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Anotace bakalářské práce 

 

HEISIG, Jakub. Studie analýzy technologických rizik v oboru farmacie. 

Bakalářská práce. VŠB – Technická univerzita Ostrava. Fakulta Bezpečnostního 

inženýrství. 2010. 

Bakalářská práce se zabývá modelováním možných následků havarijních situací 

metodami a modelovacími programy, při úniku nebezpečné látky z farmaceutické firmy. 

Modelování je provedeno pro určené scénáře v modelovacích programech Aloha 5.4.1, Terex 

3.0.8, Rozex 2.1.399 a metodou Chemical Exposure Index. První částí práce je určení zdroje 

rizika, vstupních dat a volba následku pro modelování. Druhá část obsahuje popis 

modelovacích programů a samotné modelování s vyhodnocením výsledků. Práce obsahuje 

také obecný popis farmaceutického provozovatele, právní základ a základní pojmy. 

 

Klíčová slova: havarijní situace, modelování, software, únik látek, analýza, limitní 

koncentrace. 

 

Summary of Bachelor Thesis 

 

HEISIG, Jakub. The Study of Analysis of Technology Risks in the Area of 

Pharmacology. Bachelor thesis. VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of 

Safety Engineering 2010. 

Bachelor thesis deals with modelling of the potential consequences of emergency 

situations and with the methods of modelling programs, in case of the leakage of hazardous 

substances from pharmaceutical companies. Modelling is done for the intended scenario in 

modelling programmes Aloha 5.4.1, 3.0.8 Terex, Rozex 2.1.399 and with the use of 

method_Chemical Exposure Index. The first part of the thesis determines the sources of risk 

and input data and the choice of consequences for modelling. The second part contains the 

modelling programmes and the actual model, assessing the results. The work also includes a 

general description of the pharmaceutical operator, the legal basis and basic concepts. 

 

Keywords: emergency situation, modelling, software, leakage of substances, analysis, 

limit concentration. 
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Úvod 

 

Průmyslová činnost přináší řadu negativních projevů v důsledku uspokojování 

narůstajících lidských potřeb. Jedním z negativních projevů je možnost vzniku závažné 

havárie, která může být spojena s únikem nebezpečných látek. Tyto nebezpečné látky mohou 

být hořlavé, toxické nebo výbušné. Základním předpokladem pro určení možných dopadů na 

osoby, majetek a životní prostředí je modelování projevů a následků havárií. Při odhadu 

následků se vychází z předem stanovených scénářů rozvoje havárie pro určený zdroj rizika.  

K havárii může dojít v běžném životě, zde si pak lidé uvědomí, jak je významné 

modelovat dané situace. Je velmi důležité znát zónu ohrožení a její rozsah při úniku 

nebezpečné látky. Zónou ohrožení je potřebné znát při vymezení prostoru pro plánování 

opatření k zajištění ochrany životů a zdraví lidí. Tento prostor také bývá prověřován, jestli je 

přípraven na vznik havárie. Pro svou práci jsem si vybral studii analýzy technologických rizik 

v oboru farmacie. Hlavním důvodem, proč jsem si zvolil toto téma je, že několikrát za hodinu 

jezdí okolo tohoto farmaceutického provozovatele vlak plný lidí a zajímalo by mě, co všechno 

se může stát při vzniku havárie. Můj zájem byl zaměřen především na to, jestli by byli 

ohrožení cestující vlaku, který projíždí jen několik desítek metrů od zásobníků, které obsahují 

velké množství nebezpečné látky. 

V této práci bych se chtěl identifikovat hlavní zdroj rizika farmaceutického 

provozovatele. Dále bych chtěl určit nejpravděpodobnější následek havárie pro identifikovaný 

zdroj rizika. Na základě identifikovaného zdroje rizika a zvoleného následku havárie si 

stanovím scénáře havarijních situací. Těmto scénářům přidělím údaje, které budu dále 

potřebovat jako vstupní data pro modelování. Havarijní situace budu modelovat při 

neutrálních a kritických meteorologických podmínkách. Po modelování úniku nebezpečné 

látky porovnám výstupní údaje jednotlivých programů a metod. Podle výsledků a množství 

vstupních dat určím závěr k modelování. 

Cílem práce je vytvoření modelu havarijních projevů technologie dostupnými 

metodami a softwarovými modely a jejich vzájemné porovnání. Chtěl bych také určit, jestli 

budou ohroženi cestující vlaku, který projíždí v blízkosti areálu provozovatele. Ohrožení 

cestujících budu určovat při jednotlivých scénářích. Na základě výstupních údajů bych chtěl 

také určit, jestli má vliv umístění zdroje rizika na cestující vlaku a okolní obyvatele. 
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1 Rešerše  

  

MIKA, Otakar. Možnosti modelování havarijních dopadů nebezpečných 

chemických látek [online]. Brno : [s.n.], 2004 [cit. 2010-03-16]. Dostupné z WWW: 

<Www.egozlin.cz>.  

Autor této publikace se zaměřuje především na možnost vzniku závažné havárie, která 

může být spojena s únikem nebezpečných látek toxického, hořlavého nebo výbušného 

charakteru. Dále se také zaměřuje na dopady havarijních událostí a částečně i  na 

modelováním havarijních projevů modelovacími programy.  

BÁRTLOVÁ, Ivana; PEŠÁK, Miloš. Analýza nebezpečí a prevence průmyslových 

havarií II : Analýza rizik, a připravenost na průmyslové havárie. 1. vyd. Ostrava : 

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2003. 52-66 s. ISBN 80-86634-30-2. 

V této publikaci je věnována pozornost mimořádným událostem antropogenním i 

přírodním, jejich příčinám, výskytům i projevům. Jsou zde také uvedeny informace o 

průmyslových haváriích s přítomností nebezpečných látek v České republice za poslední 

období.  

U.S. Environmental Protection Agency; National Oceanic and Atmospheric 

Administration. ALOHA 5.4.1 : User's Manual. [s.l.] : [s.n.], 2007. 195 s. 

Uživatelská příručka programu ALOHA 5.4.1. obsahuje charakteristiku programu a 

popisuje modelování v tomto programu. Tato příručka obsahuje také příklady modelování.   

ČR. Vyhláška č. 103/2006 Sb. : O stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního 

plánování a o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu. In Sbírka 

zákonů. 2006, 2006, 36/2006, 103, s. 1-30. Dostupný také z WWW: <portal.gov.cz>. 

Tato vyhláška stanovuje zásady pro vymezení zóny havarijního plánování. Vyhláška 

slouží k přiřazení referenčního čísla nebezpečné látce, nebo zdrojům rizika za účelem zjištění 

parametru R. Parametr R je minimální poloměr pro stanovení výchozí hranice [1]. 

