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Anotace 

ČERMÁK, V.: Zásah složek IZS při nehodě s kyselinou akrylovou. Bakalářská práce. Ostrava, 

VŠB-TU, 2010. 42 s. 

 

Autor se ve své bakalářské práci zabývá vyhodnocením stěžejních vlastností kyseliny 

akrylové pro potřeby zasahujících jednotek požární ochrany a nastiňuje taktiku zásahu 

s výskytem této látky.  V práci vyhodnocuje možnosti detekce kyseliny akrylové a její par 

běžně dostupnou detekční technikou. Dále vymezuje podmínky použití technických 

prostředků a ochranných oděvů s důrazem na vyloučení iniciačních zdrojů. V neposlední řadě 

bylo přehodnoceno nouzové použití phenothiazinu (inhibitoru) určeného k zastavení nebo 

zpomalení neřízené polymerace. 

 

Klíčová slova: kyselina akrylová, phenothiazinová síť, informační podpora velitele zásahu 

 

 

 

Annotation 

ČERMÁK, V.: An intervention of components of integrated emergency system in an accident 

involving acrylic acid. Bachelor thesis. Ostrava, VŠB-TU, 2010. 42 pp. 

 

In his baccalaureate work the author deals with evaluation of the pitoval qualities of 

acrylic acid for needs of fire-brigade intervention and he outlines the intervention tactics 

while using this agent. The author evaluates possibilities of acrylic acid detection as well as 

its vapours by using common available detection technology. Further he qualifies conditions 

for using the technical devices and protective clothes with emphasis on elimination of 

initiatory sources. Last but not least emergency using of phenothiazin (inhibitor assigned to 

stopping or retardation of uncontrolled polymerization) was revalued.   

 

Key words: acrilic acid, phenothiazin coverage, information support of  intervention leader



Obsah 

1. Úvod ............................................................................................... 8 

2. Rešerše ........................................................................................... 9 

3. Informace o kyselině akrylové...................................................10 

3.1. Informace o látce dostupné prostřednictvím OPIS ................................ 10 

3.2. Vlastnosti kyseliny akrylové.................................................................. 11 

3.2.1. Možné iniciátory polymerace............................................................ 13 

3.2.2. Způsoby zastavení polymerace ......................................................... 14 

3.3. Phenothiazinová síť ............................................................................... 15 

3.3.1. Pracovní postup pro nouzové použití phenothiazinu ........................ 16 

4. Přeprava kyseliny akrylové .......................................................18 

4.1. Povinnosti přepravce dle ADR / RID .................................................... 18 

4.1.1. Značení cisteren s kyselinou akrylovou dle ADR /RID.................... 19 

4.1.2. Některé z  ostatních povinností při přepravě nebezpečných látek .... 20 

4.2. Konstrukce cisteren................................................................................ 21 

5. Činnost jednotek požární ochrany............................................22 

5.1. Průzkum v místě zásahu na nebezpečnou látku..................................... 22 

5.2. Detekce látky a její par .......................................................................... 23 

5.3. Vytýčení zón v místě havárie................................................................. 26 

5.3.1. Obecná organizace místa zásahu na nebezpečnou látku ................... 27 

5.4. Zvolení stupně ochrany zasahujících hasičů.......................................... 28 

5.4.1. Zvážení možnosti vzniku výboje statické elektřiny použitím 

plynotěsných protichemických oděvů........................................................................ 29 

5.5. Možnost využití technických prostředků požární ochrany .................... 30 

5.5.1. Zastavení úniku kyseliny akrylové z poškozené cisterny ................. 30 

5.5.2. Zajištění místa pro odčerpání látky z cisterny................................... 31 

5.5.3. Čerpání .............................................................................................. 31 

5.6. Hasební zásah......................................................................................... 32 

5.7. Dekontaminace hasičů ........................................................................... 33 

6. Činnost Policie ČR příp. Městské policie .................................35 

7. První pomoc, činnost Zdravotnické záchranné služby...........36 

7.1. Příznaky intoxikace a zdravotní ohrožení.............................................. 36 



 7 

7.2. Pokyny pro první pomoc........................................................................ 36 

7.3. Pokyny pro lékařské ošetření ................................................................. 37 

8. Závěr ............................................................................................38 

9. Seznam zkratek...........................................................................40 

10. Použité zdroje ..........................................................................41 



 8 

1. Úvod 

V dnešní době se složky Integrovaného záchranného systému mohou nejen ve 

výrobních provozech, ale i při přepravě setkat s havárií v souvislosti s nebezpečnými látkami. 

Některé z těchto látek, například kyselina akrylová, mají natolik neobvyklé vlastnosti, že při 

řešení již vzniklé havárie, bez předchozího povědomí o daných vlastnostech, se může zásah 

neúnosně zkomplikovat. Bakalářskou prací tedy řeším veškeré vlastnosti, které jsou důležité 

pro bezproblémové zvládnutí možné havárie s kyselinou akrylovou při přepravě a nastiňuji 

možnou taktiku zásahu. Tato práce neřeší kyselinu akrylovou z pohledu výroby, chemického 

složení ani dalšího uplatnění, ale z pohledu velitele zásahu, kterému by měla poskytnout 

veškeré požadované informace nebo alespoň návod k jejich získání. 

