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Anotace:

Diplomová práce analyzuje dopad globálního harmonizovaného systému (GHS) 

klasifikace nebezpečných chemických látek na provozovatele objektů zařazených pod dikci 

zákona č. 59/2009 Sb. o prevenci závažných havárií z pohledu aktualizace návrhu na zařazení 

a analýzy rizik. Následně je vyhodnocen dopad na stanovení zóny havarijního plánování. 

Možný vliv nového systému klasifikace na povinnosti provozovatele vyplývající ze zákona 

o prevenci závažných havárií je demonstrován na příkladu výrobního podniku.
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Annotation:

The diploma thesis is aimed to analyze the impact of the global harmonized system 

(GHS) of dangerous chemicals classification on the facilities operators, as stated by the Act 

No. 59/2009 of Coll., on Major-Accident prevention as based on the up-dated proposal 

of notification and risk analysis. The analysis of emergency zone planning follows. 

The production company sets and example of the possible effect of the new classification 

system on duties of an operator as stated by the law on major accidents prevention.
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1. Úvod

V současné době je v registru chemických látek (Chemical Abstracts Service) cca 50 

miliónů chemických látek. Mnohé z nich se vyznačují jednou či více nebezpečnými 

vlastnostmi. Stanovení nebezpečných vlastností látek, tzv. klasifikace, je nutným 

předpokladem pro určení dalších zásad pro nakládání s těmito látkami. V systému klasifikace, 

označování a balení látek přijímala každá země svou vlastní legislativu a i přes některé 

společné rysy docházelo k značným odlišnostem v rámci jednotlivých zemí. V souvislosti 

s potřebou zajištění volného pohybu látek a směsí vyvstala potřeba sjednocení systému 

klasifikace.

V rámci OSN byla vyvinuta celosvětově sjednocující kritéria a v prosinci 2008 bylo 

Evropským parlamentem a Radou (ES) přijato Nařízení CLP vycházející z harmonizovaných 

kritérií pro klasifikaci a označování látek a směsí. Zákon, podle kterého jsou v současné době 

v České republice klasifikovány nebezpečné chemické látky, bude nahrazen nařízením ES.

Tato změna systému klasifikace se promítne i do navazujících právních předpisů upravujících 

jednotlivé oblasti nakládání s nebezpečnými chemickými látkami, např. bezpečnost, doprava, 

oblast zdravotních rizik a další.

Cílem této práce je vyhodnocení vlivu nového způsobu klasifikace na oblast prevence 

závažných havárií. Jsou porovnány stávající a nový systém klasifikace a popsány 

pravděpodobné varianty promítnutí těchto změn do zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci 

závažných havárií. Je posouzen dopad na povinnosti provozovatelů objektů, ve kterých se 

nakládá s nebezpečnými chemickými látkami, především na návrh na zařazení, analýzu rizik 

a následně na stanovení zóny havarijního plánování. 
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2. Rešerše

Pro posouzení současného stavu zadané problematiky a jako podklad pro vlastní 

vědeckou práci byly použity především tyto prameny:

1. EUROPEAN COMMISSION, DG ENV Impact assessment study into possible options 

for adapting Annex 1 of the SEVESO II Directive into the GHS, draft final report, 

November 2009 

- materiál Evropské unie zabývající se možnostmi implementace GHS do nařízení 

Seveso II

2. Guidelines for Quantitative Risk Assessment „Purple Book CPR 18E“, The Hague 1999, 

ISBN 9012087961

- holandská metodika obsahující hodnocení rizik stacionárních zařízení a hodnocení 

rizik přepravy nebezpečných látek

3. DANIHELKA P. Analysis and management of risk of dangerous chemicals in industry, 

Ostrava, VŠB-TUO, 2002

- monografie se zabývá problematikou průmyslových rizik, jejich analýzou 

a managementem v prostředí průmyslových podniků. Podává také několik 

případových studií vázaných k nejvýznamnějším nejaderným průmyslovým haváriím 

a rozebírá možnosti managementu nebezpečných chemických látek v podniku.

4. BERNATÍK, A., Prevence závažných havárií I, 1.vyd. Ostrava: SPBI, 2006, 

ISBN: 80-86634-89-2

- publikace shrnuje zkušenosti, poznatky a přístupy k problematice hodnocení rizik 

závažných havárií na zdraví a životy lidí, majetek a životní prostředí v souvislosti 

s nakládáním s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky. Seznamuje 

s nejčastěji využívanými metodami hodnocení rizik závažných havárií.

5. 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 
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zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, (zákon o prevenci závažných 

havárií), ve znění pozdějších předpisů   

- zákon stanoví systém prevence závažných havárií pro objekty a zařízení, ve kterých 

je umístěna vybraná nebezpečná chemická látka nebo přípravek v množství stejném 

nebo větším než je uvedeno v příloze tohoto zákona, určuje také práva a povinnosti 

právnických fyzických osob, které takové zařízení vlastní nebo používají.
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3. Klasifikace chemických látek 

V České republice v současné době platí zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách 

a chemických přípravcích a jeho prováděcí předpis, vyhláška č. 232/2004 Sb. Tyto právní 

předpisy mimo jiné upravují práva a povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob 

při klasifikaci a zkoušení nebezpečných vlastností, balení a označování, uvádění na trh nebo 

do oběhu a při vývozu a dovozu chemických látek a přípravků, při oznamování a registraci 

chemických látek [1]. Dovozci a vývozci chemických látek a přípravků však naráželi 

na problém odlišných požadavků jiných států zejména na označování a balení těchto látek, 

nejednotný přístup se dotýkal také klasifikace látek. Ve světě existuje mnoho národních 

i nadnárodních systémů, kdy tatáž látka může být klasifikována odlišně v různých systémech;  

např. stejná toxicita (LD50 kolem 200 mg/kg) může být v různých systémech klasifikována 

jako: 

Toxická  x  Nebezpečná pro zdraví  x Netoxická [2].

S cílem sladit v celosvětovém měřítku rozdílné požadavky na informace na označení 

stejných chemikálií byl na úrovni OSN vypracován Globálně harmonizovaný systém 

klasifikace a označování chemikálií (GHS) - jednotný systém pro identifikaci nebezpečných 

chemikálií a pro informování uživatelů o těchto nebezpečích prostřednictvím symbolů a vět 

na štítcích obalů a prostřednictvím bezpečnostních listů. Tento systém by měl být používán 

rovněž mimo Evropskou unii (USA, Kanada, Japonsko, Čína, Ruska, aj.). Do právních 

předpisů Evropské unie byl GHS převeden prostřednictvím nařízení Evropského parlamentu 

a Rady Evropské unie (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí 

z 16. prosince 2008, nazývané také nařízení CLP (=  classification, labelling and packaging) 

[3]. Rozdíl mezi GHS a nařízením CLP je především v tom, že CLP v co největší míře 

zachovává existující systém v EU, a proto nezahrnuje ty kategorie nebezpečnosti, které nejsou 

součástí platných právních předpisů EU (např. hořlavé kapaliny, kategorie 4; akutní toxicita, 

kategorie 5; akutní toxicita pro vodní prostředí, kategorie 2 a 3). V praxi se lze běžně setkat 

s tím, že se  používá název „Nařízení GHS“ ve smyslu „Nařízení CLP“. 

Nařízení č. 1272/2008 je nadřazeno zákonům České republiky a je pro Českou 

republiku závazné. Hlavy II, III a IV týkající se klasifikace, označování a balení látek se 

pro látky použijí od 1. 12. 2010 a pro směsi (dříve přípravky) od 1. 6. 2015 [4]. Od 1.června 

2015 původní právní předpisy přestávají platit a jsou kompletně nahrazeny  nařízením CLP. 
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Proti předchozímu systému klasifikace nařízení CLP přináší některé změny a další 

rozšíření: 

1. Grafické symboly nebezpečnosti budou nahrazeny výstražnými symboly nebezpečnosti, 

zcela se mění jejich vzhled (z původních oranžových čtverců s černými symboly uvnitř 

na nové červené čtverce otočené o 90°, uvnitř černý symbol na bílém pozadí).

2. Nově budou zavedena tzv. „Signální slova“ označující příslušnou úroveň závažnosti 

nebezpečnosti za účelem varování před možným nebezpečím; rozlišují se tyto dvě úrovně:

a) „nebezpečí“ je signální slovo označující závažnější kategorie nebezpečnosti;

b) „varování“ je signální slovo označující méně závažné kategorie nebezpečnosti.

3. Současné R-věty budou nahrazeny standardními větami o nebezpečnosti (Hazard 

statement) 

4. Současné S-věty budou nahrazeny pokyny pro bezpečné zacházení (Precautionary 

statement) 

5. Nové třídy a kategorie nebezpečnosti

Za nejpodstatnější lze považovat změnu týkající se přímo klasifikace chemických 

látek. Zákon o chemických látkách a přípravcích rozlišuje 15 nebezpečných vlastností. 

Nebezpečné látky nebo nebezpečné přípravky jsou látky nebo přípravky, které za podmínek 

stanovených tímto zákonem mají jednu nebo více nebezpečných vlastností, pro které jsou 

klasifikovány jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, hořlavé, vysoce 

toxické, toxické, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující, karcinogenní, mutagenní, 

toxické pro reprodukci a nebezpečné pro životní prostředí.

Nařízení CLP definuje tzv. třídy a kategorie nebezpečnosti:

Třída nebezpečnosti - povaha fyzikální nebezpečnosti, nebezpečnosti pro zdraví 

či nebezpečnosti pro životní prostředí;

Kategorie nebezpečnosti - rozdělení kritérií v rámci každé třídy nebezpečnosti s upřesněním 

závažnosti nebezpečnosti;

Jednotlivé třídy nebezpečnosti podle GHS:

1. Výbušniny (7 kategorií)

2. Hořlavé plyny (2 kategorie)
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3. Hořlavé aerosoly (2 kategorie)

4. Oxidující plyny (1 kategorie)

5. Plyny pod tlakem (4 kategorie)

6. Hořlavé kapaliny (3 kategorie)

7. Hořlavé tuhé látky (2 kategorie)

8. Samovolně reagující látky a směsi (7 kategorií)

9. Samozápalné kapaliny (1 kategorie)

10. Samozápalné tuhé látky (1 kategorie)

11. Samozahřívající se látky a směsi (2 kategorie)

12.  Látky a směsi, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny (3 kategorie)

13.  Oxidující kapaliny (3 kategorie)

14. Oxidující tuhé látky (3 kategorie)

15. Organické peroxidy (7 kategorií)

16. Látky a směsi korozivní pro kovy (1 kategorie)

17. Akutní toxicita (4 kategorie)

18. Žíravost/dráždivost pro kůži (3 kategorie pro žíravost, 1 pro dráždivost)

19. Vážné poškození očí/podráždění očí (2 kategorie)

20. Senzibilizace dýchacích cest nebo kůže (1 kategorie pro dýchací cesty, 1 pro kůži)

21. Mutagenita v zárodečných buňkách (2 kategorie, kategorie 1 dělená na 2 části)

22. Karcinogenita (2 kategorie, kategorie 1 dělená na 2 části)

23. Toxicita pro reprodukci (2 kategorie, kategorie 1 dělená na 2 části + dodatečná 

kategorie pro účinky na laktaci nebo prostřednictvím laktace)

24. Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice (3 kategorie)

25. Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice (2 kategorie)

26. Nebezpečnost při vdechnutí (1 kategorie)

27. Nebezpečnost pro vodní prostředí (1 kategorie pro akutní nebezpečnost, 

4 pro chronickou)

28. Nebezpečnost pro ozónovou vrstvu (1 kategorie)

Z výše uvedeného přehledu vyplývá, že klasifikace podle nařízení CLP je mnohem 

podrobnější a přesnější.