ČR. 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 
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předpisů. In Sbírka zákonů . , 2006, 25/2006, 59, s. 1-40. Dostupný také z WWW: < 

http://portal.gov.cz>. 

Tento zákon stanoví systém prevence závažných havárií pro objekty a zařízení, v 

nichž je umístěna vybraná nebezpečná chemická látka nebo chemický přípravek. Cílem je 

snížit pravděpodobnost vzniku a omezit následky závažných havárií na zdraví a životy lidí, 

hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek v objektech a zařízeních a v jejich okolí [2]. 

ČR. Vyhláška č. 256/2006 Sb. : o podrobnostech systému prevence závažných 

havárií . In Sbírka zákonů. 2006, 82/2006, s. 1-20. Dostupný také z WWW: 

<http://portal.gov.cz> 

Tato vyhláška upravuje způsob zpracování analýzy a hodnocení rizik závažné havárie, 

způsob zpracování bezpečnostního programu, způsob zpracování a strukturu bezpečnostní 

zprávy, způsob a strukturu zpracování vnitřního havarijního plánu, způsob zpracování a 

strukturu písemných podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování, způsob provedení 

aktualizace bezpečnostního programu, bezpečnostní zprávy, vnitřního havarijního plánu a 

podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování a postup při zabezpečení informování 

veřejnosti v zóně havarijního plánování [3]. 

 

 



  

 11  

2 Identifikace  zdroje rizika pro modelování 

 

Tato farmaceutická společnost působí na českém trhu od roku 1997. Provozovatel je 

dle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií je zařazen do skupin A. 

Provozovatelé zařazení do skupiny A mají ze zákona povinnost zpracovat bezpečnostní 

program prevence závažných havárií. V roce 2006 se firma stala jednou z nejvýznamnějších 

domácích společností, která v současné době patří mezi 10 největších hráčů na českém 

farmaceutickém trhu s působností ve více než deseti terapeutických oblastech. 

V objektech a zařízeních provozovatele se nachází nebezpečné chemické látky 

hořlavé, vysoce hořlavé, extrémně hořlavé a toxické. Mezi tyto látky patří například aceton, 

amoniak, ethanol, methanol a toluen.  

Zdroj rizika provozovatele jsem neidentifikoval metodou výběru (Purple Book), 

důvodem je, že tento zdroj je stanoven v rámci havarijního plánu. Hlavní zdroj rizika 

farmaceutické společnosti, kterou jsem si vybral pro svou práci je v rámci havarijního plánu 

Moravskoslezského kraje stanoven Energoblok (výroba chladu pomocí čpavku). Zdroj rizika 

je stanoven indexovou metodu REHRA (Rapid Environment and Health Risk Assessment). 

Tato metoda pro účely analýzy rizika a stanovení indexu místního rizika využívá mimo jiné 

zranitelnost populace, zranitelnost životního prostředí a ekonomickou zranitelnost [4]. 

Energoblok (výroba chladu pomocí čpavku) je jediný zdroj rizika, který při havárii ohrožuje 

svými účinky nejen areál firmy. Při úniku amoniaku by mohlo dojít k ohrožení osob, protože 

v blízkosti areálu se nachází obydlená oblast a železniční trať.  
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3 Legislativní rámec a definice pojmů 

 

3.1 Základní pojmy 

Analýza rizika - tento pojem definuje Výkladový terminologický slovník některých 

pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných 

havárií [5] následovně: proces, který slouží k odhadu ztrát, jež mohou vzniknout působením 

hrozeb na systém. Analýza rizik dává přehled o nebezpečnosti jednotlivých hrozeb, jejich 

zdrojích, zranitelnostech hodnoceného systému a rizicích, kterým je hodnocený systém 

vystaven.         

Nebezpečná látka - tento pojem definuje Výkladový terminologický slovník 

některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci 

závažných havárií [5] následovně: vybraná chemická látka nebo chemický přípravek, které 

vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností. Mezi nebezpečné vlastnosti látek patří 

výbušnost, hořlavost, toxicita (jedovatost), zdravotní škodlivost (žíravost, dráždivost, poruchy 

myšlení, rakovinotvornost, genetické poruchy případně poruchy vývoje plodu u těhotných 

žen) a nebezpečnost pro životní prostředí. 

Nebezpečnost - tento pojem definuje Výkladový terminologický slovník některých 

pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných 

havárií [5] následovně: popis vnitřních vlastností činitele nebo situace majících potenciál 

způsobit škodlivé účinky. Charakterizace nebezpečí  je druhý stupeň v  procesu hodnocení 

nebezpečí  a druhý krok v hodnocení rizika. 

Riziko - tento pojem definuje Terminologický slovník pojmů z oblasti krizového 

řízení a plánování obrany státu [6] následovně: možnost, že s určitou pravděpodobností 

vznikne událost, kterou považujeme z bezpečnostního hlediska za nežádoucí. Riziko je vždy 

odvoditelné a odvozené z konkrétní hrozby. Míru rizika, tedy pravděpodobnost škodlivých 

následků vyplývajících z hrozby a ze zranitelnosti zájmu, je možno posoudit na základě tzv. 

analýzy rizik, která vychází i z posouzení naší připravenosti hrozbám čelit. 

Scénář - tento pojem definuje Výkladový terminologický slovník některých pojmů 

používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [5] 

následovně: popis rozvoje závažné havárie, popis rozvoje příčinných a následných na sebe 

navazujících a vedle sebe i posloupně probíhajících událostí, a to jednak spontánně 
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probíhajících, a jednak událostí probíhajících jako činnosti lidí, které mají za účel zvládnout 

průběh havárie. 

Závažná havárie - tento pojem definuje Terminologický slovník pojmů z oblasti 

krizového řízení a plánování obrany státu [6] následovně: mimořádná, částečně nebo zcela 

neovladatelná, časově a prostorově ohraničená událost, která vznikla nebo jejíž vznik 

bezprostředně hrozí v souvislosti s užíváním objektu nebo zařízení, v němž je nebezpečná 

látka vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována, a vedoucí k 

vážnému ohrožení nebo k vážnému dopadu na životy a zdraví lidí, hospodářských zvířat a 

životní prostředí nebo k újmě na majetku. 

Zdroj rizika  - tento pojem definuje Výkladový terminologický slovník některých 

pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných 

havárií [5] následovně: vlastnost nebezpečné látky a možné konkrétní situace, které mohou 

způsobit závažnou havárii.  

Zóna havarijního plánování - tento pojem definuje Výkladový terminologický 

slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o 

prevenci závažných havárií [5] následovně: 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. 

Zóna ohrožení - tento pojem definuje Bojový řád jednotek požární ochrany [7] 

následovně: prostor předpokládaného šíření mimořádné události s důsledky na obyvatele nebo 

objekty. 