Zásah na nebezpečnou látku, tedy i na kyselinu akrylovou klade svým charakterem 

vysoké nároky na čas, technické prostředky i informační podporu zasahujících jednotek. 

Žádná z činností v místě zásahu nesmí být podceňována, protože následky případné 

sekundární havárie způsobené neopatrným a nepodloženým zásahem mohou mít mnohem 

závažnější dopady jak na zasahující jednotky a okolní obyvatelstvo, tak na životní prostředí. 

Jednotky požární ochrany mohou být při zásahu s výskytem nebezpečné látky vystaveny 

projevům nebezpečných vlastností a jsou plně odkázány na informační podporu 

zprostředkovanou operačními a informačními středisky. Předané informace však mohou být 

zkreslené a nemusí veliteli zásahu plně dostačovat. V takových případech je velice důležité 

zajistit prostřednictvím Transportního informačního a nehodového systému (dále jen 

„TRINS“) odbornou pomoc, která má s konkrétní problematikou zkušenosti. Není totiž 

možné, aby hasiči, respektive velitel zásahu, znal veškeré chemické reakce a vlastnosti látek.  

Cílem této práce bude uvést výčet veškerých vlastností kyseliny akrylové, které 

bychom mohli potřebovat při represivním zásahu. Dále popíšu funkci phenothiazinové sítě a 

její nouzové použití. Zabývat se budu také způsobem přepravy a značením cisteren 

s kyselinou akrylovou. Největší pozornost věnuji činnosti jednotek požární ochrany, resp. 

detekci kyseliny akrylové, vhodnému výběru a použití ochranných obleků a dalším 

specifikům. V neposlední řadě uvedu možnosti využití Policie ČR a Zdravotnické záchranné 

služby při zásahu. 

Tímto vlastním tématem bakalářské práce se pokusím uplatnit veškeré znalosti, které 

jsem získal jak ve škole, tak i při téměř dvouleté praxi u Hasičského záchranného sboru. 

Kyselinu akrylovou jsem si vybral především pro její vlastnost neřízené polymerace, která 

mě zaujala a mohou se s ní setkat jednotky požární ochrany po celé ČR. 
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2. Rešerše 

Při studiu problematiky zásahu složek Integrovaného záchranného systému při 

nehodě s kyselinou akrylovou jsem využíval především tyto zdroje: 

 

Informační databáze ze softwarového vybavení operačních a informačních středisek 

Hasičského záchranného sboru jako jsou MEDIS-ALARM a Rozex Alarm.  

 

Nepostradatelné informace o látce jsem získal u Hasičského záchranného sboru 

Karlovarského kraje, stanice Sokolov – chemické závody, která je dislokovaná přímo v 

areálu výrobce kyseliny akrylové - společnosti HEXION Speciality Chemicals.  

  

Informace o vlastnostech ochranných obleků a návody k jejich použití mi zaslali 

zástupci společností Dräger, MSA AUER a TRELLCHEM.   

 

Odborné konzultace mi poskytli technici chemické služby Hasičského záchranného 

sboru Plzeňského, Karlovarského a Moravskoslezského kraje. Dále pracovník Institutu 

ochrany obyvatelstva – pracoviště protichemických opatření Lázně Bohdaneč. 

 

BARTLOVÁ, Ivana. Nebezpečné látky I.. 2. vydání. Ostrava : Sdružení požárního a 

bezpečnostního inženýrství, 2005. 211 s. ISBN 80-86634-59-3, edice SPBI spektrum 24. 

Autorka se zabývá novou právní úpravou při nakládání s nebezpečnými chemickými 

látkami a zmiňuje se o předpisu ADR/RID. 

 

MV GŘ HZS ČR. Bojový řád jednotek požární ochrany – taktické postupy zásahu. 

Praha, 2004 

Část této publikace popisuje obecné taktické zásady jednotek požární ochrany při 

zásahu na nebezpečnou látku. 
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3. Informace o kyselině akrylové 

Kyselina akrylová se vyrábí katalytickou oxidací propylenu. V ČR ji produkuje 

výrobní jednotka v Sokolově s roční kapacitou výroby cca 55 tis. tun. Její použití je velmi 

pestré. Především slouží jako meziprodukt k výrobě superadsorbentů (známé dětské pleny), 

nátěrových hmot, adheziv, těsnících prostředků, elastomerů a jiných látek.[1] 

 

3.1.  Informace o látce dostupné prostřednictvím OPIS 

Operační a informační střediska (dále jen OPIS) po celé ČR vlastní softwarové 

vybavení a písemné podklady pro poskytnutí informací. Při zásahu na nebezpečnou látku 

může velitel zásahu požadovat prostřednictvím OPIS informace potřebné k identifikaci látky 

(např. pomocí Identifikačního čísla látky UN kódu) a další parametry potřebné k úspěšnému 

zvládnutí zásahu.  

Mezi písemné podklady může patřit “Nouzové použití phenothiazinu při přepravě 

kyseliny akrylové“. Softwarová vybavenost operačního a informačního střediska se může 

skládat například z těchto programů: 

• Databáze MEDIS-ALARM, která obsahuje podrobné údaje o klasifikaci a 

vlastnostech více než 8700 nebezpečných látek. Dále uvádí jejich klasifikaci 

při přepravě a doporučené obaly. [2] 

• Informační systém Nebezpečné látky (NEBEL), která nabízí mimo jiné 

informaci o dekontaminačním činidle pro danou nebezpečnou látku.  