Převod z původní klasifikace podle zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách 

a přípravcích na novou klasifikaci podle GHS je možno provést třemi různými způsoby [4]:
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- podle přílohy VI, části 3, tabulky 3.1 směrnice GHS „Seznam harmonizovaných klasifikací 

a označení nebezpečných látek“ – cca 3500 látek a směsí;

- prostřednictvím převodní tabulky 1.1 přílohy VII směrnice GHS – není možno použít 

obecně pro všechny látky;

- podle vlastností nebezpečné chemické látky nebo přípravku, Příloha I směrnice GHS 

(v části 2 - fyzikální nebezpečnost, v části 3 - nebezpečnost pro zdraví, v části 4 

nebezpečnost pro životní prostředí, v části 5 - nebezpečnost pro ozonovou vrstvu).

Nařízení nespecifikuje, která z metod převodu má být použita přednostně. Použití více 

metod převodu však u některých látek může vést k rozdílným klasifikacím [5]. Rozdíly 

v klasifikaci jsou zvýrazněny tučně.

N,N- dimetylcyklohexylamin

a) Klasifikace podle převodní tabulky 1.1 přílohy VII:

Flam. Liq. 3 H226, Acute Tox. 4 H302, Skin Corr. 1B H314

b) Klasifikace podle vlastností, Příloha I:

Flam. Liq. 3 H226, Acute Tox. 3 H301 oral, Acute Tox. 3 H331 inhal., Skin Corr. 1B H314, 

Skin Sens. 1 H317

N-cyklopentylamin

a) Klasifikace podle převodní tabulky 1.1 přílohy VII:

Flam. Liq. 2 H224, Acute Tox. 3 H301, Acute Tox. 4 H332, Skin Corr. 1B H314

b) Klasifikace podle vlastností, Příloha I:

Flam. Liq. 2 H225, Acute Tox. 2 H300 oral, Acute Tox. 3 H331 inhal., Acute Tox. 3 

H311dermal., Skin Corr. 1B H314

Vzhledem k tomu, že z klasifikace látek a přípravků stanovené podle zákona 

o chemických látkách a přípravcích vycházejí mnohé další právní předpisy [6, 7, 8], bude 

třeba promítnout změny vyplývající z nařízení GHS i do těchto navazujících právních 

předpisů. Rovněž bude nutné upřesnit, která z metod převodu na harmonizovanou klasifikaci 

má být používána přednostně, neboť jak vyplývá z výše uvedených příkladů, stejná látka 

může být klasifikována jako „Akutně toxická kategorie 4“ nebo „Akutně toxická kategorie 3“, 

resp. „Akutně toxická kategorie 3“ nebo „Akutně toxická kategorie 2“. 

Tento rozdíl pak může mít vliv na případné zařazení či nezařazení objektu, v němž se 

s touto látkou nakládá, pod dikci zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, 
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případně může ovlivnit, do které skupiny bude objekt zařazen a jaké povinnosti 

pro provozovatele z tohoto zařazení budou plynout. Tato práce se dále bude zabývat možným 

vlivem CLP na oblast prevence závažných havárií.
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4. Pravděpodobné změny v zákoně o prevenci závažných havárií 
po zavedení nařízení CLP 

4.1. Zákon o prevenci závažných havárií 

Prevence závažných havárií je v České republice ošetřena zákonem č. 59/2006 Sb. 

Tímto zákonem je transponován předpis Evropských společenství v této oblasti, kterým je 

směrnice Rady 96/82/ES o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných 

látek, ve znění směrnice 2003/105/ES (tzv. směrnice SEVESO II). Směrnice stanoví řadu 

kontrolních opatření k prevenci závažných havárií a rovněž opatření k omezení následků 

případné závažné havárie. 

Zákon mj. vymezuje povinnosti provozovatelů, v jejichž objektech se nachází 

nadlimitní množství nebezpečných chemických látek, způsob kontrol opatření přijatých 

za účelem snížení rizika, specifikuje účast veřejnosti na projednávání bezpečnostních 

dokumentací, určuje kritéria pro závažnou havárii. Podle množství nebezpečných látek nebo 

přípravků je objekt rozhodnutím krajského úřadu zařazen do skupiny A nebo B. Ze zařazení 

do příslušné skupiny vyplývají pro provozovatele takového objektu povinnosti zpracovat 

bezpečnostní dokumentaci stanovenou zákonem, a to bezpečnostní program prevence závažné 

havárie pro provozovatele objektů zařazených do skupiny A a bezpečnostní zprávu 

pro provozovatele objektů zařazených do skupiny B. Provozovatelé objektů zařazených 

do skupiny B mají rovněž povinnost zpracovat vnitřní havarijní plán a podklady pro stanovení 

zóny havarijního plánování a pro vypracování vnějšího havarijního plánu.

Zařazení do skupin se provádí porovnáním množství nebezpečné chemické látky 

nebo přípravku v objektu s limitním množstvím látky v tabulkách I (jmenovitě vybrané 

nebezpečné látky) nebo II (ostatní nebezpečné látky, klasifikované do skupin podle vybraných 

nebezpečných vlastností) v příloze č. 1 k tomuto zákonu. Pokud je v objektu nebo zařízení 

umístěno více nebezpečných látek v množství menším, než je limitní množství pro zařazení 

do skupiny A, je nutné provést součet poměrných množství umístěných nebezpečných látek.

Podle údajů [9] se Seveso II směrnice vztahuje na 9725 průmyslových zařízení v EU 

(z toho 4496 je zařazeno ve skupině B, zbývajících 5227 ve skupině A), v České republice 

na 190 (z toho 115 je zařazeno ve skupině B, zbývajících 75 ve skupině A). 
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4.2. Promítnutí nové klasifikace do Seveso II. direktivy

Globálně harmonizovaný systém klasifikace, v EU uplatňovaný formou nařízení CLP, 

podstatně mění klasifikaci nebezpečných chemických látek a přípravků, resp. směsí (nařízení 

CLP nahradilo původní pojem přípravek novým pojmem směs).

Tabulka II v příloze č. 1 k zákonu o prevenci závažných havárií pro posouzení 

zařazení objektu uvádí tyto klasifikace:

1. Vysoce toxické

2. Toxické

3. Oxidující

4. Výbušné (podtřída 1.4. Dohody ADR)

5. Výbušné (podtřídy 1.1, 1.2., 1.3, 1.5, nebo 1.6 Dohody ADR nebo s označením R2 

nebo R3)

6. Hořlavé (s R-větou R10)

7a) Vysoce hořlavé (s R-větou R17)

7b)  Vysoce hořlavé kapaliny (s R-větou R11)

8. Extrémně hořlavé (s R-větou R12)

9. Nebezpečné pro životní prostředí

i) s R-větou R50 (včetně R50/53)

ii) s R-větou R51/53

10. Další nebezpečné vlastnosti ve spojení s R-větou

i) R14 (včetně R14/15)

ii) R29

Přestože klasifikační systémy podle 356/2003 Sb. (vycházející z 1999/45/ES) a CLP 

jsou podobné a pokrývají přibližně stejná rizika, CLP zavádí nové třídy a kategorie 

nebezpečnosti. Využívá nová kritéria pro klasifikaci a zavádí jiný přístup ke klasifikaci směsí. 

Mnoho z kategorií nebezpečnosti vzájemně odpovídá, ale zejména v kategoriích zdravotního

rizika, kde jsou hranice pro klasifikaci akutní toxicity v CLP odlišné od stávajících kategorií 

vysoce toxické a toxické, je třeba zvážit  různé varianty, pokud možno při zachování rozsahu 

působnosti směrnice a jejího regulačního účinku. Je žádoucí nastavit nové podmínky 

pro zařazení objektů co nejblíže stávajícím kritériím. Pro pokrytí stávajícího rozsahu 

pravděpodobně bude nutné rozšířit počet kategorií tak, aby odpovídaly klasifikaci podle CLP. 
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Vzhledem k tomu, že největší změny v zákoně o prevenci závažných havárií vyvolané 

přijetím nařízení CLP se dají očekávat v oblasti látek z kategorie se zdravotními riziky, bude 

se tato práce nadále podrobněji věnovat pouze této oblasti.

4.2.1 Kategorie zdravotních rizik

Zákon o prevenci závažných havárií nyní rozlišuje dvě kategorie pro látky 

se zdravotním rizikem, a to vysoce toxické látky a toxické látky. Do těchto kategorií jsou 

nebezpečné chemické látky zařazeny na základě hodnot akutní toxicity vyjádřené jako LD50, 

resp. LC50. Nařízení CLP zavádí třídu nebezpečnosti akutní toxicita, která je však rozdělena 

na čtyři kategorie, přičemž hranice jednotlivých kategorií se neshodují s původními limitními 

hodnotami pro vysoce toxické a toxické látky.  

Na obrázku 1 je přehledně znázorněno srovnání původních a nových kategorií toxicity 

v závislosti na cestě expozice [9]. 

Obr. 1 Zobrazení rozdílu mezi kategoriemi T+ a T podle Seveso II a CLP klasifikací

Šedá svislá tečkovaná čára představuje limitní koncentrace podle klasifikačních 

kritérií ES daných směrnicí 67/548/EHS pro jednotlivé cesty expozice a pruhy v odstínech 

červené znázorňují jednotlivé kategorie akutní toxicity podle CLP. Z obrázku je zřejmé, 
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že přímý převod je možný jen u akutní toxicity, kde cestou expozice je inhalace par. Akutní 

toxicita kategorie 1 odpovídá dřívější klasifikaci T+ a akutní toxicita kategorie 2 odpovídá 

původnímu T.  Přímé nahrazení jedné kategorie za jinou (např. T+ → Acute Tox. 1) není 

možné, ale je třeba najít vyhovující řešení tak, aby byla zachována stávající úroveň ochrany 

a změnou byl ovlivněn co možná nejmenší počet objektů.

Na obrázku 2 je schematické znázornění čtyř posuzovaných možností (Option A-D)

spolu s vyznačenými oblastmi, které budou změnou Seveso direktivy přímo dotčeny (A1-A7)

[9]. 

Obr. 2 Srovnání možností zarovnání kategorií

Pro posouzení těchto čtyř alternativních řešení bylo třeba vyhodnotit, kterých látek se 

případná změna týká a kolik objektů s touto látkou nakládá. Na základě těchto údajů pak 

posoudit, na kolik je konkrétní alternativa přijatelná.
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Nejvýznamnější chemické látky, kterých se změna týká (podle oblastí) [9]:

A2 – epichlorhydrin, oxid kademnatý, akrylamid, dusitan sodný (celkem 22 látek)

A2b – hydroxid draselný, anilin, metyl-akrylát, m-kresol, hexylamin (celkem 48 látek)

A3 – formaldehyd (celkem 5 látek)

A4 – cyklohexanon, fenol, dietylamin, trietylamin, dodecylsulfát sodný, kresol (celkem 95 

látek)

A5 – jód (celkem 26 látek)

A6 – etylenoxid, oxid siřičitý, cyklohexanon (celkem 7)

A7 – amoniak (%) (celkem 2 látky)

Nejvíce látek je v oblastech A2b a A4, tj. látky dříve klasifikované jako Xn s orální 

toxicitou LD50 200-300 mg/kg (oblast A2b) a látky klasifikované jako Xn s dermální 

toxicitou LD50 400-1000 mg/kg (oblast A4). U některých látek se případná změna týká jen 

určité koncentrace roztoku dané chemické látky, přesto je látka uvažována jako dotčená 

změnou. 