3.2 Legislativa havarijního plánování a analýzy rizik 

Směrnice Rady č. 82/501/EEC (tzv. SEVESO I direktiva). 

Tato směrnice se týká prevence závažných havárií, které mohou vznikat v důsledku 

určitých průmyslových činností, a omezování jejich následků pro člověka a životní prostředí. 

Je zaměřena zejména na opatření, která jsou přijímána členskými státy EU v oblasti prevence 

závažných havárií [8]. 

 

Směrnice Rady č. 96/82/EC (tzv. SEVESO II direktiva). 

SEVESO II řeší mimořádné událostí velkého rozsahu. Je zaměřena na zabránění nehod 

způsobených manipulací s nebezpečnými látkami a omezení následků těchto nehod na 

člověka a životní prostředí [9]. Směrnice zavádí nové požadavky týkající se bezpečnostního 

systému řízení, nouzového plánování a celostáního plánování. 
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Dodatek č. 2003/105/EC (tzv. SEVESO III). 

Tento dodatek je reakce na závažné havárie, ke kterým došlo v posledních letech ve 

světě (např. Baia Mare, Enschede a Toulouse). Jako reakce na tento dodatek byl v únoru 2006 

schválen nový zákon o prevenci závažných havárií. Rovněž byly schváleny jeho prováděcí 

předpisy [10]. Prováděcí předpis (vyhláška), kterou se stanoví zásady pro stanovení zóny 

havarijního plánování a rozsah a způsob vypracování vnějšího havarijního plánu pro havárie 

způsobené vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky byl 

zpracováván v gesci Ministerstva vnitra [10].       

 

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Zákon č. 239/2000 Sb. vymezuje integrovaný záchranný systém, stanoví složky 

integrovaného záchranného systému a jejich působnost, pokud tak nestanoví zvláštní právní 

předpis, působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků. 

Tento zákon také stanovuje práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na 

mimořádné události a při záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před 

a po dobu vyhlášení krizového stavu [11].        

 

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

plánování a o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu. 

Tato vyhláška stanovuje zásady pro vymezení zóny havarijního plánování. Vyhláška 

slouží k přiřazení referenčního čísla nebezpečné látce, nebo zdrojům rizika za účelem zjištění 

parametru R. Parametr R je minimální poloměr pro stanovení výchozí hranice [1].   

 

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 stanoví systém prevence závažných havárií pro objekty a zařízení, v 

nichž je umístěna vybraná nebezpečná chemická látka nebo chemický přípravek. Cílem je 

snížit pravděpodobnost vzniku a omezit následky závažných havárií na zdraví a životy lidí, 

hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek v objektech a zařízeních a v jejich okolí [2]. 
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Vyhláška 256/2006 Sb., o podrobnostech systému prevence závažných havárií. 

Tato vyhláška upravuje způsob zpracování analýzy a hodnocení rizik závažné havárie, 

způsob zpracování bezpečnostního programu, způsob zpracování a strukturu bezpečnostní 

zprávy, způsob a strukturu zpracování vnitřního havarijního plánu, způsob zpracování a 

strukturu písemných podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování, způsob provedení 

aktualizace bezpečnostního programu, bezpečnostní zprávy, vnitřního havarijního plánu a 

podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování a rozsah a způsob informace a postup při 

zabezpečení informování veřejnosti v zóně havarijního plánování [3].  
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4 Scénáře havarijních situací 

 

Scénáře slouží pro zlepšování bezpečnostního programu a připravenosti na účinný 

zásah v případě havárie. Ve své bakalářské práci bych chtěl porovnat výstupy tří zdrojů úniku 

a proto jsem si zvolil tři scénáře. Scénář rozvoje závažné havárie je popis rozvoje příčinných a 

následných na sebe navazujících a vedle sebe i posloupně probíhajících událostí [5]. Tyto 

události mohou být spontánní nebo události, které mají za účel zvládnout průběh havárie.  

Pro zjištění následků havarijní situace jsem zvolil grafickou metodu ETA (Event Tree 

Analysis). Jasné a přesné zobrazení výsledků této grafické metody bylo hlavním důvodem, 

proč jsem si tuto metodu vybral. Metodou ETA určím výsledné události, ke kterým může 

dojít po vzniku havárie. Tato metoda přehledně zobrazuje pravděpodobnost výsledných 

událostí. Nejpravděpodobnější výsledná událost byla vyhodnocena farmaceutickým 

provozovatelem metodou výběru (Purple Book). Hodnotu pravděpodobnosti vzniku havárie 

jsem získal z bezpečnostního programu zvolené farmaceutické firmy. 

 

4.1 Určení následku havárie 

Na obrázku č. 1 jsem vyjádřil možné následky havárie grafickou metodou ETA 

(Analýza stromem událostí). Bylo zjištěno, že nejpravděpodobnější následek havárie při úniku 

čpavku je rozptýlení mimo obytnou zónu. Tento následek není vhodný pro modelování, 

protože všechny mnou zvolené modelovací programy neumí modelovat poškození životního 

prostředí. Není vhodné řešit poškození životního prostředí, protože únik amoniaku nezpůsobí 

následky takového rozsahu jako účinek na obyvatelstvo. Na prvním místě je ochrana 

obyvatelstva a až na druhém místě je ochrana životního prostředí. Z těchto důvodu jsem si 

zvolil toxický účinek na obyvatelstvo. Tento následek je druhý nejpravděpodobnější následek, 

ke kterému může dojít při úniku čpavku.  
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Obrázek č. 1: Analýza stromem událostí (ETA) 

4.2 Výběr scénářů pro modelování 

Pro své modelování jsem si zvolil tři zdroje úniku. Mezi tyto zdroje patří: louže, 

zásobník a potrubí. Tyto zdroje úniku jsem zvolil z hlediska fyzikálně chemických vlastností 

amoniaku a také na základě způsobu skladování a dopravy čpavku. U těchto zdrojů jsem 

zvolil parametry úniku dle vlastního uvážení. Každému zdroji se budu podrobněji věnovat v 

jednotlivých bodech. Parametry jednotlivých zdrojů úniku jsou uvedeny v tabulce č. 2. 

Při všech zvolených únicích amoniaku bude docházet k prudkému odpařování par 

amoniaku a tvorbě toxického mraku, který se bude šířit ve směru obytné zóny.  