• Rozex Alarm, který slouží k modelování havarijních projevů při úniku 

nebezpečné látky. Dále je program napojen na databázi cca 10000 

nebezpečných látek, díky které pracuje s vlastnostmi dané látky. Výstup 

z modelace lze zobrazit v mapových podkladech – GIS programu. [3] 

 

Výše uvedené programy jsou často doplněny internetovými zdroji , jako je Dopravní 

informační systém DOK, provozovaný ministerstvem dopravy ČR dostupný z 

http://cep.mdcr.cz/dok2/DokPub/dok.asp. Internet se často využívá k dalšímu vyhledávání 

informací a potřebných kontaktů.  

Personál operačních a informačních středisek v případě nejasností využívá TRINS. 

Tento systém prostřednictvím svých středisek poskytuje nepřetržitou pomoc při řešení 

mimořádných situací, které se mohou stát při přepravě nebo skladování na území ČR. 
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Republikově koordinačním střediskem je společnost UNIPETROL RPA s.r.o. Operační a 

informační střediska mohou prostřednictvím sytému TRINS vyžádat tři stupně pomoci.  

• 1. stupeň pomoci je telefonická porada s odborníkem 

• 2. stupeň pomoci je porada odborníka přímo na místě nehody 

• 3. stupeň pomoci spočívá v praktické pomoci na místě mimořádné události. 

[4] 

V softwarovém vybavení OPIS však není vždy zaručena komunikace mezi 

jednotlivými programy. Například meteorologická situace z ČHMÚ se do programu Rozex 

Alarm vkládá ručně. Dále se při modelování zóny možného ohrožení mimořádnou událostí 

musí mnoho parametrů víceméně odhadovat a tím nemůžeme spoléhat na přesnost výsledků. 

Ani databáze, aniž bychom to tušili, nám o dané látce nemusí poskytovat veškeré potřebné 

informace. Vzhledem k těmto záporům informační podpory OPIS je důležité při jakékoliv 

nejasnosti nebo při zásahu na „nestandardní látku“ využít pomoci systému TRINS. Pro 

kyselinu akrylovou v rámci dohody TRINS poskytuje regionální středisko T9 (HEXION 

Speciality Chemicals, a.s. Sokolov) 1. a 2. stupeň pomoci. 

 

3.2. Vlastnosti kyseliny akrylové 

Jedná se o hořlavou a žíravou kapalinu. Při teplém počasí a při zahřátí kapaliny 

vznikají se vzduchem výbušné směsi, které jsou těžší než vzduch. K iniciaci této směsi 

dochází horkými povrchy, jiskrami nebo otevřeným ohněm.[5] 

 

Tabulka č. 1 Identifikace látky  [5, 6, 7] 

Chemický název Kyselina akrylová, stabilizovaná 

Registrační číslo CAS 79-10-7 

Číslo ES 201-177-9 

Sumární vzorec C3-H4-02 

Strukturální vzorec CH2=CHCOOH 

Klasifikace EC Xn, C, N 

Kemlerův kód (ADR) 839 

UN číslo 2218 

Bezpečnostní značka (ADR) 8 + 3 

HAZCHEM 2PE 
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Tabulka č. 2 R-věty [5, 6, 7] 

R10 Hořlavý 

R20/21/22 Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při 

požití 

R35 Způsobuje těžké poleptání 

R50 Vysoce toxický pro vodní organismy 

 

Tabulka č. 3 S-věty [5, 6, 7] 

S1/2 Uschovávejte uzamčené a mimo dosah dětí 

S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte 

vodou a vyhledejte lékařskou pomoc 

S36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné 

rukavice a ochranné brýle nebo celoobličejový štít 

S45 V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, 

okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, 

ukažte toto označení) 

S61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz 

speciální pokyny nebo bezpečnostní listy 

 

Tabulka č. 4 Fyzikální a chemické vlastnosti [5, 6, 7] 

Fyzikální forma Kapalina 

Barva Bezbarvý 

Zápach (vůně) Čpavý 

Měrná hustota (voda=1) 1,05 (20°C) 

Tlak par 3,8mbar(20°C), 13,5mbar(40°C), 40mbar(60°C) 

Hustota par (vzduch=1) 2,5 

Molekulová hmotnost 72,06 g.mol-1 

Rozpustnost ve vodě úplná 

pH Silně kyselá 

Teplota tuhnutí 13°C 

Teplota varu 141°C 
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Tabulka č. 5 Technicko bezpečnostní parametry [5, 6, 7] 

Teplota vzplanutí 51-54°C (uzavřený kelímek) 

Teplota vznícení 374°C 

Dolní mez výbušnosti 5,3 obj.% 

Horní mez výbušnosti 26 obj.% 

 

Tabulka č. 6 Stabilita a reaktivita [5, 6, 7] 

Stabilita Stabilní. V nepřítmnosti inhibitorů a inhibičních 

podmínek může vytvářet výbušné peroxidy 

Neslučitelnost Materiál reaguje s kovy, aminy, čpavkem a iniciátory 

polymerace. Prudce reaguje se silnými zásadami. 