Která z navržených variant bude Evropskou unií vyhodnocena jako nejpřijatelnější,

nelze v současné době posoudit. Dá se předpokládat, že bude rozšířen seznam vybraných látek 

(tabulka I v příloze č. 1 k zákonu o prevenci závažných havárií) tak, aby bylo zachováno 

původní zařazení konkrétní nebezpečné látky v případě, že se oblast A1-A7, do které látka 

patří, v důsledku zarovnání posune k nižší či vyšší nebezpečnosti. 

4.2.3. Vliv CLP na počet zařazených objektů 

V České republice je v současné době cca 115 objektů zařazeno ve skupině B, dalších 

cca 75 ve skupině A, celkem 190 objektů nebo zařízení spadajících pod nařízení Seveso II [9]. 

Objekty jsou zařazeny na základě přítomnosti určitého, zákonem stanoveného množství 

nebezpečných chemických látek (přípravku), které jsou vyjmenovány v tabulce I v příloze č. 1 

k zákonu o prevenci závažných havárií, nebo které mají jednu či více vlastností 

vyjmenovaných v tabulce II v příloze č. 1 výše uvedeného zákona. Pro zařazení je podstatné 

množství a druh, případně nebezpečná vlastnost látky (přípravku).

Posoudit vliv chystané změny zákona o prevenci závažných havárií spojené s přijetím 

nařízením CLP není jednoduché. Prostřednictvím nařízení CLP dochází ke globální 

harmonizaci systému klasifikace, označování a balení. Nebezpečné vlastnosti látek se nemění, 

pouze se upřesňuje jejich klasifikace a následné nakládání s nimi. Navazující předpisy 
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by měly nařízení CLP převzít tak, aby dopad na dosavadní vyhovující praxi byl zachován. 

Jak bylo ukázáno výše, při implementaci CLP do zákona o prevenci závažných havárií je 

problematický převod jednotlivých kategorií zdravotních rizik, ostatní kategorie jsou více 

méně shodně pokryty dosavadním zákonem. Dá se předpokládat, že bude přijato takové 

řešení, které svým rozsahem pokryje původní kategorie vysoce toxických a toxických látek. 

V oblastech A1-A7 vyznačených na obr. 2 se nachází cca 200 látek, významné chemické 

látky z těchto oblastí budou nově uvedeny jako vybrané v tabulce I tak, aby byly zachovány 

původní limity pro zařazení do jednotlivých skupin A a B. U ostatních látek z těchto oblastí 

dojde k posunu k vyšší či nižší kategorii nebezpečnosti a tento posun, ve spojení s množstvím 

této látky v objektu, může znamenat i změnu v zařazení objektu. Celá změna zákona 

o prevenci závažných havárií je připravována tak, aby dopady na provozovatele objektů byly 

co nejmenší za předpokladu zachování současného stupně ochrany. Nedá se však vyloučit vliv 

na všechny objekty, ke změnám (snížení i zvýšení) v počtu zařazených objektů v řádu 

jednotlivých zařízení může dojít.

Vzhledem k tomu, že zařazení objektu, především do skupiny B, je spojeno 

s nemalými investicemi souvisejícími s vypracováním bezpečnostní dokumentace, dá se 

ze strany provozovatelů očekávat snaha o vyhnutí se plnění těchto povinností. Cestou 

ke snížení množství látky v objektu může být náhrada nebezpečné látky látkou jinou, 

bez nebezpečných vlastností. Toto řešení je plně v souladu se základní ideou zákona 

o prevenci závažných havárií. Jinou cestou však může být snížení skladovacích kapacit 

nebezpečné látky. V tomto případě se jedná o kontraproduktivní řešení, neboť stáčení a plnění 

zásobníků je zpravidla nejrizikovější operací a frekvence těchto činností bude oproti 

původnímu stavu zvýšena.

4.3.3. Vliv nařízení CLP na zónu havarijního plánování

Zóna havarijního plánování je území v okolí objektu nebo zařízení, v němž krajský 

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

plánování formou vnějšího havarijního plánu [6]. Povinnost zpracovat podklady pro stanovení 

zóny havarijního plánování je uložena zákonem o prevenci závažných havárií provozovateli 

objektu nebo zařízení zařazeného do skupiny B.

Zásady pro vymezení zóny havarijního plánování jsou stanoveny vyhláškou 

Ministerstva vnitra č. 103/2006 Sb. [10]. Při stanovení zóny havarijního plánování se vychází 

z tzv. referenčního čísla, které vyjadřuje skupenství a nebezpečnou vlastnost látky. 
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Nebezpečná vlastnost látky je přitom určována přímo podle vlastností posuzované látky, 

vyhláška se na rozdíl od zákona o prevenci závažných havárií neopírá o klasifikaci 

vycházející ze zákona o chemických látkách. Změny v klasifikaci nebezpečných chemických 

látek po zavedení nařízení CLP se tedy stanovení zóny havarijního plánování nedotknou

a stávající zóny havarijního plánování pro objekty nebo zařízení zařazené do skupiny B  

zůstanou zachovány.

Vlivem implementace nařízení CLP do zákona o prevenci závažných havárií se však 

může stát, že dojde k posunu v zařazení objektu. Vzhledem k tomu, že při výběru 

z naznačených možností A-D (viz obr. 2) bude jedno z kritérií také zachování stupně ochrany, 

dá se předpokládat spíše posun směrem k vyšší kategorii zařazení: nezařazený → A, A → B.

Možný vliv chystaných změn v návaznosti na CLP je popsán na následující případové 

studii. 
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5. Případová studie vlivu CLP na oblast prevence závažných 
havárií

Na imaginárním výrobním podniku je provedeno srovnání povinností provozovatele 

z hlediska zákona o prevenci závažných havárií v současné době a po zavedení změn 

vyplývajících z nařízení CLP. Tento model předpokládá přijetí možnosti D. Popis výroby 

a jednotlivé kroky analýzy rizik jsou zjednodušeny, s ohledem na cíl práce je kladen důraz 

na změny důsledku implementace nařízení CLP.

Posuzován je závod na výrobu kaprolaktamu umístěný na okraji průmyslové zóny. 

Kaprolaktam je bílá krystalická látka, silně hygroskopická, s charakteristickým zápachem. 

Je základní surovinou pro výrobu polyamidu 6, který se dále používá v textilním nebo 

v plastikářském průmyslu. Polyamidová vlákna mají velmi široké použití při výrobě silonu, 

nylonu či perlonu. Pro svou pružnost se uplatňují zejména při výrobě sportovního oblečení, 

ale i dalších sportovních potřeb - například pro vodní sporty, zimní sporty či vysokohorskou 

turistiku a horolezectví [11]. 

Kaprolaktam se vyrábí tzv. klasickým postupem z cyklohexanonu 

a hydroxylaminsulfátu, vedlejším produktem výroby je síran amonný. Chemické reakce 

se dále účastní kyselina sírová a amoniak. Surový kaprolaktam je rafinován za použití 

trichloretylenu a demineralizované vody. Výsledný produkt je expedován v šupinkové formě.

5.1 Návrh na zařazení

Provozovatel objektu nebo zařízení, v němž se nacházejí nebezpečné chemické látky, 

je povinen zpracovat seznam, ve kterém je uveden druh, množství, klasifikace a fyzikální 

forma všech nebezpečných látek umístěných v objektu nebo zařízení. Na základě tohoto 

seznamu vyhodnotí, zda bude objekt zařazen do skupiny A nebo B. Zpracuje návrh 

na zařazení do příslušné skupiny, případně protokol o nezařazení.  

V tabulce č.1 je uveden seznam látek z posuzovaného podniku, jejich fyzikální forma, 

umístění a klasifikace podle stávající legislativy a podle CLP.
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Tabulka 1 Podklady pro návrh na zařazení – celkové množství látek

Umístění [t] Klasifikace *Látka Skupenství

výroba zásobník potrubí cisterna 
(vagon)

celkem

p
o
d
le

 
z

6
7
/5

4
8
/E

H
S

p
o
d
le

 
N

ař
íz

en
í 

C
L

P

Cyklohexanon kapalina 20 180 3 45 248 R10 F(kat.2)
T(kat.3)

Hydroxylamin
sulfát

pevná látka 15 140 - 20 185 N(R50) N(kat.1)

Amoniak kapalina 1 45 0,5 45 91,5 R10, T,
N(R50)

T(kat.3)
F(kat.2)
N(kat.1)

Trichloretylen kapalina 2 45 0,2 30 77,2 N(R52-
53)

N(kat.3)

* uvedena jen klasifikace vztahující se k prevenci závažných havárií

U objektů a zařízení, ve kterých není přítomna žádná jednotlivá látka nebo přípravek 

v množství přesahujícím nebo rovnajícím se příslušným kvalifikačním množstvím, se používá 

následující pravidlo pro zjištění, zda se na objekt nebo zařízení vztahují povinnosti 

provozovatele podle tohoto zákona:





n

i i

i

Q

q
N

1

kde:

qi =   množství nebezpečné látky i umístěné v objektu nebo zařízení,

Qi = příslušné množství nebezpečné látky i uváděné v části 1 této přílohy ve sloupci 1 

(při posuzování objektu nebo zařízení k zařazení do skupiny A) nebo sloupci 2 

(při posuzování objektu nebo zařízení k zařazení do skupiny B) tabulky I nebo tabulky II, 

n =    počet nebezpečných látek,

N =   ukazatel vyjadřující součet poměrů qi ku Qi.

Toto pravidlo se postupně použije pro vyhodnocení zdroje rizika souvisejícího s toxicitou, 

hořlavostí a ekologickou toxicitou [6]. 

Součtové vzorce pro látky se stejnou nebezpečnou vlastností klasifikované podle stávající 

legislativy (vycházející z 67/548/EHS):

a) sčítání látek toxických

(1)
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použití množství Q uvedeného ve sloupci 1 tabulky II – pro zařazení do skupiny A

NT = 91,5/50 = 1,83

použití množství Q uvedeného ve sloupci 1 tabulky II – pro zařazení do skupiny B

NT = 91,5/200 = 0,46

b) sčítání látek hořlavých

použití množství Q uvedeného ve sloupci 1 tabulky II – pro zařazení do skupiny A

NF = 248/5000 + 91,5/5000 = 0,068

použití množství Q uvedeného ve sloupci 1 tabulky II – pro zařazení do skupiny B

NF = 248/50000 + 91,5/50000 = 0,0068

c) sčítání látek nebezpečných pro životní prostředí

použití množství Q uvedeného ve sloupci 1 tabulky II – pro zařazení do skupiny A

NN = 270/100 + 91,5/100 + 77,2/200 = 3,05

použití množství Q uvedeného ve sloupci 1 tabulky II – pro zařazení do skupiny B

NN = 270/200 + 91,5/200 + 77,2/500 = 0,95

Tučně jsou zvýrazněny hodnoty, které vedou k zařazení objektu – objekt bude zařazen 

do skupiny A.