4.2.1 Louže 

Louže se vytvoří tím, že rychlost úniku amoniaku z potrubí je větší než rychlost 

vypařování. Dosah následků havaruje je dán výparem amoniaku. Čím větší je velikost louže 

tím větší je tento výpar. Tento únik by mohl například vzniknout poruchou ventilu na 

vstupním potrubí. Pro tento scénář jsem zvolil únik kapalného amoniaku vstupním potrubím o 

průměru 250 mm do bezpečnostní jímky. Plocha louže je zvolena podle bezpečnostní jímky 

15 m2 a hloubka je 1 cm.  
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4.2.2 Zásobník  

Zvolený únik by mohl například vzniknout při nárazu vysokozdvižného vozíku do 

výstupního potrubí zásobníku. Následkem tohoto nárazu by mohlo dojít k utržení potrubí a 

vzniku díry o průměru 50 mm. Výstupní potrubí je umístěno u dna zásobníku (výška= 0). 

Touto dírou dojde k vytékání kapalného amoniaku. Část amoniaku se bude odpařovat a část 

bude odtékat do bezpečnostní jímky. Kapalný amoniak, který je těžší než vzduch bude 

přecházet do plynné fáze, která je lehčí než vzduch. Unikající kapalný amoniak po přechodu 

do plynné fáze vytváří toxický mrak. Při rozpínání plynu se může v místě úniku krátkodobě 

tvořit chladná mlha. U tomto scénáře jsem si zvolil únik celého množství amoniaku (2,63 t). 

Únik ze zásobníku bude ovlivňován především tlakovými poměry, výškou hladiny v zásobník 

a velikostí únikového otvoru. 

4.2.3 Potrubí 

K tomuto úniku by například mohlo dojít při nárazu do potrubí vysokozdvižným 

vozíkem. Následkem toho by mohlo být roztržení potrubí v kolmém směru na osu potrubí. 

Pro modelování jsem zvolil potrubí o délce 100 metrů a průměru 125 mm, které je z obou 

konců uzavřeno armaturou. V tomto potrubí je amoniak v kapalném stavu. Kapalný amoniak, 

který je těžší než vzduch bude přecházet do plynné fáze, která je lehčí než vzduch. Unikající 

kapalný amoniak po přechodu do plynné fáze vytváří toxický mrak. Při rozpínání plynu se 

může v místě úniku krátkodobě tvořit chladná mlha. Množství uniklého amoniaku je 831 kg. 

Toto množství je celkový obsah zvoleného potrubí. Další parametry tohoto úniku jsou 

uvedeny v tabulce č. 2.  

4.3 Faktory ovlivňující následky havarijních situací 

Mezi faktory ovlivňující následky havarijních situací patří: fyzikálně chemické 

vlastnosti, parametry úniku, pracovní podmínky v zařízení, limitní koncentrace, 

meteorologické podmínky a členitost terénu. 

4.3.1 Fyzikálně chemické vlastnosti amoniaku 

Amoniak je toxický, bezbarvý, silně dráždivý plyn silně čpavého zápachu. Za 

normálních atmosférických podmínek je amoniak bezbarvý plyn. Zkapalněný se vyrábí 

komprimací a zchlazováním plynného amoniaku, na vzduchu se odpařuje za ochlazování 

okolí až na –33 °C [12]. Pro přehlednost jsem vytvořil přehlednou tabulku č.1 fyzikálně 

chemických vlastností.  
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Kapalný amoniak, který je těžší než vzduch přechází do plynné fáze, která je lehčí než 

vzduch. Kapalná i plynná fáze silně dráždí sliznice horních cest dýchacích, plíce a pokožku. 

Unikající kapalný amoniak po přechodu do plynné fáze vytváří toxický mrak. Při rozpínání 

plynu se může v místě úniku krátkodobě tvořit chladná mlha [13]. 

 

Tabulka č. 1: Fyzikálně chemické vlastnosti amoniaku [12] 

IDENTIFIKACE CHEMICKÉ LÁTKY 

Název Amoniak (amoniak bezvodý) 

Chemický vzorec NH3 

Číslo CAS 7664-41-7 

Číso ES/EINECS 231-635-3 

FYZIKÁLN Ě CHEMICKÉ VLASTNOSTI 

Skupenství (při 20 °C) plynné 

Barva bezbarvý plyn 

Zápach (vůně ) štiplavý po amoniaku 

Teplota tání - 77.7 °C 

Teplota varu - 33.4 °C 

Hustota (zkapalněný ) 681 kg/m3 

Relativní hustota (vzduch= 1 ) 0,597 

Teplota vzplanutí 650 °C 

Teplotní třída T1 

Skupina výbušnosti IIA 

Horní mez výbušnosti 28 % obj. 

Dolní mez výbušnosti 15 % obj. 

Tenze par (při 20 °C) 8,6 bar 

Molární hmotnost 17,03 g/mol 

 

4.3.2 Parametry úniku 

Na základě svého uvážení jsem zvolil parametry pro jednotlivé zdroje úniku (scénáře). 

Těmito zvolenými parametry jsou u zdroje úniku louže: plocha louže, hloubka louže, průměr 

únikového otvoru a hmotnost uniklé látky. U zdroje úniku zásobník: průměr zásobníku, délka 

zásobníku, průměr únikového otvoru, výška hladiny, výška únikového otvoru a hmotnost 
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látky. Pro zdroj úniku potrubí jsem zvolil tyto parametry: průměr potrubí, délka potrubí, 

objem potrubí a hmotnost uniklé látky. Rychlost úniku kapalného amoniaku ze zařízení jsem 

dopočítal dle metodiky DOW Chemical Exposure Index. Tuto rychlost jsem vypočítal pomocí 

rovnice, která je uvedena v příloze č 19. Na základě rychlosti úniku a množství uniklé látky 

jsem vypočítal dobu úniku.  

Zvolené a vypočítané parametry pro jednotlivé zdroje úniku jsem sestavil do 

přehledné tabulky č. 2. 

 

Tabulka č. 2: Parametry úniku 

plocha louže 15 m3 

hloubka louže 0,01 m 

průměr únikového otvoru 250 mm 

hmotnost uniklé látky 102,15 kg 

rychlost úniku 1826 kg/s 

Louže 

doba úniku < 1 s 

průměr zásobníku 1,5 m 

délka zásobníku 2,8 m 

průměr únikového otvoru 50 mm 

výška hladiny 1,2 m 

výška únikového otvoru 0 m 

hmotnost uniklé látky 2,63 t 

rychlost úniku 73,1 kg/s 

Zásobník 

doba úniku 36 s 

průměr potrubí 125 mm 

délka potrubí 100 m 

objem potrubí 1,22 m3 

hmotnost uniklé látky 831 kg 

rychlost úniku 455,6 kg/s 

Potrubí 

doba úniku 1,8 s 
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4.3.3 Pracovní podmínky v zařízení 