Nebezpečná polymerace V nepřítomnosti inhibitorů a inhibičních podmínek. 

Chraňte před katalizátory, iniciátory, vysokými 

teplotami, tlakem, kontaminací 

 

Tabulka č. 7 Další vlastnosti [5, 6, 7]  

Čichový práh 0,0169 ppm 

NPKm (nejvyšší přípustná koncentrace - 

mezní hodnota)  

9.9 ppm   

 

 

3.2.1. Možné iniciátory polymerace 

Polymerace se projevuje nárůstem teploty, tlaku resp. objemu v zásobníku (cisterně), 

který může vést až k výbuchu. Při polymeraci v zásobníku je netěsnostmi příp. trhlinami 

vyvrhována tmavá tuhnoucí hmota o vysoké teplotě viz. obr. 1.    

Jako iniciátory polymerace mohou sloužit různé energetické zdroje. Bez obsahu 

inhibitor ů za atmosférického tlaku dochází k iniciaci polymerace při: 

• Zvýšení teploty nad 47-98°C. 

• Působení zářiče 60Co (produkuje gama záření o intenzitě 0,01389 W/g již od 

teploty -173°C) např. při projetí celním rentgenem. 

• Styku se zařízením způsobujícím ionizaci plynů iniciuje polymeraci v širokém 

teplotním rozsahu. 
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• Vystavení energeticky bohatému záření (UV, IČ, X-rays) iniciuje polymeraci 

v širokém rozsahu teplot.[8] 

 

Dalšími iniciátory polymerace i v přítomnosti inhibitor ů může dojít při: 

• Kontaminaci těžkými kovy ve stovkách ppm. 

• Kontaktu s „akceptory elektronů“ jako např. fluorid boritý, chlorid hlinitý a 

chlorid železitý a dále organické peroxidy, azosloučeniny a peroxid vodíku. 

• Nedostatku rozpuštěného kyslíku v kyselině akrylové, což je pro funkci 

některých inhibitorů významným negativním vlivem. 

• Operacích jako je hnětení, mletí, vibrační mletí, vysokorychlostní míchání, 

míchání ultrazvukem, jiskření (mechanické i elektrické) tuhnutí-tavení a 

depolymerace. 

• Přečerpávání odstředivým čerpadlem provozovaným v režimu kavitace.[8] 

 

obr. 1 Vytlačování polymeru a par ze zásobníku. [8] 

 

3.2.2. Způsoby zastavení polymerace 

Zastavení nežádoucí začínající polymerace v podmínkách jednotek požární ochrany 

můžeme docílit dvěma způsoby. Jedním z nich je nouzové použití phenothiazinu viz. kapitola 

3.3.. Dalším způsobem by podle bezpečnostního poradce pro kyselinu akrylovou  společnosti 

HEXION Speciality Chemicals  mohlo být zředění kyseliny akrylové vodou do takového 

poměru, kdy se polymerace sama zastaví. Nevýhodou druhé varianty je objemová náročnost. 

Obě zmíněné možnosti jsou proveditelné v začátku polymerace. V pokročilém stádiu (nad 

100°C, bouřlivé projevy) je téměř nemožné ji zastavit. 
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3.3.  Phenothiazinová síť 

Kyselina akrylová je pro přepravu již z výroby ve společnosti HEXION Speciality 

Chemicals se sídlem v Sokolově proti polymeraci inhibitovaná metoxyfenolem. Při přepravě 

ale může dojít k ochlazení obsahu cisterny z přepravní teploty (15-25°C) z důvodu poruchy 

tažného vozidla, nehody apod. Tento inhibitor však při tuhnutí látky (bod tuhnutí 12,6°C) 

vypadává a přestává plnit svoji funkci. Při zpětném tání kyselina akrylová zůstává téměř 

neinhibitovaná  a je proto náchylná k neřízené polymeraci, která se projevuje prudkým 

nárůstem teploty a tlaku v zásobníku (cisterně), až explozí. Tyto projevy byly ve velkém 

množství případů prokázány mimořádnými událostmi. [9] 

K zabránění nebo ke zmírnění následků polymerace je důležitý především rychlý 

zásah v podobě dodávkování phenothiazinem (inhibitorem s vysokou účinností), což je 

jediný dostupný způsob dodatečné stabilizace látky. [9] 

Průvodním znakem začátku polymerace je nárůst teploty látky na teplotu 30-35°C. 

Ten je běžně registrován řidičem dopravního prostředku prostřednictvím teploměrů 

umístěných na cisterně. Po zjištění zvýšené teploty obsahu cisterny by  měly zbývat 2-4 

hodiny pro účinný zásah. Tuto situaci lze  vyřešit odstavením dopravního prostředku mimo 

obytnou zónu, okamžitým vyrozuměním složek IZS, výrobce, poradce TRINS a doplněním 

inhibitoru do kyseliny akrylové. [9] 

Vzhledem k možnosti výskytu této mimořádné události při dopravě po celé ČR a 

krátkému času potřebného k účinnému zásahu, společnost HEXION Speciality Chemicals, 

která tuto látku dodává na trh, vybavila všechny JPO - O1 (tj. podle Pokynu GŘ HZS ČR a 

NMV 27/2006 Praha-Petřiny, Praha-Strašnice, České Budějovice, Plzeň-Košutka, Sokolov-