Součtové vzorce pro látky klasifikované podle nařízení CLP 

a) sčítání látek toxických

použití množství Q uvedeného ve sloupci 1 tabulky II – pro zařazení do skupiny A

NT = 248/50 + 91,5/50 = 6,79

použití množství Q uvedeného ve sloupci 1 tabulky II – pro zařazení do skupiny B

NT = 248/200 + 91,5/200 = 1,70

b) sčítání látek hořlavých

použití množství Q uvedeného ve sloupci 1 tabulky II – pro zařazení do skupiny A

NF = 248/5000 + 91,5/5000 = 0,068

použití množství Q uvedeného ve sloupci 1 tabulky II – pro zařazení do skupiny B

NF = 248/50000 + 91,5/50000 = 0,0068

c) sčítání látek nebezpečných pro životní prostředí

použití množství Q uvedeného ve sloupci 1 tabulky II – pro zařazení do skupiny A

NN = 270/100 + 91,5/100 + 77,2/200 = 3,05

použití množství Q uvedeného ve sloupci 1 tabulky II – pro zařazení do skupiny B

NN = 270/200 + 91,5/200 + 77,2/500 = 0,95
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Tučně jsou zvýrazněny hodnoty, které vedou k zařazení objektu – objekt bude zařazen 

do skupiny B.

Na základě výše uvedených výpočtů je zřejmé, že podnik, podle stávající legislativy 

zařazený do skupiny A, se po implementaci nařízení CLP do zákona o prevenci závažných 

havárií (za předpokladu přijetí varianty D) zařadí do skupiny B.

Provozovatel zařazeného objektu je povinen provést analýzu a hodnocení rizik 

závažné havárie. Způsob zpracování analýzy a hodnocení rizik závažné havárie je stanoven 

vyhláškou č. 256/2006 Sb. [12] a metodickým pokynem [13].

5.2 Analýza rizik 

Analýza a hodnocení rizik závažné havárie se provádí a dokumentuje v rozsahu 

odpovídajícím riziku závažné havárie, to je pravděpodobnosti jejího vzniku a závažnosti 

možných dopadů [12]. Prováděcími předpisy [12, 13] zákona o prevenci závažných havárií 

jsou stanoveny jednotlivé kapitoly analýzy a hodnocení rizik: 

1. Přehled objektů nebo zařízení s uvedením druhu a množství v nich umístěných 

nebezpečných látek.

2. Přehled všech nebezpečných látek v objektu nebo zařízení, jejich klasifikace a vlastností 

potřebných k analýze a hodnocení rizik.

3. Výsledky posouzení a popisy nebezpečných chemických reakcí při nežádoucím kontaktu 

chemických látek v objektu nebo zařízení nebo za nežádoucích provozních podmínek.

4. Výsledky posouzení a popisy možných situací v objektu nebo zařízení, které mají potenciál 

způsobit poškození lidského zdraví, hospodářských zvířat, životního prostředí a majetku.

5. Výsledky posouzení a popisy možných situací mimo objekt nebo zařízení, které mohou 

způsobit závažnou havárii. 

6. Výsledky identifikace a popisy zdrojů rizik závažné havárie, relativní ocenění jejich 

závažnosti a výběr zdrojů rizik pro podrobnou analýzu rizik, včetně vyznačení 

významných zdrojů rizik na mapě podniku.

7. Postup a výsledky identifikace možných scénářů událostí a jejich příčin, které mohou 

vyústit v závažnou havárii, a výběr reprezentativních scénářů těchto událostí, včetně jejich 

popisu.
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8. Postup a výsledky provedení odhadů následků reprezentativních scénářů závažných havárií 

a jejich dopadů na životy a zdraví lidí, hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek, 

včetně grafické prezentace nejdůležitějších výsledků odhadů.

9. Postup a výsledky stanovení odhadu pravděpodobností reprezentativních scénářů 

závažných havárií.

10. Výsledky a postup posouzení vlivu (spolehlivosti a chybování) lidského činitele 

v souvislosti s relevantními zdroji rizik.

11. Uvedení metodik použitých při analýze rizika.

12. Podrobné popisy použitých veřejně nepublikovaných metodik.

13. Výsledky stanovení míry rizika reprezentativních scénářů závažných havárií. 

14. Výsledky hodnocení přijatelnosti rizika závažných havárií.

15. Popis opatření k nepřijatelným zdrojům rizik, plán jejich realizace a systém kontroly 

plnění tohoto plánu.

16. Popis systému trvalého sledování účinnosti opatření pro omezování rizik.

17. Informace o provedeném posouzení přiměřenosti bezpečnostních a ochranných opatření 

v souvislosti s existujícími riziky.

Vzhledem k cílům této práce, posoudit vliv změn souvisejících s implementací 

nařízení CLP na zónu havarijního plánování, není dodržen výše uvedený rozsah zpracování, 

jednotlivé kapitoly jsou přiměřeně zestručněny respektive vynechány. V případě zpracovávání 

analýzy rizik pro skutečný podnik není tento postup přípustný.

5.2.1 Přehled objektů nebo zařízení s uvedením druhu a množství v nich umístěných 

nebezpečných látek

Přehled objektů je znázorněn na obrázku 3, barevně jsou odlišeny skladovací 

a výrobní prostory, železniční vlečka včetně přistavených cisteren a vagonu, dále jednotlivá 

stáčecí místa a potrubní rozvody. Výrobní závod je umístěn na okraji průmyslové zóny, 

charakter činnosti ostatních podniků v zóně vylučuje případný domino efekt. Průmyslová 

zóna je ze severu ohraničena železniční vlečkou, východním směrem ve vzdálenosti 450m 

začíná nejbližší obytná zástavba, tvořená jednotlivými rodinnými domy.
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Obr. 3 Schematické znázornění závodu na výrobu kaprolaktamu

Hydroxylaminsulfát, cyklohexanon, kyselina sírová a amoniak jsou do objektu 

dopravovány pomocí přilehlé železniční vlečky, provozním řádem vlečky je počet 

přistavených cisteren (vagonů) omezen jednu cisternu (vagon) pro každou chemickou látku. 

Pro přepravu kapalin jsou používány cisterny o objemu 60m3, přistavují se ke stáčecím 

místům až v okamžiku, kdy volná skladovací kapacita umožňuje jejich okamžité přečerpání. 

Trichloretylen, stejně jako vyrobený kaprolaktam i síran amonný, jsou dopravovány silniční 

dopravou. Pod všemi zásobníky kapalin jsou vybudovány záchytné jímky.

V následující tabulce 2 je uveden druh a množství nebezpečných látek umístěných

v jednotlivých objektech. Uvedené kapacity objektů jsou maximální, při běžném provozu se 

těchto hodnot nedosahuje. Zásobníky cyklohexanonu jsou umístěny v těsné blízkosti, 

pro účely dalších výpočtů je jejich objem sečten.  
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Tabulka 2 Druh a množství nebezpečných látek podle jednotlivých objektů

Č. Objekt Látka Množství 
[t]

Druh zařízení

Cyklohexanon 20 Reaktor

Hydroxylaminsulfát 15 Reaktor

Kyselina sírová 1,5 Reaktor

Amoniak 1 Reaktor

Síran amonný 12 Reaktor

Kaprolaktam 30 Reaktor 
Extraktor
Destilační 
kolona

1 Výroba a čištění kaprolaktamu

Trichloretylen 2 Extraktor 

2 Zásobník kyseliny sírové Kyselina sírová 30 Zásobník

3 Zásobníky cyklohexanonu č.1-4 Cyklohexanon 4 x 45 = 180 Zásobník

4 Zásobník trichloretylenu Trichloretylen 45 Zásobník

5 Zásobník amoniaku Amoniak 45 Zásobník

6 Sklad hydroxylaminsulfátu Hydroxylaminsulfát 140 Sklad

Kaprolaktam 500 Sklad7 Sklad produktů, expedice

Síran amonný 200 Sklad

8 Úpravna vody - - -

9 Administrativní budova - - -

Cyklohexanon 3 Potrubí

Kyselina sírová 0,1 Potrubí

Amoniak 0,5 Potrubí

10 Potrubní rozvody

Trichloretylen 0,2 Potrubí

11 Stáčecí místo kys. sírové 
(A)

Kyselina sírová 45 Železniční 
cisterna

12 Stáčecí místo cyklohexanonu 
(B)

Cyklohexanon 45 Železniční 
cisterna

13 Stáčecí místo amoniaku 
(C)

Amoniak 45 Železniční 
cisterna

14 Vykládka hydroxylaminsulfátu 
(D)

Hydroxylaminsulfát 20 Železniční 
vagon

15 Stáčení trichloretylenu Trichloretylen 30 Automobilová 
cisterna
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5.2.2 Přehled všech nebezpečných látek v objektu, jejich klasifikací a vlastností

potřebných k analýze a hodnocení rizik

Informace podstatné pro účely této práce jsou uvedeny v tabulce 3, včetně srovnání 

klasifikací pro všechny nebezpečné látky nacházející se v podniku. Obě klasifikace, 

jak současně platná podle 67/548/EHS, tak i nově zaváděná podle CLP, jsou převzaty 

z materiálu [4].

Tabulka 3 Identifikace a klasifikace látek v objektu
Látka CAS Množství 

celkem
[t]

Fyzikální 
forma 
látky

Klasifikace 
podle 67/548/EHS

Klasifikace 
podle CLP

Kaprolaktam 105-60-2 530 pevná látka Xn; R20/22
Xi; R36/37/38

Acute Tox. 4 (*)
Acute Tox. 4 (*)
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
Skin Irrit. 2

Hydroxylamin
sulfát

10039-54-0 270 pevná látka Xn; R22-
48/22
Xi; R36/38
R43
N; R50

Met. Corr. 1
Acute Tox. 4 (*)
STOT RE 2 (*)
Eye Irrit. 2
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Aquatic Acute 1

Cyklohexanon 108-94-1 248 kapalina R10
Xn; R20

Flam. Liq. 3
Acute Tox. 4 (*)

Kyselina 
sírová

7664-93-9 76,6 kapalina C; R35 Skin Corr. 1A

Amoniak 7664-41-7  91,5 kapalina R10 
T; R23
C; R34
N; R50

Flam. Gas 2
Press. Gas
Acute Tox. 3 (*)
Skin Corr. 1B
Aquatic Acute 1

Síran amonný 7783-20-2 212 pevná látka Není klasifikován Není klasifikován

Trichloretylen 79-01-6  47,2 kapalina Carc. Cat. 2;
R45
Muta. Cat. 3;
R68
R67
Xi; R36/38
R52-53

Carc. 1B
Muta. 2
Eye Irrit. 2
Skin Irrit. 2
STOT SE 3
Aquatic Chronic 3

Symbol (*) u klasifikace podle nařízení CLP značí tzv. „minimální klasifikaci“, 

která se použije, nejsou-li k dispozici toxikologické údaje o dané látce. Pokud získané 
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toxikologické údaje vedou k zařazení do závažnější kategorie, musí se použít zařazení

do závažnější kategorie. V tomto případě se minimální klasifikace týká kaprolaktamu, 

hydroxylaminsulfátu, cyklohexanonu a amoniaku.

Toxikologická data [14] pro kaprolaktam, hydroxylaminsulfát a bezvodý amoniak 

korespondují s minimální klasifikací ve výše uvedené tabulce, hodnoty dermální toxicity 

pro cyklohexanon vedou ke klasifikaci Acute Tox. 3, což je v souladu s uvedením této látky 

v oblasti A4 (viz kapitola 5.1), v dalším textu bude pro cyklohexanon uvažována klasifikace 

Acute Tox. 3.