Amoniak je skladován v jednom dvouplášťovém zásobníku z nerezové oceli o objemu 

5 m3. Tento zásobník je umístěn v ochranné bezodtoké jímce, aby v případě poškození 

zásobníku nebo v případě chybné manipulace nemohlo dojít k úniku nebezpečné látky. Objem 

této jímky je 3 m3. Zásobník o rozměrech 1,5 m x 2,8 m (průměr x délka) je naplněn ze 77% a 

jeho orientace je horizontální. U zásobníku je vyhodnocován limitní stav hladiny. Pokud 

hladina dosáhne limitního stavu, dojde k automatické blokaci kompresorů a uzavřením 

armatur. Zásobník je napojen na dva kompresory, které jsou vybaveny automatickým 

vypínáním. Kompresory i zásobník jsou vybaveny pojistnými ventily. Nepřetržité 

monitorování  úniku amoniaku do ovzduší je prováděno čidly. Nepřetržité sledování obsahu 

amoniaku v ovzduší umožňuje včasnou indikaci případného úniku amoniaku a rychlé 

odstranění havárie. Lze tedy bezprostředně reagovat na případně vzniklé mimořádné situace v 

provozu zařízení a informovat orgány státní správy a veřejnost. Zásobník je zařazen do 

systému pravidelných revizí tlakových nádob. Na zásobníku je umístěno SHZ (samo hasící 

zařízení). SHZ je připojeno na EPS (elektrická požární signalizace). Parametry zásobníku jsou 

uvedeny v přehledné tabulce č. 3. Tyto parametry jsem zvolil na základě zjištěných informací 

od výrobce zásobníků pro skladování nebezpečných látek. 

 

Tabulka č. 3: Parametry zásobníku  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁSOBNÍK AMONIAKU 

Počet zásobníků 1 

Objem zásobníku  5 m3 

Maximální skladované množství 2,63 t 

Hustota kapalného čpavku 681 kg/m3 

Průměr 1,5 m Rozměry 

zásobníku Délka 2,8 m 

Tlak v zásobníku max. 1,4 MPa 

Teplota v zásobníku okolní 

Orientace zásobníku horizontální 

Vstupní potrubí DN 250 

Výstupní potrubí DN 50 

Počet kondenzátorů 1 

Počet kompresorů 2 
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4.3.4 Limitní koncentrace 

Pro přehlednost jsem sestavil tabulku č. 4 s limitními koncentracemi amoniaku. Pro 

své modelování jsem si vybral limitní koncentraci IDLH. Důvodem je, že s touto limitní 

koncentrací umí pracovat všechny mnou zvolené modelovací programy. 

Limitní koncentrace IDLH (koncentrace bezprostředně nebezpečná pro zdraví či život) 

představuje maximální koncentraci, ze které by pracovník unikl do 30 minut, aniž by se u něj 

projevily škodlivé příznaky nebo jakékoliv trvalé zdravotní následky [13]. 

 

Tabulka č. 4: Limitní koncentrace [12, 13] 

LIMITNÍ KONCENTRACE 

IDLH 360 mg.m-3 (300 ppm) 

AEGL 1 (při expozici 10 min) 30 mg.kg-1 

AEGL 2 (při expozici 10 min) 220 mg.kg-1 

AEGL 3 (při expozici 10 min) 2700 mg.kg-1 

LC50 7338  mg.kg-1  

NPK-P 28,7 mg.kg-1 

PEL 50 mg.kg-1 

4.3.5 Meteorologické podmínky 

Meteorologické podmínky jsou důležité, protože významně ovlivňují následky 

havárie. Při neutrálních meteorologických podmínkách může dojít k okamžitému zředění a 

následky nemusí být tak závažné jako u podmínek kritických. Při kritických podmínkách 

dochází k pomalému zředění vlivem malé rychlosti větru, nízké teplotě vzduchu a také vlivem 

inverze.  

Neutrální meteorologické podmínky pro modelování havarijních projevu jsem si 

vybral z důvodu častějšího výskytu v této oblasti. Kritické meteorologické podmínky jsou to 

podmínky, které ztěžují rozptýlení amoniaku. Důvodem výběru těchto podmínek je, že při 

těchto podmínkách jsou zóny ohrožení největší, protože nedochází k tak rychlému zředění.  

Hlavním důvodem, proč jsem si zvolil neutrální a kritické meteorologické podmínky 

je můj zájem porovnat rozdíly modelování stejných scénářů při různých meteorologických 

podmínkách. Má práce bude zahrnovat srovnání následků havárie při neutrálních a kritických 

meteorologických podmínkách. Meteorologické podmínky jsou uvedeny v tabulce č. 5 
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Tabulka č. 5: Meteorologické podmínky 

Podmínky Třída stability Rychlost větru Teplota vzduchu 

Neutrální D (konvekce) 3 m/s 20°C 

Kritické E (inverze) do 1 m/s 5°C 

 

4.3.6 Okolí areálu provozovatele a umístění zdroje rizika 

Energoblok (výroba chladu pomocí čpavku) je jediný zdroj rizika, který při havárii 

ohrožuje svými účinky nejen areál firmy. Energoblok stojí u hranice areálu a vzhledem k 

množství skladovaného amoniaku  lze předpokládat ohrožení okolí.  

Okolí areálu provozovatele a umístění zdroje rizika zobrazuje obrázek č. 2. Severním, 

západním a východním směrem od areálu společnosti se nachází zemědělská půda. Jižním 

směrem je obytná zóna. Vzdálenost této obytné zóny od hranice areálu firmy je cca 120 

metrů. Severní a západní hranice areálu firmy lemuje řeka. V blízkosti jižní hranice se nachází 

železnice, která slouží převážně pro přepravu osob. 

 

 

Obrázek č. 2: Umístění zdroje rizika 
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5 Modelovací programy  a vybrané metody 

   

Na trhu je celá řad programů, pro modelování havarijních dopadů a projevů 

nebezpečných látek. Pro svou práci jsem si vybral modelovací programy Terex 3.0.8, Rozex 

2.1.399 , Aloha 5.4.1 a Effect. Jsou to programy, pro vyhodnocení havarijních dopadů a 

projevů nebezpečných látek. Tyto programy jsem si vybral z důvodu dostupnosti v rámci 

školy, vzhledem k ceně jednotlivých programů. 

Modelování projevů a následků havárií je základním předpokladem pro určení jejich 

možných dopadů na osoby, majetek a životní prostředí. Při odhadu následků vycházíme z 

předem stanovených scénářů rozvoje havárie pro identifikovaný zdroj rizika. Od modelování 

očekávám určení rozsahu havárie. 

Vstupní data jednotlivých programů jsem přehledně zobrazena v tabuce č. 6. Tyto 

vstupy jsem rozdělil do tří částí: polohová data, atmosférická data a data o zdroji úniku. Data 

o zdroji úniku se dále dělí na louži, zásobník a potrubí.   