Chemické závody, Ústí n. Labem, Hradec Králové, Jihlava, Brno-Lidická, Olomouc, 

Ostrava-Zábřeh, Zlín) pracovním postupem a vlastním inhibitorem (phenothiazinem). [9] 

Phenothiazin je krystalická látka šedozelené až zelenožluté barvy téměř nerozpustná 

ve vodě. Je slabě jedovatá, působí záněty, přecitlivělost na světlo a dráždí kůži. Skladuje se v 

suchu a temnu při teplotě 10-20°C. Životnost inhibitoru za dodržení skladovacích podmínek 

jsou 2 roky. Po překročení této doby je prováděna bezplatná výměna dodavatelem. [9] 

 

                                                 
1 Jednotka s předurčeností k zásahu na nebezpečné látky typu O („opěrný bod“) 
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3.3.1. Pracovní postup pro nouzové použití phenothiazinu 

• Řidič po zjištění nárůstu teploty u přepravované kyseliny akrylové postupuje 

dle pokynů pro případ nehody: 

o Odstaví autocisternu mimo obytnou zónu. 

o Okamžitě ohlásí vzniklou situaci složkám IZS a výrobci. 

o K upozornění ostatních uživatelů silnice použije výstražná světla. 

• Výrobce, HZS kraje , kde k nehodě došlo nebo OPIS GŘ HZS ČR vyrozumí 

příslušnou jednotku předurčenou k zásahu na nebezpečnou látku, která vyšle 

příslušné síly a prostředky na místo mimořádné události. 

• HZS kraje, kde k nehodě došlo, informuje společnost HEXION Speciality 

Chemicals resp. konzultační středisko TRINS o této mimořádné události a 

konzultuje s nimi další postup. 

• Do příjezdu vozidla s phenothiazinem je nutné provést přípravné práce v 

tomto rozsahu: 

o Při polymeraci Kyseliny akrylové se vyvíjí velké množství tepla a tím 

dochází ke zvyšování tlaku. Proto je nutné cisternu opatrně odtlakovat, 

zásadně přes ventily na odplynovacím potrubí (tzv. gasspendl), nikoliv 

pootevřením víka komory!! 

o V případě rychlého zvyšování teploty zahájit ochlazování cisterny. 

o Osoby pověřené dosypáním phenothiazinu vybavit k zásahu 

potřebnými osobními ochrannými prostředky. 

• V případě, že se jedná o vícekomorovou cisternu, vyžádat si od řidiče 

informace o objemu a naplnění jednotlivých komor. Na základě získaných 

informací odhadem rozdělit inhibitor v příslušném poměru. Množství 

phenothiazinu v pevném stavu potřebného k inhibici objemu jedné cisterny je 

cca 5 kg. 

• Po příjezdu vozidla s inhibitorem cisterny a s maximální opatrností 

doporučených 5kg phenothiazinu rozpustit v množství 15-50 litrů kyseliny 

akrylové a nalít do cisterny otevřeným víkem tak, aby byl co nejlépe 

rozmístěn v prostoru. Vhození nerozpuštěného inhibitoru by způsobilo 

dramatické zhoršení situace. Inhibitor by fungoval jako mechanická nečistota 

s velkým povrchem. [8] 
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• Po nalití je nutno cisternu dokonale uzavřít (víko a ventily odplynovacího 

potrubí). Pokud je to možné, rozmíchat směs přerušovanou jízdou. 

• Tento postup je dostačující, aby se zabránilo spontánní reakci. Po ukončení 

všech činností  musí následovat přeprava zpět k výrobci. Kyselina akrylová je 

částečně znehodnocena a nemůže být dodána zákazníkovi.[9] 
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4. Přeprava kyseliny akrylové 

Kyselina akrylová se právě kvůli rozmanitosti svého použití rozváží ke 

zpracovatelům v SRN, Francii, Španělsku, Itálii, Švýcarsku, Holandsku a méně pak 

v Belgii, Velké Británii, Rakousku, Švédsku, Polsku a Slovensku viz. obr. 2. Je tedy určitá 

pravděpodobnost, že se s havárií související s kyselinou akrylovou můžeme setkat po celé 

ČR. [10] 

 
obr. 2 Mapa exportu kyseliny akrylové. [10] 

 

4.1.  Povinnosti přepravce dle ADR / RID 

Ke snížení rizik spojených s přepravou nebezpečných látek, se zavedla v této oblasti 

určitá pravidla. Ty jsou obsahem předpisů mezinárodních i vnitrostátních a týkají se silniční, 

železniční, lodní i letecké dopravy. Nutnost sjednocení zásad a podmínek pro přepravu 

nebezpečných látek a předmětů mezi státy vedla ke tvorbě dohod pro přepravu. Pro 

mezinárodní přepravu po silnici a železnici tedy platí: [11] 

• Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (dohoda 

ADR). 

• Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží (řád RID). 
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Vlastní obsah dohody ADR (vyhláška č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o 

mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů) obsahuje 

pouze základní a procedurální ustanovení. Věcné podmínky jsou uvedeny v přílohách A a B. 