5.2.3 Popisy možných situací  v objektu, které mohou způsobit závažnou havárii 

Vlastní výroba a čištění produktu, kaprolaktamu, probíhá v objektu č.1 (viz tabulka 2), 

objekty č. 2-6 slouží pouze ke skladování surovin, objekt č. 7 je určen pro skladování 

produktů. V objektech č. 8 a 9 se nenacházejí nebezpečné chemické látky v množství větším 

než jsou 2% limitu pro zařazení do skupiny A podle zákona o prevenci závažných havárií, 

pro další posouzení nejsou uvažovány. Kapaliny jsou v rámci areálu dopravovány potrubním 

systémem (č.10) s dálkově ovládanými armaturami, pevné látky pomocí vysokozdvižných 

vozíků.

Z hlediska zákona o prevenci závažných havárií provozovatel nakládá s takto 

klasifikovanými látkami:

a) podle stávajícího znění zákona: 

-   toxické: amoniak

- nebezpečné pro životní prostředí: hydroxylaminsulfát, amoniak, trichloretylen

- hořlavé: amoniak, cyklohexanon

b) po implementaci nařízení CLP do zákona o prevenci závažných havárií (je uvažována 

varianta D)

- toxické: amoniak, cyklohexanon

- nebezpečné pro životní prostředí: hydroxylaminsulfát, amoniak, trichloretylen

- hořlavé: amoniak, cyklohexanon

K základním situacím, které z hlediska prevence závažných havárií mají potenciál 

způsobit poškození zdraví osob, životního prostředí a majetku, patří nehody a havárie 

výrobních a skladovacích zařízení, kde je manipulováno s nebezpečnými chemickými 

látkami, které spadají pod dikci zákona o prevenci závažných havárií. 
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Jde o havárie doprovázené:

- únikem toxické kapaliny do prostředí;

- požárem;

- únikem nebezpečné chemické látky do prostředí (povrchových nebo podzemních vod 

nebo do půdy).

Ohrožení hospodářských zvířat, vzhledem k situování závodu v průmyslové zóně, není 

pravděpodobné. Možné synergické a kumulativní jevy, stejně tak jako domino efekt, nejsou 

pro účely této práce uvažovány.

5.2.4 Popisy možných situací mimo objekt, které mohou způsobit závažnou havárii

K situacím mimo objekt, které mají potenciál způsobit závažnou havárii uvnitř 

objektu, patří živelné pohromy – např. povodeň, dále domino efekt, teroristické činy a 

případně válečný stav.

Posuzovaný objekt se nachází v průmyslové zóně mimo záplavové území, domino 

efekt je vzhledem k charakteru činnosti v ostatních objektech v zóně vyloučen, žádné vnější 

vlivy se pro účely této práce nepředpokládají.

5.2.5 Výsledky identifikace a popisy zdrojů rizik závažné havárie, výběr zdrojů rizik 

pro podrobnou analýzu rizik

Pro selekci závažných zdrojů rizika byla zvolena metoda CPR 18E, která je 

v současnosti doporučována pro relativní ocenění závažnosti zdrojů rizik a výběr zdrojů rizik 

pro další podrobnou analýzu [15]. 

Metoda výběru (podle CPR 18E - Purple Book) umožňuje selekci zařízení, 

která významně přispívají k riziku. Indikační číslo A vyjadřuje míru skutečné nebezpečnosti 

jednotky/zařízení. Nebezpečnost zařízení na jistou vzdálenost se stanoví na základě známého 

indikačního čísla a vzdálenosti mezi posuzovaným bodem a zařízením. Míra nebezpečí 

v posuzovaném bodě se odvodí z hodnoty výběrového čísla S [19].
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Výpočet indikačního čísla A

Skutečná nebezpečnost jednotky je ovlivňována množstvím přítomné látky, 

fyzikálními vlastnostmi, toxicitou látky a specifickými provozními podmínkami. Indikační 

číslo A vyjadřuje míru skutečné nebezpečnosti zařízení.

Indikační číslo A jednotky je bezrozměrné a stanoví se ze vztahu:

kde :

Q - množství látky přítomné v zařízení (kg)

O1 - faktor pro procesní jednotku nebo pro skladovací jednotku (procesní 1, skladovací 0,1 –

zásobníky, potrubí, cisterny)

O2 - faktor zohledňující umístění jednotky (uvnitř 0,1/vně 1)

O3 - faktor zahrnující množství látky v plynném stavu po úniku v závislosti na provozní 

teplotě, normálním bodu varu, skupenství látky a teplotě okolí

G - mezní hodnota - mezní množství nebezpečné látky (kg).

Tabulka  4 Vstupní údaje

Druh nebezpečné vlastnosti *Zdroj 
č.

Látka
Vycházející 
z 67/548/EHS

Vycházející z CLP
Zařízení Množství 

(t)

1 hydroxylamin
sulfát

nebezpečná pro ŽP
(R50)

nebezpečná pro ŽP
(kat.1)

sklad 140

2 hydroxylamin
sulfát

nebezpečná pro ŽP
(R50)

nebezpečná pro ŽP
(kat.1)

reaktor 15

3 hydroxylamin
sulfát

nebezpečná pro ŽP
(R50)

nebezpečná pro ŽP
(kat.1) 

železniční 
vagon

20

4 cyklohexanon hořlavá (R10) hořlavá (kat.2)
toxická (kat.3)

zásobníky 180

5 cyklohexanon hořlavá (R10) hořlavá (kat.2)
toxická (kat.3)

reaktor 20

6 cyklohexanon hořlavá (R10) hořlavá (kat.2)
toxická (kat.3)

železniční 
cisterna

45

7 cyklohexanon hořlavá (R10) hořlavá (kat.2)
toxická (kat.3)

potrubí 1

8 amoniak toxická
hořlavá (R10)
nebezpečná pro ŽP
(R50)

toxická (kat.3)
hořlavá (kat.2)
nebezpečná pro ŽP
(kat.1)

zásobník 45

(2)
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9 cyklohexanon toxická
hořlavá (R10)
nebezpečná pro ŽP 
(R50)

toxická (kat.3)
hořlavá (kat.2)
nebezpečná pro ŽP
(kat.1)

reaktor 1

10 cyklohexanon toxická
hořlavá (R10)
nebezpečná pro ŽP 
(R50)

toxická (kat.3)
hořlavá (kat.2)
nebezpečná pro ŽP
(kat.1)

potrubí 0,5

11 cyklohexanon toxická
hořlavá (R10)
nebezpečná pro ŽP 
(R50)

toxická (kat.3)
hořlavá (kat.2)
nebezpečná pro ŽP 
(kat.1)

železniční 
cisterna

45

12 trichloretylen nebezpečná pro ŽP 
(R52-53)

nebezpečná pro ŽP 
(kat.3)

zásobník 45

13 trichloretylen nebezpečná pro ŽP 
(R52-53)

nebezpečná pro ŽP 
(kat.3)

autocisterna 30

14 trichloretylen nebezpečná pro ŽP 
(R52-53)

nebezpečná pro ŽP 
(kat.3)

reaktor 2

15 trichloretylen nebezpečná pro ŽP 
(R52-53)

nebezpečná pro ŽP 
(kat.3)

potrubí 0,2

* uvedena jen klasifikace vztahující se k prevenci závažných havárií

V následujících tabulkách 5 a 6 jsou uvedeny vstupní hodnoty pro výpočet indikačního 

čísla A pro obě varianty klasifikace nebezpečných chemických látek. V tabulce 7 jsou

srovnána vypočtená indikační čísla A pro jednotlivé zdroje a obě uvažované varianty 

klasifikace.

Tabulka 5 Indikační číslo A, použity klasifikace vycházející z 67/548/EHS

Objekt Látka Druh 
nebezpečné 
vlastnosti

Q
[kg]

O1 O2 O3 G
[kg]

A

cyklohexanon F 20000 1 0,1 0,47 10000 0,094

F 1000 1 0,1 10 10000 0,1

Výroba 
a čištění 
kaprolaktamu amoniak

T 1000 1 0,1 10 3000 0,333

Zásobníky 
cyklohexanonu 
č.1-4

cyklohexanon F 180000 0,1 1 0,47 10000 0,846

F 45000 0,1 1 10 3000 15Zásobník 
amoniaku

amoniak

T 45000 0,1 1 10 10000 4,5

Potrubní 
rozvod 
cyklohexanonu

cyklohexanon F 1000 0,1 1 0,47 10000 0,005
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F 500 0,1 1 10 10000 0,050Potrubní 
rozvod 
amoniaku

amoniak

T 500 0,1 1 10 3000 0,167

Železniční 
cisterna 
cyklohexanon

cyklohexanon F 45000 0,1 1 0,47 10000 0,212

F 45000 0,1 1 10 10000 4,5Železniční 
cisterna 
amoniak

amoniak

T 45000 0,1 1 10 3000 15

Tabulka 6 Indikační číslo A, použity klasifikace vycházející z Nařízení CLP 

Objekt Látka Druh 
nebezpečné 
vlastnosti

Q
[kg]

O1 O2 O3 G
[kg]

A

F 20000 1 0,1 0,47 10000 0,094cyklohexanon

T 20000 1 0,1 0,47 ∞ 0

F 1000 1 0,1 10 10000 0,1

Výroba 
a čištění 
kaprolaktamu

amoniak

T 1000 1 0,1 10 3000 0,333

F 180000 0,1 1 0,47 10000 0,846Zásobníky 
cyklohexanonu 
č.1-4

cyklohexanon

T 180000 0,1 1 0,47 ∞ 0

F 45000 0,1 1 10 10000 4,5Zásobník 
amoniaku

amoniak

T 45000 0,1 1 10 3000 15

F 1000 0,1 1 0,47 10000 0,005Potrubní rozvod 
cyklohexanonu

cyklohexanon

T 1000 0,1 1 0,47 ∞ 0

F 500 0,1 1 10 10000 0,050Potrubní rozvod 
amoniaku

amoniak

T 500 0,1 1 10 3000 0,167

F 45000 0,1 1 0,47 10000 0,212Železniční 
cisterna 
cyklohexanon

cyklohexanon

T 45000 0,1 1 0,47 ∞ 0

F 45000 0,1 1 10 10000 4,5Železniční 
cisterna 
amoniak

amoniak

T 45000 0,1 1 10 3000 15
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Tabulka 7 Vyhodnocení indikačního čísla A pro jednotlivé objekty

Objekt A 

(podle z 67/548/EHS)

A 

(podle Nařízení CLP)

Výroba a čištění kaprolaktamu 0,527 0,527

Zásobníky cyklohexanonu č.1-4 0,846 0,846

Zásobník amoniaku 19,5 19,5

Potrubní rozvod cyklohexanonu 0,005 0,005

Potrubní rozvod amoniaku 0,217 0,217

Železniční cisterna cyklohexanon 0,212 0,212

Železniční cisterna amoniak 19,5 19,5

Z tabulky 7 vyplývá, že hodnoty indikačního čísla A jsou pro jednotlivé objekty 

při použití různých klasifikačních systémů stejné. Z výše uvedených tabulek je zřejmé, 

že největším zdrojem rizika je zásobník amoniaku a železniční cisterna s amoniakem. Vliv 

změny klasifikace cyklohexanonu se vzhledem k nekonečně vysoké hodnotě faktoru G vůbec 

neprojevil.

