtelná koncentrace (CL lat., LC angl.). Nejčastěji se 

určuje LD50 , tedy dávka při které uhyne 50 % pokusných zvířat (resp. CL50 – pro plyny)13. 

Dalšími stupni toxicity mohou být zraňující dávka a následně koncentrace nebezpečné látky, 

která již nezpůsobuje zranění, tudíž ji lze považovat za bezpečnou. 

Pokud se jedná o zařazení nebezpečných látek dle jejich toxických účinků, existuje 

mnoho druhů hodnocení. Jako příklad zde můžeme uvést hodnocení látek dle AEGLs (Acute 

Exposure Guideline Levels)14 nebo ERPG (Emergency Response Planning Guidelines)15. 

Jedná se o zařazení nebezpečné látky do jednoho ze tří stupňů, který určuje její nebezpečnost 

pro lidský organismus. Tyto stupně jsou charakterizovány dobou expozice a koncentrace 

nebezpečné látky. Jednotlivé limity daných metod hodnocení se od sebe liší a jsou během let 

aktualizovány a měněny, tudíž je na zpracovateli daného úkolu, jaký limit pro svůj výstup 

zvolí. Aktuální hodnoty pro amoniak a koksárenský plyn (jeho složku CO) v AEGLs a ERPG 

jsou uvedeny v příloze č. 8. 

Pro účely této práce byly zvoleny bezpečné hodnoty koncentrace amoniaku  

a koksárenského plynu limit havarijní akční úrovně HAU20 a HAU120  [31]. Jedná se o limitní 

koncentrace plynu, páry nebo aerosolu v ovzduší, při které je nutné obyvatelstvo vyvést ze 

zamořeného prostoru do 20 minut, resp. do 120 minut po zahájení inhalace. Co se týče 

zraňující koncentrace, zde bylo použito výše zmíněné zařazení dle ERPG úrovně 3 (ERPG3). 

Jeho hodnotu stanovil program Aloha, v jehož databázi je implementována. Pro smrtelnou 

dávku byl stanoven limit LC50, který vychází z bezpečnostních listů podniků BCH MCHZ  

a OKD,OKK. Přehled toxikologických limitů je uveden v Tabulce 2. 

 

                                                 
13 http://cs.wikipedia.org/wiki/Smrtelná_koncentrace. 
14 http://www.epa.gov/opptintr/aegl/pubs/results88.htm. 
15 http://www.aiha.org/foundations/GuidelineDevelopment/ERPG/Documents/ERP-erpglevels.pdf. 
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Tabulka 2. Přehled toxikologických limitů 

Limitní koncentrace Amoniak Oxid uhelnatý 

HAU20 50 ppm 100 ppm 

HAU120 20 ppm 50 ppm 

ERPG3 300 ppm 500 ppm 

LC50 1 500 ppm 5 000 ppm 

Tab. převzata z VnHP BorsodChem MCHZ, s. r. o., Vnější havarijní plán OKK Koksovny a. s., Koksovna 

Svoboda a upravena. 

5.3 Časový interval bezpečné resistence vozidla 

Z výše zmíněných údajů můžeme zjistit, po jaký čas budou vozidla odolávat 

nebezpečným koncentracím chemických látek. Je potřeba zmínit, že hodnoty koncentrací 

nebezpečných látek byly v jednotlivých oblastech zprůměrňovány, protože vzorec (5.1) je 

nastaven na konstantní koncentraci plynu. Následně pak určíme dobu nutnou pro průjezd 

vozidel ohroženou oblastí. 

Při úniku amoniaku ze zásobníku je ohrožen jeho smrtelnou dávkou úsek dálnice  

D1 o délce přibližně 800 m. V této oblasti je průměrná hodnota koncentrace amoniaku  

3 000 ppm. Zraňující koncentrace je na dálnici v délce 1 900 m, poté přechází na smrtelnou 

koncentraci v již zmiňovaném 800 m úseku a dále koncentrace opět klesá na zraňující mez 

v délce 1 800 m. V této oblasti je průměrná hodnota koncentrace amoniaku 900 ppm. Pokud 

by vozidlo stálo ve zraňující oblasti amoniaku, uvnitř vozidla by jeho koncentrace dosáhla 

zraňujících hodnot (300 ppm) těsně před 10. minutou. Stát ve smrtící zóně, by pro koncentraci 

amoniaku uvnitř vozidla znamenalo dosažení smrtících hodnot (1 500 ppm) za dobu cca  

17 minut, zraňujících hodnot během 2. minuty. Pokud vezmeme v úvahu průjezd ohroženou 

oblastí, musíme počítat se zasažením vozidla jak zraňující, tak smrtelnou koncentrací 

amoniaku. Při průměrné rychlosti 60 km/h je vozidlo schopno zasaženým úsekem projet do  