Od roku 1997 jsou tyto přílohy se změnami vydávány ve Sbírce zákonů. [11] 

Pro železniční přepravu obecně platí zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění 

pozdějších předpisů. Pro vnitrostátní železniční přepravu nebezpečného zboží v ČR platí 

Zvláštní podmínky  pro přepravu nebezpečného zboží.[11] 

Úplné znění ADR a RID včetně příloh je dostupné v Dopravním informačním 

systému DOK na internetových stránkách ministerstva dopravy ČR 

http://cep.mdcr.cz/dok2/DokPub/dok.asp. . 

 

4.1.1. Značení cisteren s kyselinou akrylovou dle ADR /RID 

Silniční vozidla, přepravující nebezpečné látky a předměty, musí být ve smyslu ADR 

(příloha B) označena na přední a zadní straně dopravní jednotky bezpečnostní reflexní tabulí 

oranžové barvy, černě orámovanou, o tvaru obdélníku s rozměry 40x30 cm viz. obr. 3. Bok 

každé z komor cisterny je označen rovněž bezpečnostní tabulí a bezpečnostní značkou viz. 

obr. 4 a 5. pro označení dané látky v komoře. [11] 

V případě přepravy kyseliny akrylové budou komory cisterny označeny následujícími 

bezpečnostními tabulkami a značkami. 

 

 
obr. 3 Bezpečnostní tabulka. [12] 

 

839 Identifikační číslo nebezpečnosti - žíravá hořlavá kapalina s nebezpečím 

spontánních reakcí [12] 

2218 Identifikační číslo látky UN kód – Kyselina akrylová, stabilizovaná [12] 

 

 
obr. 4 Bezpečnostní značka  - Symbol (plamen): černá nebo bílá na červeném podkladě; číslice 3 

v dolním rohu. [12] 
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Nebezpečí třídy 3. podle ADR a RID - Hořlavé kapalné látky (obr. 4). [12]  

 

 
obr. 5 Bezpečnostní značka Symbol (vylévaná kapalina ze dvou zkumavek a zasažená ruka a kov): 

černá na bílém podkladě (horní polovina); černý podklad s bílým orámováním (dolní polovina); číslice 8 

v dolním rohu.. [12] 

 

Nebezpečí třídy 8. podle ADR a RID - Žíravé látky (obr. 5). [12] 

 

Při přepravě po železnici dle dohody RID lze nebezpečné látky identifikovat 

minimálně podle označení vozu  na každé podélné straně vozu bezpečnostní reflexní tabulí a 

bezpečnostními značkami ve stejných rozměrech a provedení jako při přepravě po silnici. 

[11] 

 

4.1.2. Některé z  ostatních povinností při přepravě nebezpečných 

látek 

Mezi jedny z dalších povinností přepravce nebezpečné látky, tedy i kyseliny akrylové, 

patří vybavení přepravními doklady. 

Při přepravě nebezpečných látek po silnici lze údaje o nákladu získat  

• V nákladním listu (název, UN-kód, třída a číslice ADR, popis a počet kusů 

NL a celkové množství přepravované látky) 

• V písemných pokynech pro řidiče (název, identifikační číslo nebezpečnosti, 

UN-kód, charakter látky a bezpečnostní opatření, chování při havárii a jiné 

potřebné údaje)  

Těmito doklady disponuje řidič přepravní jednotky při transportu nebezpečných látek. [11] 

 Při přepravě nebezpečných látek po železnici je základním dokumentem nákladní list, 

kde je uveden název zboží, UN-kód, třída, číslice eventuálně skupina RID a další informace. 

Nákladní list je k dispozici u vlakvedoucího, případně ve schránce každého vozu. [11] 
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4.2. Konstrukce cisteren 

I při přepravě jedné nebezpečné látky, v našem případě kyseliny akrylové, se můžeme 

setkat s nepřeberným množstvím konstrukcí, respektive provozní výstrojí cisteren. Nádrž 

cisterny může být jak jednokomorová, tak i vícekomorová, přičemž jednotlivé komory 

mohou být rozdílně naplněny a to i rozdílnými látkami. V ČR se kyselina akrylová 

přepravuje v naprosté většině po silnici. 

Za provozní výstroj nádrže považujeme plnící, vyprazdňovací, větrací, pojistné, 

izolační a v některých případech i zahřívací zařízení. Součástí cisteren pro přepravu 

nebezpečných látek jsou i měřící přístroje. Nádrže jsou vyrobeny ze speciální nerezové oceli. 

Objem nádrží může dosahovat přes 50 000l, avšak množství přepravované látky je závislé na 

maximálním povoleném zatížení nápravy. Nádrže jsou opatřeny tzv. vlnolamy. Proti 

poškození může být plášť nádrže vyztužen vnitřními nebo vnějšími prstenci. Dále jej lze 

vybavit dvojitou stěnou, která je řešena např. obalením vnějšku nerezové nádrže 

polyuretanovou pěnou a následně plechem. Tato kombinace zvyšuje mechanickou odolnost 

nádrže například při bočním nárazu či převrácení a zajišťuje tepelnou izolaci přepravované 

látky. Tepelná izolace kyseliny akrylové je velice důležitá především jako prevence před 

počátkem polymerace. Nádrže jsou pro dýchání a zpětné vedení par vybaveny přetlakovými 

a podtlakovými ventily, které jsou opatřeny neprůbojnými pojistkami. Nádrže obsahují i 

otvory pro plnění a vyprazdňování. Systém pro tzv. dolní vyprazdňování cisterny se uzavírá 

třemi na sobě nezávislými systémy, např. pneumaticky ovládaný ventil, ruční ventil a slepá 

příruba. Celý tento systém se ale dá nouzově ručně otevřít. Nádrže pro přepravu hořlavých 

kapalin, což kyselina akrylová bez pochyby je, jsou nádrže připevněny k podvozku alespoň 

jedním elektricky vodivým spojem a na cisterně musí být označené místo pro uzemnění. [13]  
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5. Činnost jednotek požární ochrany 