Výpočet selektivního čísla S

Selektivní číslo S vyjadřuje míru nebezpečnosti zařízení vůči jinému posuzovanému 

místu ve vzdálenosti L a stanoví se násobením indikačního čísla jednotky A faktorem 

(100/L)2 pro toxické látky a faktorem (100/L)3 pro hořlavé a výbušné látky. Jednotka 

vyžaduje kvantitativní hodnocení rizika, pokud jsou splněny následující podmínky [15]:

• selektivní číslo zařízení ve zvoleném bodě na hranici objektu (nebo na břehu řeky proti 

objektu) je větší než jedna. Při větším počtu zdrojů se selektivním číslem větším než 1 

se zahrnou ty zdroje, jejichž selektivní číslo je větší než 50 % hodnoty maximálního 

selektivního čísla v posuzovaném bodě,

• selektivní číslo zařízení je větší než jedna v bodě obydleného pásma nejblíže jednotce
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Selektivní číslo S je bezrozměrné a stanoví se v závislosti na klasifikaci látky ze vztahu (6) 

až (5):

kde :

L je vzdálenost od jednotky k posuzovanému místu v metrech, přičemž minimální vzdálenost 

je 100 m.

Selektivní číslo se stanovuje pro každé zařízení v minimálně osmi bodech na hranici 

objektu. Vzdálenost mezi dvěma přilehlými místy nesmí být větší než 50 m. Selektivní číslo 

musí být stanoveno pro celou hranici objektu, i když objekt hraničí s podobným objektem. 

Kromě výpočtů v bodech na hranicích objektu musí být selektivní číslo S stanoveno 

pro každé zařízení i v bodech obytného pásma, existujícího nebo plánovaného, nejblíže 

zařízení.

Na obrázku č.4 jsou vyznačeny body na hranici objektu, pro které bylo stanoveno 

selektivní číslo S. Modré body jsou umístěny na hranici objektu ve vzdálenostech cca 30m, 

žluté body leží na hranici obytného pásma (450m od posuzovaného objektu).

pro toxické látky (3)

pro hořlavé látky (4)

pro výbušniny (5)
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Obr. 4 Znázornění bodů pro výpočet selektivního čísla S

Výsledky výpočtu selektivního čísla S jsou uvedeny v tabulce 8, z důvodu obsáhlosti 

výsledků jsou uvedeny jen ty zdroje rizika, pro které je výsledné selektivní číslo S větší než 1.

Vzhledem k tomu, že posuzovaný areál není příliš rozlehlý, minimální výpočtová vzdálenost 

100m daná metodikou [15] je současně i vzdáleností maximální. Jednotlivé zdroje rizika tedy 

byly hodnoceny vždy pro výpočtovou vzdálenost L = 100m, pro obytnou zónu bylo počítáno 

se vzdáleností 450 a 500m.

Tabulka 8 Výpočet selektivního čísla

Objekt Látka Druh 
nebezpečné 
vlastnosti

Q
[kg]

A S

F 45000 4,5 4,5Zásobník amoniaku amoniak

T 45000 15 15

F 45000 4,5 4,5Železniční cisterna 
amoniak

amoniak

T 45000 15 15

Vytvořeno pomocí Software602 Print2PDF 8. Tuto řádku odstraníte zakoupením licence a aktivací na http://www.software602.cz/



33

Výsledné hodnoty selektivního čísla S se vztahují k bodům ležícím na hranici objektu

(výpočtová vzdálenost 100m), všechny hodnoty S vypočtené pro obytnou zónu (výpočtová 

vzdálenost 450m a 500m) byly menší než 1.

Selekcí posuzovaných jednotek pomocí metody výběru byly pro kvantitativní analýzu 

rizika vybrány pouze dvě jednotky v posuzovaném objektu z hlediska toxicity (selektivní 

číslo z hlediska hořlavosti nedosahuje 50 % maximálního selektivního čísla) – zásobník 

kapalného amoniaku a železniční cisterna s amoniakem stojící na stáčecím místě 

v bezprostřední vzdálenosti od hranice objektu. 

Na obrázku č. 5 jsou červeně vyznačeny zdroje rizika, které byly metodou CPR 18E -

Purple Book vyhodnoceny jako nejrizikovější – železniční cisterna s amoniakem a zásobník 

amoniaku.

Obr. 5 Vyznačení nejvýznamnějších zdrojů rizik

Shrnutí výsledků použité metody výběru 

Metodou výběru CPR 18E - Purple Book byly jako nejvýznamnější zdroje rizik 

vyhodnoceny železniční cisterna s amoniakem a zásobník amoniaku. Pro tyto objekty je nutné 

provést kvantitativní analýzu rizika z hlediska toxických vlastností amoniaku. Vliv ostatních 

zdrojů rizika je zanedbatelný. Jak vyplývá z tabulky 7, vliv změny klasifikace cyklohexanu 

se vůbec neprojevil. 
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5.2.6 Scénáře událostí a jejich příčin, které mohou vyústit v závažnou havárii

V této kapitole jsou uvedeny havarijní scénáře ve vztahu ke skladování, manipulaci 

a distribuci amoniaku, který byl vyhodnocen jako závažný zdroj rizika. Metodou výběru CPR 

18E - Purple Book byly pro kvantitativní analýzu vyhodnoceny:

- železniční cisterna s amoniakem

- zásobník s amoniakem 

Z hlediska rozvoje (scénáře) možné nehody není zásadní rozdíl mezi skladovacím 

zásobníkem a cisternou. V obou případech jde o tlakové nádoby provozované na místě 

při stejných vnějších atmosférických podmínkách a stejná jsou i maximální množství 

amoniaku v těchto tlakových nádobách. Ze zásobníku je kontinuálně odebírán amoniak 

pro potřeby výroby, s výjimkou doby, kdy je do zásobníku přečerpáván amoniak z železniční 

cisterny. Z železniční cisterny je amoniak stáčen 3x týdně vždy po dobu dvou hodin, tj. 312

hodin za rok. 

Pro další hodnocení jsou uvažovány tyto scénáře:

- utržení výstupního potrubí zásobníku před první armaturou a následující kontinuální 

únik celého obsahu otvorem o průměru 5cm

- utržení přečerpávacího ramene železniční cisterny a následující kontinuální únik 

celého obsahu otvorem o průměru 5cm

Vzhledem k minimálnímu vlivu na zónu havarijního plánování jsou ostatní scénáře (únik 

z potrubí nebo jeho části) zanedbány.

5.2.7 Odhady následků scénářů závažných havárií, včetně grafické prezentace 

nejdůležitějších výsledků odhadů

Pro vyhodnocení následků výše uvedených scénářů událostí byly, vzhledem k toxicitě 

posuzované látky, zvoleny metody Dow´s index chemického ohrožení [17] a program

modelování toxického rozptylu ALOHA [18].

A. Metoda DOW´s index chemického ohrožení (CEI)

- relativně jednoduchá metoda pro kvantitativní posouzení potencionálního ohrožení 

lidského zdraví v blízkosti chemických provozů, kde existuje reálná možnost úniku 

nebezpečné chemické látky. CEI uvažuje únik toxické látky ze zásobníku jako únik kapaliny 
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ze spodní výpusti. Všechny výpočty předpokládají rychlost větru 5 m/s a neutrální podmínky 

počasí [16].

Podklady k výpočtu

Amoniak je skladován v kulovém zásobníku o průměru 5,5m pod vlastním výparným 

tlakem a okolní teplotou 20 °C. Železniční cisterna, kterou je amoniak dopravován, má tvar 

válce o průměru 2,8m a délce 13m, teplota i tlak jsou stejné jako v zásobníku. Maximální 

projektované množství zásobníku i cisterny je shodné, 45t kapalného amoniaku. Zásobník 

i cisterna jsou plněny maximálně do 85% objemu.  Další podmínky:

Přetlak uvnitř zásobníku Pg = 1064 kPa

Teplota uvnitř zásobníku Ts = 20 °C

Normální bod varu Tb = -33,4 °C

Hustota kapaliny v zásobníku ρl = 594,5 kg/m3

Poměr Cp/Hv = 4,01 E – 03 (průměrná tepelná kapacita kapaliny/výparné teplo)

Výška kapaliny v zásobníku Δh = 3,7m

Výška kapaliny v cisterně Δh = 1,4m

Průměr díry D = 50mm

Molekulová hmotnost MW = 17,03 kg/kmol

Množství 45 t

ERPG -1 = 17 mg/m3 (maximální koncentrace ve vzduchu, kterou člověk snese po dobu jedné 

hodiny bez výrazných zdravotních změn)

ERPG - 2 = 139 mg/m3 (maximální koncentrace ve vzduchu, kterou člověk snese po dobu 

do jedné hodiny bez způsobení nevratných zdravotních změn nebo poškození imunity)

ERPG - 3 = 696 mg/m3 (maximální koncentrace ve vzduchu, kterou člověk snese po dobu 

jedné hodiny bez toho, aby byl smrtelně ohrožen)

Vlastní výpočet probíhá v několika krocích:

Krok 1. Stanovení rychlosti výtoku unikající kapaliny L:

kde 

Pg - provozní přetlak (kPa)

ρl - hustota kapaliny při provozní teplotě (kg/m3)

(6)
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Δh - výška hladiny nad místem úniku (m)

D -  průměr otvoru (mm)

L = 59,9 kg/s

Krok 2. Stanovení celkového množství uniklé kapaliny WT:

WT = 900 * L (kg)

WT = 53958 kg → vypočtená hodnota je vyšší, než celkový objem zásobníku (45t), proto 

WT = 45000 kg

Krok 3. Výpočet odpařeného množství (podílu) kapaliny FV:

kde

Tb - normální bod varu kapaliny (°C)

Ts - provozní teplota kapaliny (°C)

Cp - průměrná tepelná kapacita kapaliny (J/kg°C)

Hv - výparné teplo (J/kg)

Fv = 0,214

Množství kapaliny rozptylované odpařením AQf je dáno vztahem:

AQf = 5(Fv)(L)

Protože je Fv > 0,2 pak AQf = L

AQf = 59,9 kg/s a louže se neutváří → přechod na krok 6

Krok 6. Výpočet celkového rozptylovaného množství AQ:

Celkové rozptylovaného množství je dáno vztahem:

AQ = AQf +AQp

kde AQp je plocha louže

Protože AQf = L a AQp = 0 je

AQ = 59,9 kg/s

Výpočet CEI:

CEI = 430,2

(7)

(8)

(8)

(9)

(10)
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Výpočet nebezpečné vzdálenosti HD:

Platí, že pokud vypočtené HD je větší než 10000m, pak HD = 10000m.

HD1 = 10000m 

HD2 = 430,2m

HD3 = 192,3m

Stejný výpočet byl proveden také pro scénář úniku amoniaku z železniční cisterny, výsledky 

jsou shrnuty v tabulce 9.

Tabulka 9 Výsledky CEI 

Objekt CEI HD1

[m]
HD2

[m]
HD3

[m]
Zásobník 430,2 10000 430,2 192,3

Cisterna 428,9 10000 428,9 191,7

Vzhledem k tomu, že vstupní údaje se lišily pouze ve výšce hladiny nad místem 

otvoru, jsou rozdíly ve výsledných hodnotách minimální. Vypočtená hodnota CEI větší než 

200 oba objekty předurčuje k dalšímu hodnocení.

B. Metoda modelování toxického rozptylu ALOHA

Program ALOHA (Areal locations of hazardous atmospheres) [18] je rozptylový 

model určený pro operační systém Windows vyvinutý americkou organizací pro ochranu 

přírody (US EPA). Program používá sérii rovnic Gaussova rozdělení k vyhodnocení pohybu

znečišťujících látek uvolněných do ovzduší. Program pracuje s následujícími vstupními 

informacemi, vždy zadávanými ve stejném pořadí:

- data o poloze stanoviště (název místa, stát, typ zástavby);

- informace o uniklé látce (program obsahuje velké množství chemických látek, včetně 

všech potřebných fyzikálních a chemických vlastností);

- informace o stavu atmosféry (třída stability teplotního zvrstvení ovzduší podle Pasquillovy 

stupnice, síla a směr větru, teplota vzduchu, pokrytí oblohy oblačností, atd.);

- informace o zdroji úniku – možno zadat 4 druhy zdrojů a jejich parametry (přímý zdroj, 

louže, zásobník, potrubí)

(11)
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Program ALOHA umožňuje vypsat výsledky v textové i grafické podobě [19].