5 minut. Rychlost 60 km/h je volena dle [8]. Lze předpokládat, že při vyšší rychlosti bude 

resistentnost vozidla menší. V prvních dvou minutách bude vozidlo projíždět oblastí se 

zraňující koncentrací amoniaku. Zde by měla dosáhnout koncentrace amoniaku v autě 

přibližně 11 % venkovní koncentrace (900 ppm), což je 99 ppm. Dále bude vozidlo vystaveno 

během 1 minuty smrtící koncentraci amoniaku (3 000 ppm). To znamená hodnotu průniku 

přibližně 5 %, tudíž 15 ppm. Následuje opět úsek s koncentrací 900 ppm, který by vozidlo 

mělo zvládnout opět do 2 minut, tedy hodnota průniku 11 % a 99 ppm. Po sečtení 
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jednotlivých hodnot se dostáváme těsně nad hranici 200 ppm, která není považována za 

zraňující hodnotu, ale je vysoko nad bezpečnou koncentrací. 

Smrtící toxická koncentrace koksárenského plynu se nachází na dálnici v délce přibližně 

500 m. V tomto místě je jeho průměrná koncentrace 5 100 ppm. Tuto oblast obepíná úsek se 

zraňující koncentrací plynu v délce přibližně 200 m po obou stranách dálnice. Zde byla 

průměrná hodnota koncentrace toxické složky koksárenského plynu stanovena na 2 300 ppm. 

Pokud by vozidlo stálo v této oblasti, zraňující koncentrace (500 ppm) plynu by v něm nastala 

během 6 minuty. Ve vozidle stojícím v místě smrtící koncentrace (5 000 ppm) koksárenského 

plynu by této hodnoty nebylo dosaženo během sledovaných 20 minut. Zraňující koncentrace 

by uvnitř vozidla nastala během 2. minuty. Při stanovené průměrné rychlosti 60 km/h by 

vozidlo zasaženou oblastí projelo během 1 minuty. Během prvních 12-ti sekund ujede vozidlo 

200 m, přičemž koncentrace koksárenského plynu uvnitř vozidla dosáhne přibližně 1 % 

venkovní koncentrace, což je 23 ppm. Úsek se smrtelnou koncentrací plynu o délce 500 m by 

mělo vozidlo překonat přibližně během půl minuty, s průnikem koncentrace koksárenského 

plynu do vozidla těsně nad hranicí 1 %, tedy cca 53 ppm. Hodnoty následné zraňující oblasti 

jsou shodné s prvním úsekem. Jedná se tedy o dráhu 200 m, ujetou během 12 sekund, při 

průniku přibližně 1 % koncentrace, která činí 23 ppm. Po kalkulaci těchto hodnot by při 

průjezdu celým zasaženým úsekem dálnice D1 koksárenským plynem dosáhla toxická 

koncentrace tohoto plynu ve vozidle hodnoty cca 100 ppm. Výsledná hodnota je dostatečně 

nízká, aby byla hodnocena jako nezraňující. Sumarizace výsledných hodnot je uvedena  

v Tabulce 3. 
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Tabulka 3. Sumarizace výsledných hodnot amoniaku a koksárenského plynu 

Kritérium Amoniak Koksárenský plyn 

velikost smrtelné zóny (SZ) 800 m 500 m 

velikost zraňující zóny (ZZ) 3 700 m 400 m 

čas dosažení smrtelné koncentrace ve stojícím 

vozidle v SZ 
17 min nad 20 min 

čas dosažení zraňující koncentrace ve stojícím 

vozidle v SZ 
2 min 2 min 

čas dosažení zraňující koncentrace ve stojícím 

vozidle v ZZ 
10 min 6 min 

doba průjezdu zasaženou oblastí (při průměrné 

rychlosti 60 km/h) 
5 min 1 min 

koncentrace plynu při průjezdu zasaženou oblastí 200 ppm 100 ppm 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

U výše zmíněných výpočtů je třeba brát zřetel na faktory, které mohou ovlivnit 

výsledek. Jedná se především o větrání ve vozidlech. Zde je počítáno se situací, kdy jsou 

uzavřena všechna okna vozidla a větrání, vypnutá klimatizace a používá se pouze vnitřní 

cirkulace vzduchu. Při průjezdu zasaženým úsekem dálnice zde také není zohledněn možný 

problém s průjezdností, kdy se mohou začít tvořit kolony. To značně zvýší čas potřebný 

k překonání dané části dálnice a ovlivní rychlost, na které je závislá hodnota průniku 

koncentrace nebezpečné látky. Problémem také zůstává fakt, že po projetí zasaženou oblastí 

je potřeba vozidlo zpětně odvětrat, tudíž se dají předpokládat problémy s dopravní zácpou. 