Jednotky požární ochrany při havárii nebezpečných látek vykonávají činnosti vedoucí 

ke snížení bezprostředních rizik a  k omezení rozsahu havárie s cílem stabilizovat situaci. 

Činnosti jednotky na místě události jsou závislé na jejím vybavení ochrannými a technickými 

prostředky pro práci s nebezpečnými látkami. Zásah na nebezpečnou látku musí být co 

nejbezpečnější pro jednotku a nesmí být vyvolána neúnosná rizika pro okolí. [14] 

První jednotka, pokud to situace umožňuje, by měla podle metodik2 přijíždět po 

směru větru k havárii s nebezpečnou látkou. Směr větru se musí neustále kontrolovat. Dále 

by do zjištění potřebných informací měla zastavit s dostatečným odstupem od havárie. 

Bezprostředně po příjezdu k místu havárie jednotka provádí průzkum. Zprvu například 

dalekohledem, následně průzkumnou skupinou vybavenou odpovídajícími ochrannými 

prostředky. Dalším prvořadým opatřením je záchrana osob, zvířat, uzavření místa havárie 

(určit nebezpečnou a vnější zónu) a přivolání jednotek předurčených pro zásah 

s nebezpečnou látkou (JPO-O). [14]  

Pro práci v již vytýčené nebezpečné zóně se nasazuje co nejmenší počet hasičů 

vybavený potřebnými ochrannými prostředky. Před vstupem první skupiny do nebezpečné 

zóny musí být zřízena alespoň zjednodušená dekontaminace a jistící skupina pro případ 

pomoci pracovní skupině v nebezpečné zóně. Jistící skupina má připraveny hasební 

prostředky pro požární zásah - takzvanou trojnásobnou požární ochranu (voda, pěna, prášek).  

Pracovní skupina v nebezpečné zóně, pokud je to možné, vyloučí iniciační zdroje, zabrání 

dalšímu úniku nebo šíření nebezpečné látky, identifikuje nebezpečnou látku a následně ji 

zachycuje.[14] 

 

5.1.  Průzkum v místě zásahu na nebezpečnou látku  

Cílem průzkumu místa havárie s nebezpečnou látkou je zjištění veškerých informací 

potřebných k úspěšnému zvládnutí zásahu jako jsou například: 

• Druh havárie (požár, únik plynů, kapalin, .. ). 

• Aktuální meteorologická situace a její vývoj. 

• Množství nebezpečné látky, velikost úniku a směr šíření. 

• Vlastnosti nebezpečné látky. 

• Možné ohrožení osob, zvířat a životního prostředí nebezpečnou látkou.  

                                                 
2 MV GŘ HZS ČR. Bojový řád jednotek požární ochrany – taktické postupy zásahu. Praha, 2004 
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• Zdroje iniciace a jiných nebezpečí. 

• Možnost zastavení úniku, případně likvidace nebezpečné látky.[14] 

 

Taktika zásahu se dále odvíjí na základě zjištěných informací na místě havárie a  

prostřednictvím operačního a informačního střediska, respektive TRINS.  

 

5.2. Detekce látky a její par 

Mezi prvotní činnosti při příjezdu jednotky PO k nehodě cisterny s nebezpečnou 

látkou patří identifikace přepravované látky. Prvotní informaci nám mohou poskytnout 

přepravní doklady a značení cisterny bezpečnostními značkami a bezpečnostními tabulemi, 

viz. kapitola Značení cisteren s kyselinou akrylovou dle ADR/RID. Toto značení ale musí 

být zřetelné. Například bezpečnostní tabule k látkám, které se právě nepřepravují 

(uskladněné ve vozidle), mohly být nárazem rozmetány v okolí cisterny, což může být 

zavádějící.  

Pokud máme pochybnosti o jakou látku se jedná, je nutné vyslat skupinu hasičů 

s nejvyšší možnou ochranou, odebrat vzorek látky a identifikovat ji: 

• Povolat chemickou laboratoř k provedení analýzy prostřednictvím OPIS.  

případně provést detekci látky pomocí detekční techniky dostupné na místě zásahu. T tomu 

můžeme použít například: 

• přenosný Ramanův spektrometr First Defender pro detekci kapalné a tuhé 

fáze viz. obr. 6. Knihovna tohoto přístroje obsahuje přes 7000 nebezpečných 

látek a mezi nimi také kyselinu akrylovou. Tento přístroj nám také poskytuje o 

látkách obsažených v knihovně informační podporu v podobě značení látky, 

základní fyzikální a chemické vlastnosti, nebezpečí požáru, zdravotní rizika, 

protipožární zásah, reakce se vzduchem a vodou, dále synonyma názvu, 

doporučené ochranné prostředky a pokyny pro první pomoc. Nevýhodou této 

informační podpory je udávání teploty ve °F a softwarem v anglickém jazyce.  