Pro výpočet byla zvolena shodná vstupní data jako pro výpočet metodou CEI, oproti 

CEI je zadání podrobnější, jsou zadány i meteorologické informace a údaje o zdroji úniku.

Vzhledem k tomu, že program umožňuje modelování šíření toxického mraku za různých 

povětrnostních podmínek, byly pro výpočet zvoleny dvě varianty, nejčastější 

a nejnepříznivější povětrnostní podmínky. Hodnoceny byly dva výše uvedené scénáře, únik 

amoniaku ze zásobníku a únik z cisterny. Výsledků výpočtu šíření toxického mraku jsou 

uvedeny v příloze I. až IV. 

Ze srovnání výsledků obou metod uvedených v tabulkách 10 a 11 je zřejmé, 

že ohrožená zóna vypočtená programem ALOHA je pro vzdálenosti HD1 a HD2 podstatně 

větší. Uvedené rozdíly jsou způsobeny tím, že metoda CEI, stejně jako ostatní indexové 

metody, je orientační a výsledek CEI > 200 pouze indikuje, že jednotka vyžaduje další 

posouzení nebezpečnosti. U hodnot, získaných programem ALOHA, se projevil vliv 

nepříznivých povětrnostních podmínek, kdy při inverzi nedochází k naředění toxického mraku 

a vzdálenosti HD se zvětšily (viz obrázky 6-9).

Tabulka 10 Porovnání vzdáleností HD získaných CEI a ALOHOU pro zásobník amoniaku

Použitá metoda HD1

[m]
HD2

[m]
HD3

[m]

CEI 10000 430,2 192,3

ALOHA (nejčastější povětrnostní podmínky) 4800 1600 640

ALOHA (nejnepříznivější povětrnostní podmínky) 7900 2100 757

Tabulka 11 Porovnání vzdáleností HD získaných CEI a ALOHOU pro železniční cisternu

Použitá metoda HD1

[m]
HD2

[m]
HD3

[m]

CEI 10000 428,9 191,7

ALOHA (nejčastější povětrnostní podmínky) 5700 1600 639

ALOHA (nejnepříznivější povětrnostní podmínky) 9500 2100 756
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Obr. 6 Výsledky výpočtu šíření toxického mraku pro scénář únik amoniaku ze zásobníku 
za nejčastějších povětrnostních podmínek – grafická část
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Obr. 7 Výsledky výpočtu šíření toxického mraku pro scénář únik amoniaku ze zásobníku 
za nejnepříznivějších povětrnostních podmínek – grafická část
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Obr. 8 Výsledky výpočtu šíření toxického mraku pro scénář únik amoniaku z železniční 
cisterny za nejčastějších povětrnostních podmínek – grafická část
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Obr. 9 Výsledky výpočtu šíření toxického mraku pro scénář únik amoniaku z železniční 
cisterny za nejnepříznivějších povětrnostních podmínek – grafická část
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5.2.8 Postup a výsledky stanovení odhadu pravděpodobností reprezentativních scénářů 

závažných havárií

Základní frekvence pro odhad pravděpodobnosti typu nehody jsou převzaty

z doporučení CPR 18E - Purple book [15], které uvádí frekvenci poruch na stacionárních 

zařízeních (viz tabulka č. 12) a cisternových vozech (viz tabulka č. 13).

Tabulka 12 Frekvence poruch stacionárních zařízení [15]:

Tabulka 13 Frekvence poruch silničních cisteren a cisternových vozů [15]

Podle výše uvedených tabulek 12 a 13 byly stanoveny frekvence pro tlakový zásobník 

amoniaku a stáčení železniční cisterny v řešené případové studii:

- Frekvence havárie tlakového zásobníku, kontinuální únik: 5  10 –7 rok-1

- Frekvence havárie při stáčení železniční cisterny: 3  10-8 h-1, tj. 1,1  10-9 rok-1 (*)

(*) Frekvenci havárie při stáčení železniční cisterny, vyjádřenou v hodinách, je třeba 

přepočítat na roční frekvenci, amoniak je stáčen 3x týdně vždy po dobu dvou hodin, tj. 312 

hodin za rok.

Vytvořeno pomocí Software602 Print2PDF 8. Tuto řádku odstraníte zakoupením licence a aktivací na http://www.software602.cz/



44

Frekvence výskytu scénáře Fv je dána součinem frekvence výskytu havárie a konkrétní 

meteosituace, výsledky výpočtu frekvence výskytu obou posuzovaných scénářů z různých 

povětrnostních podmínek jsou uvedeny v tabulce 14. Hodnoty frekvence výskytu 

meteosituace jsou převzaty z odborného odhadu větrné růžice pro lokalitu Ostrava-Kunčice 

[19].

Tabulka 14 Výpočet frekvence výskytu 

Scénář za konkrétní meteosituace Frekvence 
výskytu 
meteosituace

Frekvence 
typu havárie 

Frekvence 
výskytu 
scénáře Fv

Zásobník/Nejčastější 0,11 5  10 –7 6,0  10 –8

Zásobník/Nejhorší 0,0078 5  10 –7 4,0  10 –9

Cisterna/Nejčastější 0,11 1,1  10 –9 1,2  10 –10

Cisterna/Nejhorší 0,0078 1,1  10 –9 8,6  10 –12

5.2.9 Výsledky hodnocení přijatelnosti rizika závažných havárií

Přijatelná četnost výskytu možného ohrožení života jedné osoby v důsledku vzniku 

závažné havárie v okolí objektu nebo zařízení byla převzata z holandské metodiky [15] 

a stanovena vyhláškou č. 8/2000 Sb. na 10-5 pro stávající a 10-6 pro nové objekty nebo 

zařízení. Přijatelná četnost výskytu možného ohrožení života více osob v důsledku vzniku 

závažné havárie byla dána vztahem:

Fp = 10-3 / N2 pro stávající objekty nebo zařízení

Fp = 10-4 / N2 pro nové objekty nebo zařízení,

kde Fp – přijatelná četnost

N – počet ohrožených osob

Tato vyhláška byla v červnu 2004 zrušena vyhláškou č. 366/2004 Sb., ve které již 

přijatelnost rizika není definována. Vzhledem k tomu, že jiný postup pro zhodnocení 

přijatelnosti rizika neexistuje, je jako pomocné kritérium nadále používán výpočet 

podle vyhlášky č. 8/2000 Sb. a vycházející z [15]. Tento model přijatelnosti rizika převzatý 

z holandského přístupu ale nezahrnul podmínku, že vztah 10-3/N2 je platný pro N ≥ 10 

(pro deset a více smrtelně ohrožených osob). 
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Pro výpočet přijatelnosti byla pomocí probitové funkce stanovena koncentrace 

amoniaku, která při době působení t =30 minut vyvolá 50% pravděpodobnost úmrtí, 

LC50 = 8473 ppm. Byl hodnocen zásobník amoniaku při nejnepříznivějších povětrnostních 

podmínkách. Softwarem ALOHA byla stanovena velikost zasažené oblasti [19] na 217 m. 

Vzhledem k tomu, že obytná zóna je vzdálena 450 m, toxickým mrakem budou zasaženy 

jen jednotlivé osoby náhodně se nacházející mezi areálem podniku a obytnou zónou. Výpočet  

přijatelné četnosti byl proveden pro 2 zasažené osoby.

Jedná se o stávající zařízení, tj. Fp = 10-3 / N2 = 10-3 / 4 = 2,5  10-4

Z porovnání frekvence výskytu nejpravděpodobnější události s následkem 2 fatálních případů 

a přijatelné frekvence vyplývá, že 6,0  10 –8 < 2,5  10-4, tj. riziko je přijatelné.

Obr.10 Matice rizika
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Na obrázku 10 jsou znázorněna kritéria přijatelnosti společenského rizika. 

Pro přijatelnost společenského rizika jsou vedle frekvence rozhodující případné ztráty 

na lidských životech. Společenské riziko pro jeden fatální případ se považuje za přijatelné 

ještě při frekvenci 10-5, s rostoucím počtem fatálních případů akceptovatelná frekvence klesá. 

Nepřijatelné společenské riziko je charakterizováno frekvencí 10-3 při jediném fatálním 

případu, s rostoucím počtem fatálních případů nepřijatelná frekvence opět klesá [19].

Vypočtená přijatelnost rizika pro posuzovaný objekt je v obrázku 10 zaznačena 

bodem A v oblasti přijatelného rizika.

5.3 Zóna havarijního plánování 

Princip stanovení zóny havarijního plánování je popsán v kapitole 4.3.3. Zóna 

havarijního plánování byla vypočtena pro amoniak nacházející se v kulovém zásobníku uvnitř 

areálu a v železniční cisterně přistavené po dobu stáčení na přilehlé železniční vlečce, 

vzdálené cca 450m od vesnice.

Na základě tabulek 1 a 4 vyhlášky č. 103/2006 Sb. [20] bylo pro amoniak stanoveno

referenční číslo 31. Látce s referenčním číslem 31, skladované v množství 45t, podle tabulky 

4a odpovídá parametr R = 400. 

  

Obr. 11 Stanovená zóna havarijního plánování
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Parametr R vyjadřuje minimální poloměr pro stanovení výchozí hranice zóny 

havarijního plánování a je výchozím podkladem pro určení výchozí hranice zóny havarijního 

plánování. Pro zásobník (železniční cisternu) amoniaku byla výchozí hranice zóny havarijního 

plánování určena kružnice o minimálním poloměru 400m. 

Na obrázku 11 je stanovená zóna havarijního plánování vyznačena do mapového 

podkladu. Červeně je označen hodnocený objekt na okraji průmyslové zóny, kružnice 

o poloměru R = 400 je výchozí hranicí pro stanovení vnější hranice zóny.

5.4 Shrnutí případové studie

Na imaginárním závodě na výrobu kaprolaktamu byly prezentovány možné změny 

v návaznosti na implementaci nařízení CLP do zákona o prevenci závažných havárií. Přijetím

varianty D při zarovnání kategorií toxicit dojde ke změně klasifikace cyklohexanonu 

z původní klasifikace Xn (zdraví škodlivý) na Acute Tox. 3 (akutní toxicita kategorie 3), 

pro kterou je limitním množstvím pro zařazení do skupiny A 50 tun a do skupiny B 200 tun. 

Změna klasifikace látky, která původně jako zdraví škodlivá neměla vliv na zařazení, 

v této případové studii způsobila posun v zařazení ze skupiny A do skupiny B. Metodou 

výběru jednotek byly posouzeny jednotlivé objekty v areálu a stanoveny zdroje představující 

největší riziko. Jako zdroje s nejvyšší mírou rizika byly vyhodnoceny zásobník amoniaku 

a železniční cisterna s amoniakem. V souladu s doporučením použité metody výběru jednotek 

byla provedena kvantitativní analýza rizika pro tyto dva vybrané zdroje.

Byla použita indexová metoda DOW´s chemical index a následně modelování šíření

toxického mraku pomocí software ALOHA. Byly vypočteny vzdálenosti odpovídající třem 

hodnotám zraňujících koncentrací a porovnány výsledky pro různé povětrnostní podmínky. 