Také vlastnosti amoniaku, který mimo jiné způsobuje slzení očí, znesnadňují průjezd touto 

oblastí. Mohou se zde také vyskytnout havárie vozidel, které úplně zablokují dálnici a tím 

prodlouží dobu expozice chemické látky na člověka nad bezpečnou koncentraci.  

 

 

 

 

 

. 
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6 Návrhy a doporučení pro zajištění bezpečnosti osádek vozidel části 

dálnice D1 

Možnosti ochrany lidí při haváriích s chemickými látkami jsou značně omezené. Při 

těchto mimořádných událostech se předpokládá fakt, že se každý člověk bude v podstatě 

chránit sám a to tím nejvhodnějším způsobem. V těchto případech se zejména počítá 

s disciplinovaností lidí a jejich informovaností o možných rizicích. Jelikož se nacházejí 

v ZHP, měli by mít dostatečné informace o nebezpečné látce a zejména o tom, jak se při 

havárii chovat. To znamená, že by měli vědět, jaký vliv mají dané látky na životy a zdraví,  

a jakým způsobem se lze proti nim chránit.  

Obecně je informování obyvatelstva zabezpečováno hasičským záchranným sborem 

kraje a obecními úřady [42]. Informace v oblasti ZHP zpracovává a poskytuje příslušný 

krajský úřad [44]. Ten informuje o možných rizicích, preventivních opatřeních nebo třeba  

o žádoucím chování obyvatel při havárii. Veřejnosti je také umožněno při projednávání 

bezpečnostního programu, zprávy a VnHP do nich nahlížet, případně si dělat poznámky, 

výpisy, či kopie [44]. Další možností, jak civilní obyvatelstvo seznámit s riziky v oblastech 

havarijního plánování, jsou média. Jedná se zejména o tiskoviny, rozhlas nebo televizi. 

Tiskoviny se zabývají pouze preventivním charakterem ochrany obyvatelstva, protože je nelze 

z praktických důvodů využít pro informování o právě vniklé mimořádné události. Oproti 

tomu rozhlas a televize mohou mít při informování civilního obyvatelstva o vzniku havárie 

jak preventivní, tak represivní charakter. Tyto informace mají své specifika dle oblasti  

a zdroje rizika. V oblasti prevence se tedy jedná o zapojení lokálních tiskovin či televizí. 

Represivní charakter těchto médií je využíván při vzniku havárie a následně po ní, což 

znamená při varování a informování obyvatel.   

Ochrana u obyvatelstva spočívá především v improvizovaném ukrytí, ochraně dýchacích 

cest, popřípadě ochrany povrchu těla. O improvizovaném ukrytí můžeme mluvit v souvislosti 

s ochrannými vlastnostmi budov, které jsou při něm využívány. Ty se dále navyšují 

utěsněním oblastí prodění vzduchu (okna, dveře, klimatizace), aby bylo množství proniknuvší 

nebezpečné látky do budovy co nejnižší. U improvizované ochrany dýchacích cest a povrchu 

těla jde o shodný žádoucí účinek této ochrany – co nejnižší proniknutí nebezpečné látky 

k dýchacím orgánům, popřípadě povrchu těla. Už z názvu improvizované ochrany je zřejmé, 

že je prováděna bez přípravy, náhle a provádí ji každá osoba samostatně s pomocí věcí, které 
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jsou v jejím okolí. Už z tohoto důvodu je nutná informovanost obyvatel nejen v ohrožených 

oblastech, aby věděli, jak se v takovýchto případech chránit. 

Pro osádky vozidel je tedy potřeba zajistit podobný způsob ochrany, jako u ostatních 

obyvatel. První oblastí, kterou je třeba řešit, jsou informace o vzniku mimořádné události. Ty 

se musí k řidičům vozidel dostat v co nejkratším čase, v dostatečném předstihu  

a nejschůdnější formou. V tomto případě se bude jednat o dálniční informační tabule,  

u kterých může obsluha rychle reagovat na změnu situace. Nejbližší informační tabule jsou 

umístěny u sjezdu z dálnice (exit 342) nedaleko obce Bravantice (viz příloha č. 9). 

V opačného směru dálnice nejsou informační tabule vůbec. Pro zamezení průjezdu vozidel 

ohroženou oblastí je stávající umístění informačních tabulí nedostačující, proto se můj návrh 

týká výstavby dalších informačních tabulí v navrhované oblasti. 

Dalším opatřením, kterého by mohlo být použito, je uzavření ohroženého úseku dálnice 

D1. Této varianty by nejspíše muselo být využito jak v případě úniku amoniaku, tak v případě 

úniku koksárenského plynu. V případě amoniaku by to bylo díky slabým ochranným 

vlastnostem vozidel, kdy by do nich při průjezdu vnikla jeho větší koncentrace, než je 

bezpečná mez. U koksárenského plynu, vzhledem k riziku iniciace, je možné využít pouze 

uzávěry ohrožené části dálnice. 