5.1 Terex 3.0.8 

Program Terex je nástroj pro rychlé stanovení dopadů a následků působení 

nebezpečných látek. Výstupem tohoto programu je přímé zobrazení následků a dopadů 

působení nebezpečných látek v mapách. Tento program vyrobila společnost ISATech s.r.o. ve 

spolupráci se společností T-Soft spol. s r.o [14].       

Tento program je určen zejména pro použití při zásahu jednotkami IZS. Další využití 

programu je pří určování rozsahu ohrožení a realizaci následných opatření pro ochranu 

obyvatel. Velitel zásahu může tento program využít přímo na místě zásahu. Výsledky 

programu Terex odpovídají podmínkám, při kterých dojde k maximálním dopadům a 

následkům na okolí (nejhorší varianta) [14].        

 

Terex nabízí čtyři základní situace: 

• únik toxické nebezpečné látky – výstupem je zobrazení dosahu a tvaru oblaku toxické 

látky, 

• únik výbuchu schopné nebezpečné látky – výstupem je zobrazení dosahu působení 

vzdušné rázové vlny, 
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• únik hořlavé nebezpečné látky – výstupem je zobrazení dosahu působení tepelné 

radiace požárů, 

• použití výbušiny – výstupem je zobrazení dosahu působení vzdušné rázové vlny [14], 

5.1.1 Vstupní údaje .   

Polohová vstupní data jsou zeměpisná šířka a délka, okolí místa vzniku havárie a doba 

vzniku havárie. Atmosférickými vstupními daty jsou rychlost větru, volba oblačnosti a typ 

atmosférické stálosti. Vstupní data pro zdroj úniku louže jsou hmotnost louže a teplota uniklé 

látky. Pro zdroj úniku zásobník to jsou stav látky v zásobníku, teplota v zásobníku, množství 

látky, způsob úniku (hoří, nehoří) a rozměry únikového otvoru. Pro potrubí to jsou množství 

látky, teplota látky. 

5.1.2 Výstupní údaje 

Výstupem programu Terex pro zdroj úniku louže je určení vzdálenosti, do které je 

doporučená evakuace obyvatelstva a graf závislosti limitní koncentrace (IDLH) na 

vzdálenosti.  

Výstupními daty tohoto programu pro zdroj úniku zásobník je určení vzdálenosti, do 

které je doporučená evakuace obyvatelstva a graf závislosti limitní koncentrace (IDLH) na 

vzdálenosti. 

Pro zdroj úniku potrubí je výstupem určení vzdálenosti, do které je doporučená 

evakuace obyvatelstva a graf závislosti limitní koncentrace (IDLH) na vzdálenosti. 

5.2  Rozex 2.1.399 

Tento program je určen především ke stanovení dopadů havarijních událostí, při 

kterých máme málo vstupních údajů. Výrobcem tohoto programu je společnost TPL s.r.o. 

Výstupy modelování následků havarijních událostí v programu Rozex 2.1.399 je určení 

maximálních možných následků. Tyto výstupy nám zajišťují dostatečné přesnou předpověď 

následků havárie. Při těchto výstupech není potřeba znát mnoho údajů, proto je počet 

vstupních parametrů omezen na minimum [15].       

Modelování v programu Rozex je zaměřeno na stanovení havarijních dopadů 

v průmyslu, při nichž dojde k úniku nebezpečné látky. Program na základě charakteru úniku a 

fyzikálně chemických vlastností látky rozlišuje způsob tvorby oblaku a jeho šíření krajinou 

s následkem výbuchu, intoxikace nebo hoření látky [15].      
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5.2.1 Vstupní údaje  

Polohová vstupní data jsou okolí místa vzniku havárie. Atmosférickými vstupními 

daty jsou rychlost větru a typ atmosférické stálosti. Vstupní data pro zdroj úniku louže jsou 

plocha rozlité kapaliny, hmotnost louže a teplota uniklé látky. Pro zdroj úniku zásobník to 

jsou teplota v zásobníku, množství látky a způsob úniku (hoří, nehoří). Pro potrubí to jsou 

množství látky, teplota látky. 

5.2.2 Výstupní údaje 

Výstupem programu Rozex pro zdroj úniku louže je maximální dosah toxického 

oblaku. 

Výstupním údajem tohoto programu pro zdroj úniku zásobník je určení  maximálního 

dosahu toxického oblaku a doba tvorby oblaku. 

Pro zdroj úniku potrubí je výstupem určení maximálního dosahu toxického oblaku a 

doba tvorby oblaku. 

5.3 Aloha 5.4.1  

Aloha je počítačový program určený zejména  pro havarijní plánování. Je navržen tak, 

aby bylo zajištěno snadné používání, takže může být úspěšně ovládán i při vysoce zátěžových 

situacích. Chemická knihovna programu obsahuje informace o fyzikálních vlastnostech 

mnoha nebezpečných chemických látek. Tento program je navržen tak, aby minimalizoval 

chybu obsluhy. Program kontroluje informace zadávané obsluhou a upozorní na každou 

zjištěnou chybu [16].  Program Aloha vyrobila Agentura pro ochranu životního prostředí 

spojených států (EPA) ve spolupráci s Národním úřadem pro oceán a atmosféru (NOAA). 

 

Aloha nabízí čtyři druhy zdrojů úniku: 

• přímý zdroj, 

• louže,  

• zásobník, 

• potrubí. 

5.3.1 Vstupní údaje 

Polohová vstupní data jsou nadmořská výška, zeměpisná šířka a délka, okolí místa 

vzniku havárie a doba vzniku havárie. Atmosférickými vstupními daty jsou rychlost větru, 

směr větru, výška (ve které se měří meteorologické údaje), volba oblačnosti, teplota, vlhkost a 
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typ atmosférické stálosti. Vstupní data pro zdroj úniku louže jsou plocha rozlité kapaliny, 

objem rozlité kapaliny, hmotnost louže, typ podkladu, teplota podkladu a teplota uniklé látky. 

Pro zdroj úniku zásobník to jsou typ zásobníku, orientace zásobníku, stav látky v zásobníku, 

rozměry zásobníku, teplota v zásobníku, tlak v zásobníku, množství plynu v zásobníku, 

způsob úniku (hoří, nehoří), tvar únikového otvoru, rozměry únikového otvoru a výška 

únikového otvoru nad dnem. Pro potrubí to jsou průměr potrubí, délka potrubí, drsnost 

potrubí teplota v potrubí a tlak v potrubí. 

5.3.2 Výstupní údaje 

Výstupem tohoto programu je přímé zobrazení následků a dopadů působení 

nebezpečných látek v mapách. Program Aloha je schopen odhadnout rozptyl toxických plynů, 

dosah výbuchové vlny, nebo dosah působení tepelné energie (při požáru) [16]. 