Byl proveden odhad pravděpodobnosti pro jednotlivé scénáře a posouzena přijatelnost 

pro nejhorší scénář. Vzhledem k tomu, že po změně klasifikace cyklohexanonu bude objekt 

nově zařazen do skupiny B, provozovatel objektu bude povinen zpracovat mimo jiné také 

podklady pro stanovení zóny havarijního plánování a pro vypracování vnějšího havarijního 

plánu. Na základě těchto údajů bude krajským úřadem stanovena zóna havarijního plánování. 

Závěrem případové studie je určen parametr R pro zdroje s nejvyšší mírou rizika, 

který odpovídá minimálnímu poloměru pro stanovení výchozí hranice zóny havarijního 

plánování. 

Cílem této případové studie bylo poukázat na to, že objekt, původně zařazený 

do skupiny A, může být po provedených legislativních změnách zařazen do skupiny B, aniž 

by došlo k jakýmkoli změnám v používaných nebezpečných látkách či jejich množství. 
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Provozovatel objektu zařazeného do skupiny A nezpracovává podklady pro stanovení zóny 

havarijního plánování. Jak ale vyplynulo z případové studie, zdrojem rizika může být látka, 

která se v objektu již nachází, ale její přítomnost ani množství nevede k zařazení do skupiny B 

a následně ke stanovení zóny havarijního plánování. A naopak. Látka, na základě které došlo 

k posunu v zařazení objektu, není analýzou rizik vyhodnocena jako závažný zdroj rizika 

a na stanovení zóny havarijního plánování nemá další vliv.
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6. Závěr

Tato diplomová práce analyzuje dopad globálně harmonizovaného systému klasifikace 

nebezpečných chemických látek na oblast prevence závažných havárií. Je popsán současně 

platný systém klasifikace nebezpečných chemických látek v České republice a porovnán 

s nařízením Evropské unie, kterým bude tento národní zákon nahrazen. Jsou představeny 

možné varianty promítnutí změn, vyplývajících z nového systému klasifikace, do zákona 

o prevenci závažných havárií a posouzen vliv na počet objektů zařazených pod dikci tohoto 

zákona.

Zvláštní kapitola je věnována případové studii, kde je názorně ilustrován vliv změny 

klasifikace chemické látky na změnu zařazení objektu. Pro tento objekt je vypracována 

analýza rizik. Metodou výběru jednotek jsou vyhodnoceny nejvýznamnější zdroje rizika 

a u těch je následně provedena kvantitativní analýza s vymezením zón zranitelnosti. Grafické 

znázornění vypočtených zón zranitelnosti je uvedeno v přílohách. Pro reprezentativní scénáře 

je stanoven odhad pravděpodobnosti závažné havárie a posouzena přijatelnost rizika. 

Vzhledem k tomu, že hodnocený objekt byl po změně klasifikace zařazen do skupiny B, 

je určen minimální poloměr pro stanovení zóny havarijního plánování. Dopad implementace 

nařízení GHS do zákona o prevenci závažných havárií, představený v případové studii, 

je shrnut v samostatné kapitole.

Závěrem lze konstatovat, že i když je snaha o zapracování nového systému klasifikace 

do zákona o prevenci závažných havárií tak, aby se minimalizoval dopad na objekty 

nakládající s nebezpečnými látkami, přesto může dojít k určitým změnám. Proto bude třeba 

po přijetí novelizovaného zákona aktualizovat jak návrhy na zařazení jednotlivých objektů, 

tak analýzy rizik a případně i zóny havarijního plánování.
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Příloha č. I

Výsledky výpočtu šíření toxického mraku pro scénář únik amoniaku ze zásobníku 
za nejčastějších povětrnostních podmínek – textová část

SITE DATA:
   Location: OSTRAVA, CZECH REPUBLIC
   Building Air Exchanges Per Hour: 0.50 (enclosed office)
   Time: April 03, 2010  1500 hours DST (using computer's clock)

 CHEMICAL DATA:
   Chemical Name: AMMONIA                 Molecular Weight: 17.03 g/mol
   AEGL-1(60 min): 30 ppm   AEGL-2(60 min): 160 ppm   AEGL-3(60 min): 1100 ppm
   IDLH: 300 ppm      LEL: 160000 ppm     UEL: 250000 ppm
   Ambient Boiling Point: -33.9° 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: 5 meters/second from N at 3 meters
   Ground Roughness: urban or forest      Cloud Cover: 5 tenths
  Air Temperature: 20° C                 Stability Class: D
   No Inversion Height                    Relative Humidity: 50%

 SOURCE STRENGTH:
   Leak from short pipe or valve in spherical tank 
   Flammable chemical escaping from tank (not burning)
   Tank Diameter: 5.5 meters              Tank Volume: 87.1 cubic meters
   Tank contains liquid                   Internal Temperature: 20° C
   Chemical Mass in Tank: 45 tons         Tank is 77% full
   Circular Opening Diameter: 5 centimeters
   Opening is 0 meters from tank bottom
   Release Duration: 1 hour
   Max Average Sustained Release Rate: 725 kilograms/min
      (averaged over a minute or more) 
   Total Amount Released: 40,823 kilograms
   Note: The chemical escaped as a mixture of gas and aerosol (two phase flow).

 THREAT ZONE: 
   Model Run: Heavy Gas 
   Red   : 640 meters --- (696 mg/(cu m))
   Orange: 1.6 kilometers --- (139 mg/(cu m))
   Yellow: 4.8 kilometers --- (17 mg/(cu m))
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Příloha č. II

Výsledky výpočtu šíření toxického mraku pro scénář únik amoniaku ze zásobníku 
za nejnepříznivějších povětrnostních podmínek – textová část

SITE DATA:
   Location: OSTRAVA, CZECH REPUBLIC
   Building Air Exchanges Per Hour: 0.50 (enclosed office)
   Time: April 03, 2010  1500 hours DST (using computer's clock)

 CHEMICAL DATA:
   Chemical Name: AMMONIA                 Molecular Weight: 17.03 g/mol
   AEGL-1(60 min): 30 ppm   AEGL-2(60 min): 160 ppm   AEGL-3(60 min): 1100 ppm
   IDLH: 300 ppm      LEL: 160000 ppm     UEL: 250000 ppm
   Ambient Boiling Point: -33.9° 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: 1.7 meters/second from N at 3 meters
   Ground Roughness: urban or forest      Cloud Cover: 5 tenths
   Air Temperature: 20° C                 
   Stability Class: D (user override)
   Inversion Height: 200 meters           Relative Humidity: 50%

 SOURCE STRENGTH:
   Leak from short pipe or valve in spherical tank
   Flammable chemical escaping from tank (not burning)
   Tank Diameter: 5.5 meters              Tank Volume: 87.1 cubic meters
   Tank contains liquid                   Internal Temperature: 20° C
   Chemical Mass in Tank: 45 tons         Tank is 77% full
   Circular Opening Diameter: 5 centimeters
   Opening is 0 meters from tank bottom
   Release Duration: 1 hour
   Max Average Sustained Release Rate: 725 kilograms/min
      (averaged over a minute or more) 
   Total Amount Released: 40,823 kilograms
  Note: The chemical escaped as a mixture of gas and aerosol (two phase flow).

 THREAT ZONE: 
   Model Run: Heavy Gas 
   Red   : 757 meters --- (696 mg/(cu m))
   Orange: 2.1 kilometers --- (139 mg/(cu m))
   Yellow: 7.9 kilometers --- (17 mg/(cu m))
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Příloha č. III

Výsledky výpočtu šíření toxického mraku pro scénář únik amoniaku z železniční 
cisterny za nejčastějších povětrnostních podmínek – textová část

SITE DATA:
   Location: OSTRAVA, CZECH REPUBLIC
   Building Air Exchanges Per Hour: 0.50 (user specified)
   Time: April 03, 2010  1500 hours ST (using computer's clock)

 CHEMICAL DATA:
   Chemical Name: AMMONIA                 Molecular Weight: 17.03 g/mol
   AEGL-1(60 min): 30 ppm   AEGL-2(60 min): 160 ppm   AEGL-3(60 min): 1100 ppm
   IDLH: 300 ppm      LEL: 160000 ppm     UEL: 250000 ppm
   Ambient Boiling Point: -34.1° 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: 5 meters/second from N at 3 meters
   Ground Roughness: urban or forest      Cloud Cover: 5 tenths
   Air Temperature: 20° C                 Stability Class: D
   No Inversion Height                    Relative Humidity: 50%

 SOURCE STRENGTH:
   Leak from short pipe or valve in horizontal cylindrical tank 
   Flammable chemical escaping from tank (not burning)
   Tank Diameter: 2.8 meters              Tank Length: 13 meters
   Tank Volume: 80.0 cubic meters
   Tank contains liquid                   Internal Temperature: 20° C
   Chemical Mass in Tank: 45 tons         Tank is 84% full
   Circular Opening Diameter: 5 centimeters
   Opening is 0 meters from tank bottom
   Release Duration: 1 hour
   Max Average Sustained Release Rate: 725 kilograms/min
      (averaged over a minute or more) 
   Total Amount Released: 40,823 kilograms
   Note: The chemical escaped as a mixture of gas and aerosol (two phase flow).

 THREAT ZONE: 
   Model Run: Heavy Gas 
   Red   : 639 meters --- (696 mg/(cu m))
   Orange: 1.6 kilometers --- (139 mg/(cu m))
   Yellow: 5.7 kilometers --- (17 ppm)
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Příloha č. IV

Výsledky výpočtu šíření toxického mraku pro scénář únik amoniaku z železniční 
cisterny za nejnepříznivějších povětrnostních podmínek – textová část

SITE DATA:
   Location: OSTRAVA, CZECH REPUBLIC
   Building Air Exchanges Per Hour: 0.50 (user specified)
   Time: April 03, 2010  1500 hours ST (using computer's clock)

 CHEMICAL DATA:
   Chemical Name: AMMONIA                 Molecular Weight: 17.03 g/mol
   AEGL-1(60 min): 30 ppm   AEGL-2(60 min): 160 ppm   AEGL-3(60 min): 1100 ppm
   IDLH: 300 ppm      LEL: 160000 ppm     UEL: 250000 ppm
   Ambient Boiling Point: -34.1° 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: 1.7 meters/second from N at 3 meters
   Ground Roughness: urban or forest      Cloud Cover: 5 tenths
   Air Temperature: 20° C                 
   Stability Class: D (user override)
   Inversion Height: 200 meters           Relative Humidity: 50%

 SOURCE STRENGTH:
   Leak from short pipe or valve in horizontal cylindrical tank 
   Flammable chemical escaping from tank (not burning)
   Tank Diameter: 2.8 meters              Tank Length: 13 meters
   Tank Volume: 80.0 cubic meters
   Tank contains liquid                   Internal Temperature: 20° C
   Chemical Mass in Tank: 45 tons         Tank is 84% full
   Circular Opening Diameter: 5 centimeters
   Opening is 0 meters from tank bottom
   Release Duration: 1 hour
   Max Average Sustained Release Rate: 725 kilograms/min
      (averaged over a minute or more) 
   Total Amount Released: 40,823 kilograms
   Note: The chemical escaped as a mixture of gas and aerosol (two phase flow).

THREAT ZONE: 
   Model Run: Heavy Gas 
   Red   : 756 meters --- (696 mg/(cu m))
   Orange: 2.1 kilometers --- (139 mg/(cu m))
   Yellow: 9.5 kilometers --- (17 ppm)
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