6.1 Informa ční tabule 

Jedná se o klasické informační tabule, které můžeme spatřit na dálnicích. Běžně 

informují o dlouhodobých uzavírkách, údržbě, počasí, nehodách, obecné intenzitě provozu 

nebo na nich svítí jen frekvence, na níž lze naladit Český rozhlas. Samotný informační panel 

je rozdělen na dvě části - textovou část a proměnnou dopravní značku. Textová část obsahuje 

tři řádky, na kterých lze zobrazit 15 znaků na každém řádku. Obsah sdělení musí být tudíž 

stručný a jasný. Další součástí zařízení pro provozní informace je i proměnná informační 

značka, zobrazující piktogramy v podobě informačních a výstražných dopravních značek. 

Informace na tabulích jsou zobrazovány česky, v případě akutního nebezpečí mohou být 

zobrazeny i anglicky16. 

Zprávy jsou z Národního dopravního informačního a řídícího centra (dále jen „NDIC“) 

distribuovány nebo publikovány na proměnné informační tabule prostřednictvím operátorů 

nebo automaticky. Informace jsou zobrazovány na základě spolupráce a vždy bezprostředně 

po té, co je NDIC obdrží od Policie České republiky, Hasičský záchranný sbor České 
                                                 
16 http://www.rsd.cz/doc/Informacni-servis/nove-informacni-tabule-na-dalnici-d1. 
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republiky, zdravotnické záchranné služby, či jiných subjektů (zde se informace před 

zveřejněním ověřuje).  

Procesy jsou nastaveny tak, aby bylo zpoždění při předávání, zpracování a publikování 

informací minimální. Bohužel zpráva nemůže být publikována ihned při vzniku mimořádné 

události, ale až následně po té, co je událost zjištěna a informace o ní zpracována. Tento 

proces může trvat i 10 - 20 minut, proto je třeba na havárii upozornit v dostatečné vzdálenosti 

od místa vzniku. 

Také Jednotný systémem dopravních informací (JSDI), který se nachází přímo 

v Ostravě, napomáhá při předávání informací řidičům. V reálném čase se tyto informace 

mohou dostat do rozhlasu, mobilů nebo navigačních systémů v automobilech.  

Stávající umístění informačních tabulí je ve vzdálenosti přibližně 18 km od případného 

zdroje rizika, což je při průměrné rychlosti vozidla 120 km/h časová prodleva 9 minut. Je 

otázkou, kolik vozidel je schopno za tuto dobu daným úsekem projet, aniž by řidiči cokoliv 

věděli o vzniku havárie. Spolu s časovým zpožděním 10 - 20 minut pro zobrazení informace 

na tabulích, kdy nebudou řidiči vozidel informováni o vzniku havárie, se může jednat o velké 

množství vozidel, které budou projíždět zasaženým úsekem dálnice D1. Zpráva zobrazená na 

informačních tabulích u obce Bravantice by měla obsahovat sdělení o nutnosti opuštění 

dálnice na nejbližším sjezdu, popřípadě frekvenci stanice, kde se řidiči dozví více informací. 

Rozmístění vzdálenějších informačních tabulí je otázkou diskuze, tuto situaci nejsem schopen 

posoudit. 

Výstavbu nových informačních tabulí bych zvolil u posledních možných sjezdů 

z dálnice (viz Obrázek 32) v blízkosti zdroje rizika, kde tato oblast není zasažena zraňující 

koncentrací ani jedné nebezpečné látky, popřípadě výbuchem koksárenského plynu. Tím 

pádem by zde časová prodleva nastala jen při přenosu informací, což je výše zmíněných  

10 – 20 minut. Vozidla, která by při časové prodlevě zobrazení sdělení na informačních 

tabulích u Bravantic toto místo projela, by o nastalé situaci byla informována nově 

postavenými informačními tabulemi v blízkosti havárie. Tím by bylo zamezeno průjezdu 

vozidel ohroženou oblastí v horizontu 9 minut.  
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umístění
informačních tabulí v 
obou směrech dálnice  

Obrázek 32 Možné umístění informačních tabulí na dálnici D1 

Převzato z http://www.dopravniinfo.cz a upraveno. 

Na informačních tabulích v tak těsné blízkosti mimořádné události by se mělo objevit 

sdělení pro okamžité zastavení vozidel a vyčkání příjezdu Policie České republiky, která bude 

následně řídit dopravu a může poskytnout bližší informace. Pokud by zde bylo pouze sdělení 

o tom, že nastala havárie a je nutno sjet na nejbližším exitu dálnice, hrozí situace, kdy se řidiči 

přiblíží místu havárie z jiné strany, popřípadě tento výjezd minou.  