 Výstupem programu Aloha pro zdroj úniku louže je zobrazení tvaru a maximálního 

dosahu toxického oblaku. 

Výstupním údajem tohoto programu pro zdroj úniku zásobník je zobrazení tvaru a 

maximálního dosahu toxického oblaku. 

Pro zdroj úniku potrubí je výstupem určení tvaru a maximálního dosahu toxického 

oblaku. 

5.4 Effect 

Effect je praktický, softwarový nástroj pro výpočet nežádoucích úniků nebezpečných 

látek. Předvídání důsledků je životně důležité pro životní prostředí, zaměstnance, úřady, 

řízení podniku a havarijní služby. Nizozemská firma TNO, která je autorem programu Effect 

byla zapojena do výzkumu v oblasti nebezpečných látek a modelování jejich nežádoucích 

účinků. Rozsáhlý soubor účinku a modelů vedl k vývoji žluté a zelené knihy. Tyto knihy 

slouží pro stanovení případné škody člověku a jeho prostředí v důsledku nežádoucího 

uvolnění nebezpečné látky [17].         

Tyto knihy se používají po celém světě jako standardní bezpečnostní studie. Žlutá a 

Zelená kniha byly začleněny do softwaru Effect. Tento program se neustále vyvíjí a obnovuje. 

Nejnovější verze je Effect 8 [17].  

V tomto programu nebude provedeno modelování. Důvodem je nefunkčnost 

modelovacího programu. Tato nefunkčnost je způsobena propadlou školní licencí. 
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5.5 Vstupní data jednotlivých programů 

Pro přehlednost jsem sestavil tabulku vstupních dat jednotlivých modelovacích 

programů.  

Tabulka č. 6: Vstupní data 

 

5.6 Vybrané metody hodnocení rizik 

Pro modelování jsem zvolil jedinou metodu pro hodnocení rizik. Touto metodou je 

metoda DOW´s Chemical Exposure Index. Index chemického ohrožení (CEI) je jednoduchá 

metoda pro stanovení relativního nebezpeční poškození zdraví lidí, při úniku nebezpečné 

látky. Absolutní míry rizika lze určit velmi obtížně, ale systém CEI poskytuje metodu 

klasifikace jednoho nebezpečí relativně k jiným. Tato metoda není určena k tomu, aby 
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dokázala, zda určité zařízení je bezpečné nebo nebezpečné. Při výpočtech metodou CEI se 

předpokládá rychlost větru 5 m/s a neutrální meteorologické podmínky [18]. Touto metodou 

bude vypočítán index chemické expozice a nebezpečná vzdálenost. Výsledky této metody 

jsou uvedeny v tabulce č. 7. 
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6 Modelování scénářů havarijních situací  

 

Hlavním zdrojem rizika provozovatele je v rámci havarijního plánu 

Moravskoslezského kraje stanoven Energoblok (výroba chladu pomocí čpavku). Tento zdroj 

rizika jsem si vybral pro modelování. 

Nejpravděpodobnějším následkem havárie je rozptyl čpavku mimo obytnou zónu (viz 

3. kapitola). Tento následek není vhodný pro modelování, protože všechny mnou zvolené 

modelovací programy neumí modelovat poškození životního prostředí. Není vhodné řešit 

poškození životního prostředí, protože únik amoniaku nezpůsobí následky takového rozsahu 

jako účinek na obyvatelstvo. Na prvním místě je ochrana obyvatelstva a až na druhém místě 

je ochrana životního prostředí. Z těchto důvodu jsem si zvolil toxický účinek na obyvatelstvo. 

Druhý nejpravděpodobnější následek, ke kterému může dojít při úniku čpavku je toxický 

účinek na obyvatelstvo.  

6.1 Výsledky modelování 

Tabulka č. 2 zobrazuje parametry úniku pro zvolené scénáře. Jednotlivé scénáře jsou 

modelovány při neutrálních a kritických podmínkách. Při modelování jsem u mnou zvolených 

programů a metod vkládal stejné vstupními údaji u jednotlivých scénářů. Některý program 

vyžadoval více vstupních údajů a jiný zase méně. Pro přehlednost jsem sestavil tabulku č. 7 s 

výsledky modelování jednotlivých scénářů.  

 

Tabulka č. 7: Výsledky modelování 

 

6.1.1 Louže  

Výsledky jednotlivých programů a metod jsou u neutrálních meteorologických 

podmínek od 76 do 314 metrů a u kritických od 120 do 427 metrů. Výstupem pro zdroj úniku 



  

 31  

louže při neutrálních podmínkách je u programu Terex 3.0.8 vzdálenost 159 metrů (viz. 

příloha č.1), u programu Rozex 2.1.399 vzdálenost 76 metrů (viz. příloha č.7), u programu 

Aloha 5.4.1 vzdálenost 314 metrů (viz. příloha č.13) a u metody CEI 265,1 metrů. Výstupem 

pro zdroj úniku louže při kritických podmínkách je u programu Terex vzdálenost 427 metrů 

(viz. příloha č.2), u programu Rozex vzdálenost 120 metrů (viz. příloha č.8), u programu 

Aloha vzdálenost 356 metrů (viz. příloha č.14). Výsledek programu Aloha u zdroje úniku 

louže pro kritické podmínky jsem zobrazil na obrázku č. 3. 

 

Obrázek č. 3:  Zóna ohrožení pro zdroj úniku louže 

6.1.2 Zásobník  

Rozsah výsledků je od 411 do 2951,6 metrů u neutrálních podmínek a u kritických 

jsou v rozsahu od 1085 do 1860 metrů. Výstupem pro zdroj úniku zásobník při neutrálních 

podmínkách je u programu Terex 3.0.8 vzdálenost 411 metrů (viz. příloha č.3), u programu 

Rozex 2.1.399 vzdálenost 1570 metrů (viz. příloha č.9), u programu Aloha 5.4.1 vzdálenost 

1600 metrů (viz. příloha č.15) a u metody CEI 2951,6 metrů. Výstupem pro zdroj úniku louže 

při kritických podmínkách je u programu Terex vzdálenost 1085 metrů (viz. příloha č.4), u 

programu Rozex vzdálenost 1860 metrů (viz. příloha č.10), u programu Aloha vzdálenost 

1500 metrů (viz. příloha č.16). Výsledek programu Aloha u zdroje úniku zásobník pro 

kritické podmínky jsem zobrazil na obrázku č. 4. 
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Obrázek č. 4: Zóna ohrožení pro zdroj úniku zásobník 