6.2 Uzávěra zasaženého úseku dálnice D1 

Lze předpokládat, že havárie nedosáhne modelovaných hodnot, protože ty jsou 

stanoveny pro kritické meteorologické podmínky a při neovlivňovaném úniku chemických 

látek. Při plánování opatření je však nutno počítat s nejhorší možnou variantou. Jak již bylo 

výše zmíněno, pro ochranu posádek vozidel v rizikovém úseku dálnice D1 při vzniku 

mimořádné události by bylo nejlepším řešením uzavření dané oblasti dálnice. Toto opatření 

by bylo nutno provést nejen při úniku amoniaku, díky nízké resistentnosti vozidel, ale 

zejména kvůli úniku koksárenského plynu a riziku jeho iniciace. Uzavření dálnice by bylo 

nutno provést na nejbližších sjezdech a to v obou směrech. Odklon dopravy bych směřoval do 
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oblasti umístění informačních tabulí (viz Obrázek 32), přičemž by tato činnost spadala pod 

kompetenci Policie České republiky. Následně by bylo nutno rozmístit policejní hlídky 

v okolí místa havárie, které by usměrňovaly dopravu. Ty by byly složeny zejména z dálniční 

policie, v důsledku znalosti lokality dálnice a potřeby rychlého zásahu. Jejich úkolem by bylo 

také zajistit, aby se k nebezpečné oblasti nepřiblížily vozidla či lidé z jiného směru. Možná 

objížďka úseku dálnice by mohla vést přes města Petřvald a následně Rychvald až 

k samotnému Bohumínu (viz Obrázek 33).  

Oblast sjezdu z dálnice D1

Vyznačení obousměrného 
provozu objížďky

Města na trase objížďky  

Obrázek 33 Trasa objížďky ohroženého úseku dálnice D1 

Převzato z http://www.dopravniinfo.cz a upraveno. 

Problémem opět zůstává čas. Jde o reakční dobu, ve které je policie schopna dorazit na 

místo určení a zajistit uzavření dálnice a odklon dopravy. Nejbližší služebny policie jsou od 

vyznačených sjezdů z dálnice vzdáleny 3,5 km, respektive 5 km. Už to činí minimální 

dojezdový čas 5 minut, ke kterým je třeba ještě připočítat čas nutný pro obdržení a potvrzení 

informace o havárii a reakční čas policistů na těchto služebnách. Samozřejmě je také nutné 
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zohlednit situaci, kdy se policisté z těchto služeben využijí pouze pro zastavení dopravy 

na přilehlých komunikacích, které protínají ohrožené oblast.  

Při uzavření dálnice hrozí v dané oblasti velký dopravní kolaps, při kterém budou 

vznikat kolony a zácpy. Je nutné také počítat s velkým zatížením okolních cest a silnic, na 

které se přesune provoz z dálnice D1. Tuto situace je potřeba brát v potaz a předem se na ni 

připravit. V rámci ochrany posádek vozidel však není jiná možnost, než zasažený úsek dálnice 

uzavřít. 
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7 Závěr 

V Moravskoslezském kraji je mnoho podniků, které manipulují s nebezpečnými 

chemickými látkami. K tomu, aby se minimalizovala pravděpodobnost výskytu havárie  

a jejích následků, slouží havarijní plánování. Díky němu můžeme odhadnout rozsah případné 

havárie a její účinky. Z těchto výstupů lze nakonec stanovit potřebná opatření pro ochranu 

života, zdraví a majetku lidí, včetně životního prostředí. 

Tato práce je zaměřena na úsek dálnice D1, který se nachází v ZHP podniků 

BorsodChem MCHZ, s.r.o. a OKD, OKK, a.s., Koksovna Svoboda. Jejím cílem bylo navržení 

opatření pro účinnou ochranu osádek vozidel na výše zmíněné oblasti dálnice D1. 

Vypracování analýzy dosahů nebezpečné koncentrace amoniaku a koksárenského plynu určilo 

zasaženou část dálnice. Spolu se stanovením zasažené oblasti byl pomocí analýzy zjištěn 

časový průběh úniku amoniaku a koksárenského plynu. Hlavním problémem pro určení 

ochranných opatření lidí ve vozidlech se jeví stanovení ochranných vlastností vozidel vůči 

účinkům toxických látek. Proto zde byl nastíněn výpočet resistentnosti vozidla s teoretickými 

hodnotami, které zatím nebyly bohužel ověřeny nutnou praktickou zkouškou. 

Díky výsledným hodnotám z analýzy v ZHP výše zmíněných podniků a stanovených 

ochranných vlastností vozidel byly navrženy opatření pro ochranu osob jedoucích v době 

havárie na dálnici D1. Navržená opatření se skládají z výstavby nových informačních tabulí  

a uzavření havárií zasaženého úseku dálnice. U dálničních informačních tabulí byla stanovena 

lokalita, kde by se tyto tabule měly postavit. Dále zde byl navržen obsah sdělení, které by se 

mělo objevit při havárii nejen na nově postavených informačních tabulích, ale i na těch 

stávajících. Při uzavření dálnice vzniká problém s odklonem dopravy. Při realizaci tohoto 

opatření bylo v této diplomové práci poukázáno na možnost objížďky zasažené oblasti, která 

byla vyznačena na mapovém podkladu. 

Výsledkem této diplomové práce je návrh účinných opatření pro snížení nebezpečí lidí, 

cestujících na rizikovém úseku dálnice D1. Z výsledných hodnot časového průběhu rozptylu  

a koncentrace nebezpečných látek je možné stanovit vývoj havárie a její vliv na zasahující 

složky IZS. Časový průběh havárie také může napovědět více o chování nebezpečných 

chemických látek ve volném prostředí 
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Příloha č. 1 Provozovatelé zařazení do skupiny A nebo B v Moravskoslezském kraji 
(stav k 1. 1. 2010). 

Skupina Provozovatel Sídlo provozovatele Vybrané nebezpečné 
látky  

Chlór 
Amoniak BOCHEMIE, s.r.o. Bohumín 
Vodík 
Amoniak 
Anilín 
Benzen 

BorsodChem MCHZ, s.r.o. Ostrava - Mariánské Hory 

Nitrobenzen 
Konvertorový plyn 
Koksárenský plyn ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Třinec 
Vysokopecní plyn 
Konvertorový plyn 

ČEZ Energetické služby, s.r.o. Ostrava – Vítkovice 
Koksárenský plyn 

EXPLOSIA, a.s., odbytový sklad 
Krmelín 

Krmelín Výbušniny 

Methanol 
DUKOL Ostrava, s.r.o. Ostrava – Mariánské Hory 

Formaldehyd 45 % 
Benzol 
Koksárenský plyn ArcelorMittal Ostrava, a.s. Ostrava – Kunčice 
Vysokopecní plyn 
Benzol OKK Koksovny, a.s., Koksovna 

Svoboda   
Ostrava – Přívoz 

Koksárenský plyn 
Benzol OKK Koksovny, a.s., Koksovna 

Šverma 
Ostrava – Přívoz 

Koksárenský plyn 
PRIMAGAS, s.r.o., odštěpný závod 
Horní Suchá 

Horní Suchá Propan-butan 

Benzol 
Konvertorový plyn 
Koksárenský plyn 

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Třinec 

Vysokopecní plyn 
Benzín 

B 

ČEPRO, a.s., sklad PHM Sedlnice 
Nafta 

Tab. převzata z http://www.hzsmsk.cz/kraoo/tabulka.htm a upravena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Skupina Provozovatel Sídlo provozovatele Vybrané nebezpečné 
látky 

Acetylén 
Amoniak 
Dichroman sodný 
Chlorečnan sodný 

BIOCEL, a.s. Paskov 

Kyslík 
DEN BRAVEN Czech and Slovak, 
s.r.o. 

Úvalno 
Hořlaviny 

FITE a.s. Darkovičky Výbušniny 
IVAX, Pharmaceuticals, s.r.o. Komárov u Opavy Amoniak 
LINDE VÍTKOVICE, a.s. Ostrava - Vítkovice Technické plyny 

Acetylén LINDE VÍTKOVICE, a.s., provoz 
acetylénka 

Ostrava – Mariánské hory a 
Hulváky Aceton 

LINDE GAS, a.s., výrobní středisko 
Ostrava 

Ostrava - Kunčice Technické plyny 

LINDE GAS, a.s., výrobní středisko 
Třinec 

Třinec Technické plyny 

MG Odra Gas, spol. s r. o., provoz 
acetylénka 

Ostrava - Kunčice Acetylén 

MG Odra Gas, spol. s r. o., provoz 
kyslíkárna 

Vratimov Technické plyny 

Saft Ferak, a.s. Raškovice Hořlaviny 
SWP Trading, a.s. (výstavba) Horní Suchá Biolíh 

Acetylén 
Kyanidy 

A 

ŽDB Group, a.s. Bohumín 
Vodík 

Tab. převzata z http://www.hzsmsk.cz/kraoo/tabulka.htm a upravena. 
 
  
  
 



 

Příloha č.  2  Zóna havarijního plánování podniku BorsodChem MCHZ, s.r.o. 
 

 
Obr. převzat z Vnější havarijní plán BorsodChem MCHZ, s.r.o., zpracovatel HZS MSK. Aktuální verze ze dne  
22. 12. 2009. 