6.1.3 Potrubí  

Výsledky u tohoto scénáře jsou u neutrálních meteorologických podmínek od 235 do 

7369,5 metrů a u kritických od 286 do 1160 metrů. Výstupem pro zdroj úniku potrubí při 

neutrálních podmínkách je u programu Terex 3.0.8 vzdálenost 348 metrů (viz. příloha č.5), u 

programu Rozex 2.1.399 vzdálenost 990 metrů (viz. příloha č.11), u programu Aloha 5.4.1 

vzdálenost 235 metrů (viz. příloha č.17) a u metody CEI 7369,5 metrů. Výstupem pro zdroj 

úniku louže při kritických podmínkách je u programu Terex vzdálenost 918 metrů (viz. 

příloha č.6), u programu Rozex vzdálenost 1160 metrů (viz. příloha č.12), u programu Aloha 

vzdálenost 286 metrů (viz. příloha č.18). Výsledek programu Aloha u zdroje úniku potrubí 

pro kritické podmínky jsem zobrazil na obrázku č. 5 

 

Obrázek č. 5: Zóna ohrožení pro zdroj úniku potrubí 
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6.2 Vyhodnocení výsledků 

Už na první pohled je jasné, že výsledky při neutrálních a kritických podmínkách se 

výrazně odlišují. To je způsobeno především rozdílným rozptylováním amoniaku při různých 

atmosférických podmínkách. Při kritických podmínkách je výsledek několikrát vyšší než u 

podmínek neutrálních. Výsledky metody CEI se výrazně liší od ostatních výsledku. Tato 

odchylka mohla být způsobena chybným výpočtem. 

Modelování bylo provedeno v programech, které bych rozdělil na programy, které 

mají více vstupních údajů a programy, které mají méně vstupních údajů. Myslím, že při 

zadávání většího množství dat jsou výsledky přesnější, protože program má více údajů, 

kterými dokáže ovlivnit výsledek. Nevýhodou takového programu je doba zadávání, protože 

zadání více vstupních údajů zabere více času. Mezi takové programy patří například program 

Aloha 5.4.1.. Tento program může být použit například pro účely plánování. U programů, 

které mají méně vstupních údajů jsou podle mého názoru výsledky méně přesné, ale zadávání 

je rychlejší a tím i méně nákladné. Mezi tyto programy patří například program Terex 3.0.8 a 

Rozex 2.1.399. Tyto programy jsou vhodné například pro rychlé rozhodnutí při vzniku 

havárie.  

V úvodu jsem se zmínil, že bych chtěl určit, jestli budou ohroženi cestující vlaku, 

který projíždí v blízkosti areálu provozovatele. Vlak projíždí cca 30 metrů od zásobníku 

kapalného amoniaku. Z hlediska výsledných hodnot, které celkově vyšly v rozmezí od 76 do 

7369,5 metrů by cestující vlaku byli ohrožení havárií při každém mnou zvoleném scénáři bez 

ohledu na meteorologické podmínky. Teď je ale otázkou, jestli by se dalo aspoň částečně 

snížit ohrožení cestujících vlaku umístěním zásobníku do nejvzdálenějšího místa v areálu 

provozovatele od železnice. Toto místo je vzdálené cca 500 metrů do železnice. Na základě 

výsledků by při změně umístění nedošlo k ohrožení cestujících vlaku jen v případě vniku 

havárie se scénářem louže. U tohoto scénáře jsou výstupem velikosti zóny ohrožení v rozmezí 

od 76 do 427 metrů. V tomto případě by nedošlo k ohrožení cestujících, ale ostatní zdrojů 

úniku jsou výsledky tak velké, že změnou umístění zásobníku by nedošlo k významnému 

snížení ohrožení cestujících vlaku. U zdroje úniku zásobník a potrubí výsledky velikosti zóny 

ohrožení přesahují vzdálenost 1000 metrů. 

Chtěl bych také určit, jestli má vliv umístění zdroje rizika na okolní obyvatele. 

Nejbližší obytná zóna je ve vzdálenosti cca 150 metrů od zdroje rizika. Tito obyvatelé by byli 

v zóně ohrožení při všech zvolených scénářích z hlediska výsledných údajů. Tyto údaje 

významně převyšují hodnotu 150 metrů. Pokud by došlo k přemístění zdroje rizika do 
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nejvzdálenějšího bodu v areálu od obytně zóny tak by se vzdálenost zvětšila na cca 550 

metrů. Na základě výsledků by cestující nebyli ohroženi jen v případě vzniku havárie se 

scénářem louže. Při tomto scénáři jsou výstupem velikosti zóny ohrožení v rozmezí od 76 do 

427 metrů. U ostatních zdrojů (zásobník a potrubí) jsou výsledky velikosti zóny ohrožení tak 

velké, že by nedošlo k velkému snížení ohrožení okolního obyvatelstva při přemístění zdroje 

rizika . 
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Závěr 

 

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo modelovat možné následky havarijních 

situací dostupnými metodami a modelovacími programy a jejich vzájemné porovnání. Na 

základě získaných podkladů jsem určil zdroj rizika. Pomocí metody ETA jsem dostal 

následky havárie. Pro zvolený následek jsem vytvořil scénáře, které jsem následně modeloval 

modelovacími programy.  

Modelování jsem provedl softwarovými programy Terex 3.0.8, Rozex 2.1.399 a Aloha 

5.4.1. Jediná metoda, kterou jsem si zvolil pro modelování je metoda DOW´s Chemical 

Exposure Index. Při modelování byly zadávané vstupní hodnoty pro jednotlivé scénáře vždy 

stejné. Výsledky jsem vzájemně porovnal a na základě výsledků a vstupních údajů jsem zvolil 

nejvhodnější program pro použití při plánování následků havarijních situací a také jsem určil 

programy vhodné pro rychlé rozhodnutí při havárii. Nejvhodnější program pro účely 

plánování bych doporučil program Aloha 5.4.1. Pro využití při rychlém rozhodnutí při vzniku 

havárie bych určil programy Terex 3.0.8 a Rozex 2.1.399. 

V této práci jsem se zabýval také umístěním zdroje rizika v areálu farmaceutického 

provozovatele. Určoval jsem jestli má umístění zdroje rizika vliv na cestující vlaku a okolní 

obyvatelstvo. Zjistil jsem, že velikosti zón ohrožení jsou tak velké, že umístění do 

nejvzdálenějšího místa v areálu provozovatele od železnice nebo od obytné zóny nemá velký 

význam. Z tohoto důvodu bych doporučil snižovat množství nebezpečných látek až na 

nezbytné minimum. Jedině tímto způsobem by mohlo dojít ke zmenšení zóny ohrožení a tím i 

k menším následkům havárie. 

Má bakalářská práce měla za cíl vytvoření modelu havarijních projevů technologie 

dostupnými metodami a softwarovými modely a jejich vzájemné porovnání. Stanovený cíl byl 

splněn.  
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