 

Příloha č. 3 Zóna havarijního plánování podniku OKD, OKK, a.s., Koksovna 
Svoboda. 

 
Obr. převzat z Vnější havarijní plán OKK Koksovny a.s., Koksovna Svoboda, zpracovatel HZS MSK. 
Aktuální verze ze dne 22. 12. 2009. 

 



 

Příloha č. 4 Výstup programu Aloha – modelování úniku amoniaku. 
 
1. Lokalizace oblasti 
SITE DATA: 
   Location: OSTRAVA, CZECH REPUBLIC 
   Building Air Exchanges Per Hour: 0.29 (sheltered double storied) 
   Time: March 15, 2010  1200 hours ST (user specified) 
 
2. Charakteristika/vlastnosti chemické látky 
 CHEMICAL DATA: 
   Chemical Name: AMMONIA                 Molecular Weight: 17.03 g/mol 
   ERPG-1: 25 ppm     ERPG-2: 150 ppm     ERPG-3: 750 ppm 
   IDLH: 300 ppm      LEL: 160000 ppm     UEL: 250000 ppm 
   Ambient Boiling Point: -35.7° C 
   Vapor Pressure at Ambient Temperature: greater than 1 atm 
   Ambient Saturation Concentration: 1,000,000 ppm or 100.0% 
 
3. Meteorologické podmínky 
 ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)  
   Wind: 0.7 meters/second from se at 3 meters 
   Ground Roughness: urban or forest      Cloud Cover: 10 tenths 
   Air Temperature: 5° C                   
   Stability Class: F (user override) 
   Inversion Height: 300 meters           Relative Humidity: 50% 
 
4. Rozsah úniku 
 SOURCE STRENGTH: 
   Leak from hole in horizontal cylindrical tank  
   Flammable chemical escaping from tank (not burning) 
   Tank Diameter: 2.7 meters              Tank Length: 17.1 meters 
   Tank Volume: 97.9 cubic meters 
   Tank contains liquid                   Internal Temperature: -20° C 
   Chemical Mass in Tank: 63.1 tons       Tank is 85% full 
   Circular Opening Diameter: 5 centimeters 
   Opening is 1.35 meters from tank bottom 
   Release Duration: ALOHA limited the duration to 1 hour 
   Max Average Sustained Release Rate: 845 kilograms/min 
      (averaged over a minute or more)  
   Total Amount Released: 26,262 kilograms 
   Note: The chemical escaped as a mixture of gas and aerosol (two phase flow) 
 
 



 

Příloha č. 5 Výstup programu Aloha – modelování toxického úniku koksárenského 
plynu. 
 
1. Lokalizace oblasti 
SITE DATA: 
   Location: OSTRAVA, CZECH REPUBLIC 
   Building Air Exchanges Per Hour: 0.29 (sheltered double storied) 
   Time: March 16, 2010  1200 hours ST (user specified) 
 
2. Charakteristika/vlastnosti chemické látky 
 CHEMICAL DATA: 
   Chemical Name: CARBON MONOXIDE         Molecular Weight: 28.01 g/mol 
   ERPG-1: 200 ppm    ERPG-2: 350 ppm     ERPG-3: 500 ppm 
   IDLH: 1200 ppm     LEL: 125000 ppm     UEL: 740000 ppm 
   Ambient Boiling Point: -192.5° C 
   Vapor Pressure at Ambient Temperature: greater than 1 atm 
   Ambient Saturation Concentration: 1,000,000 ppm or 100.0% 
 
3. Meteorologické podmínky 
 ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)  
   Wind: 0.7 meters/second from se at 3 meters 
   Ground Roughness: urban or forest      Cloud Cover: 10 tenths 
   Air Temperature: 5° C                   
   Stability Class: F (user override) 
   Inversion Height: 300 meters           Relative Humidity: 50% 
 
4. Rozsah úniku 
 SOURCE STRENGTH: 
   Direct Source: 0.32 kilograms/sec      Source Height: 1 meters 
   Release Duration: 60 minutes 
   Release Rate: 19.2 kilograms/min 
   Total Amount Released: 1,152 kilograms 
   Note: This chemical may flash boil and/or result in two phase flow 
   Use both dispersion modules to investigate its potential behavior 



 

Příloha č. 6 Výstup programu Aloha – modelování zápalnosti při úniku koksárenského 
plynu. 
 
1. Lokalizace oblasti 
 SITE DATA: 
   Location: OSTRAVA, CZECH REPUBLIC 
   Building Air Exchanges Per Hour: 0.29 (sheltered double storied) 
   Time: March 16, 2010  1200 hours ST (user specified) 
 
2. Charakteristika/vlastnosti chemické látky 
 CHEMICAL DATA: 
   Chemical Name: METHANE                 Molecular Weight: 16.04 g/mol 
   TEEL-1: 3000 ppm   TEEL-2: 5000 ppm    TEEL-3: 200000 ppm 
   LEL: 44000 ppm     UEL: 165000 ppm 
   Ambient Boiling Point: -162.9° C 
   Vapor Pressure at Ambient Temperature: greater than 1 atm 
   Ambient Saturation Concentration: 1,000,000 ppm or 100.0% 
 
3. Meteorologické podmínky 
 ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)  
   Wind: 0.7 meters/second from se at 3 meters 
   Ground Roughness: urban or forest      Cloud Cover: 10 tenths 
   Air Temperature: 5° C                   
   Stability Class: F (user override) 
   Inversion Height: 300 meters           Relative Humidity: 50% 
 
4. Rozsah úniku 
 SOURCE STRENGTH: 
   Direct Source: 3.63 kilograms/sec      Source Height: 1 meters 
   Release Duration: 60 minutes 
   Release Rate: 218 kilograms/min 
   Total Amount Released: 13,068 kilograms 
   Note: This chemical may flash boil and/or result in two phase flow 
   Use both dispersion modules to investigate its potential behavior 
 
 



 

Příloha č. 7 Výstup programu Aloha – modelování toxicity při úniku koksárenského 
plynu. 
 
SITE DATA: 
   Location: OSTRAVA, CZECH REPUBLIC 
   Building Air Exchanges Per Hour: 0.29 (sheltered double storied) 
   Time: March 16, 2010  1200 hours ST (user specified) 
 
 CHEMICAL DATA: 
   Chemical Name: CARBON MONOXIDE         Molecular Weight: 28.01 g/mol 
   ERPG-1: 200 ppm    ERPG-2: 350 ppm     ERPG-3: 500 ppm 
   IDLH: 1200 ppm     LEL: 125000 ppm     UEL: 740000 ppm 
   Ambient Boiling Point: -192.5° C 
   Vapor Pressure at Ambient Temperature: greater than 1 atm 
   Ambient Saturation Concentration: 1,000,000 ppm or 100.0% 
 
 ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)  
   Wind: 0.7 meters/second from se at 3 meters 
   Ground Roughness: urban or forest      Cloud Cover: 10 tenths 
   Air Temperature: 5° C                   
   Stability Class: F (user override) 
   Inversion Height: 300 meters           Relative Humidity: 50% 
 
 SOURCE STRENGTH: 
   Leak from hole in vertical cylindrical tank  
   Flammable chemical escaping from tank (not burning) 
   Tank Diameter: 1.6 meters              Tank Length: 3.056 meters 
   Tank Volume: 6.14 cubic meters 
   Tank contains gas only                 Internal Temperature: 20° C 
   Chemical Mass in Tank: 7.91 kilograms 
   Internal Press: 112000 pascals 
   Circular Opening Diameter: 100 centimeters 
   Release Duration: 1 minute 
   Max Average Sustained Release Rate: 21.1 grams/sec 
      (averaged over a minute or more)  
   Total Amount Released: 1.27 kilograms 
 
 
 
 
 
 
 



 

Příloha č. 8 Toxikologické limity AEGLs a ERPG. 
 
AEGLs  

Ammonia     7664-41-7     (Final) 

ppm      

 10 min 30 min 60 min 4 hr 8 hr 

AEGL 1 30 30 30 30 30 

AEGL 2 220 220 160 110 110 

AEGL 3 2,700 1,600 1,100 550 390 

Tab. převzata z http://www.epa.gov/opptintr/aegl/pubs/results88.htm a upravena. 
 
 
AEGLs  

Carbon monoxide     630-08-0     (Interim) 

ppm     6/11/01 

 10 min 30 min 60 min 4 hr 8 hr 

AEGL 1 NR NR NR NR NR 

AEGL 2 420 150 83 33 27 

AEGL 3 1,700 600 330 150 130 
Tab. převzata z http://www.epa.gov/opptintr/aegl/pubs/results88.htm a upravena.  
 
 
 
ERPG  

Ammonia (7664-41-7)  

ppm      

ERPG 1 25 

ERPG 2 150 

ERPG 3 750 
Tab. převzata z http://www.aiha.org/foundations/GuidelineDevelopment/ERPG/Documents/ERP-erpglevels.pdf 
a upravena.  
 
 
ERPG  

Carbon monoxide     (630-08-0)     

ppm      

ERPG 1 200 

ERPG 2 350 

ERPG 3 500 
Tab. převzata z http://www.aiha.org/foundations/GuidelineDevelopment/ERPG/Documents/ERP-erpglevels.pdf 
a upravena.  
 



 

Příloha č. 9 Stávající umístění dálničních informačních tabulí. 

 
Obr. převzat z http://www.dopravniinfo.cz  a upraven.  
 
 