• detekční trubi čky k prosátí par látky, které však pro tuto látku nejsou 

jednotkám požární ochrany běžně k dispozici. 
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obr. 6 Přenosný Ramanův spektrometr First Defender. 

 

 Podle zjištěných vlastností konkrétní látky zvolíme taktiku zásahu, stupeň ochrany 

zasahujících hasičů a zohledníme je při stanovení velikosti bezpečnostní a vnější zóny.  

V této fázi máme potvrzeno, že se jedná o kyselinu akrylovou. Budeme se tedy snažit 

detekovat hranice převažujících nebezpečných vlastností, tj. výbušnost a toxicita. Dolní 

hranici výbušnosti 5,3 obj.% dokážeme detekovat běžně používanými explozimetry. 

Naměřená hodnota bude s jistou odchylkou. Hranice dolní meze výbušnosti bude ale 

mnohonásobně blíž k místu havárie, než hranice NPK-P3 9.9 ppm [7] viz. obr. 9. Tuto hranici 

dokážeme měřit například detekčním přístrojem obsahujícím foto-ionizační senzor PID, který 

dokáže detekovat mimo jiné těkavé organické látky. Pro přesné zjištění koncentrace ppm par 

kyseliny akrylové ve vzduchu musí být detekční přístroj s tímto senzorem na tuto látku 

kalibrován. Pokud na ni kalibrován není a je v měřeném ovzduší pouze jedna látka, bude mít 

naměřená hodnota od skutečné hodnoty odchylku. Kalibrace senzoru na požadovanou látku 

provádí výrobce na vyžádání. PID senzor obsahují např. tyto detektory: 

• Gas Alert Micro 5 PID  (standardně není kalibrován na kys. akrylovou) viz. 

obr. 7 

• přenosný detektor nebezpečných plynů a bojových otravných látek GDA-

2 (standardně není kalibrován na kys. akrylovou) obr. 8 

Další metodou jsou detekční trubi čky ur čené na akryláty. Jejich nevýhodou je však 

veliká odchylka při měření koncentrace. 

 

                                                 
3 nejvyšší přípustná koncentrace chemických látek v pracovním ovzduší, kterým nesmí být 

zaměstnanec v žádném časovém úseku pracovní doby vystaven 
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obr. 7 Gas Alert Micro 5 PID. [15, cit. 29.3.2010] 

 

 

obr. 8 Analizázor nebezpečných plynů a par GDA-2.  

 

Čichový práh kyseliny akrylové je velice nízký ( 0,0169 ppm). Její zápach se bude 

šířit od místa nehody daleko za hranici nebezpečné zóny (NPK-P). V této koncentraci ale 

neškodí zdraví zasahujících hasičů. 

 

obr. 9 Zobrazení koncentrace par látky v okolí cisterny.  
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5.3. Vytýčení zón v místě havárie 

Vzdálenost hranice nebezpečné zóny od místa nehody se pochopitelně určuje na 

základě konkrétní situace. Příjezd první jednotky PO k místu zásahu se v ideálním případě 

doporučuje z návětrné strany a minimální vzdálenosti 100m od místa nehody. Po zjištění 

potřebných informací o nebezpečné látce se tato vzdálenost přizpůsobí dané situaci s 

přihlédnutím na velikost úniku, meteorologickou situaci nebo také množství přepravované 

látky.  

Přehnaně velká vzdálenost hranice nebezpečné zóny od místa nehody sice může budit 

větší pocit bezpečí, avšak veškeré činnosti v nebezpečné zóně jsou touto vzdáleností 

omezeny. Velká vzdálenost má za následek zvýšenou spotřebu dýchací techniky i ostatních 

technických prostředků od hadicového vedení k zajištění trojnásobné požární ochrany (voda, 

pěna, prášek) po el. prodlužovací kabely v provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu 

potřebné k zásahu. V neposlední řadě je omezena i vizuální komunikace mezi hasiči v 

nebezpečné zóně a vnější zóně, která může být pro zvládnutí zásahu důležitá.  

Naopak malá vzdálenost hranice nebezpečné zóny od místa nehody může způsobovat 

intoxikaci nebo poleptání zasahujících hasičů ve vnější zóně uniklou nebezpečnou látkou a 

vystavuje je velkému riziku zasažení látkou, nečekanými projevy nebo spontánní reakcí. 

Při nehodě cisterny s kyselinou akrylovou s malým únikem látky z cisterny je možné 

zvolit hranici nebezpečné zóny podle metodik ve vzdálenosti už cca 30m. Naopak při zjištění 

počátku polymerace, požáru nebo jiného závažného stavu je zapotřebí vzdálenost hranice 

nebezpečné zóny prodloužit na vzdálenost několikanásobně větší. Při určování hranice 

nebezpečné zóny musíme také předpokládat další vývoj situace. Následné posouvání hranice 

nebezpečné zóny je prakticky nemožné. 

Hranici vnější zóny, resp. okruh, ve kterém je nutné provést  evakuaci obyvatelstva, je 

podle internetové databáze DOK [12] 800m. Rádius možného ohrožení obyvatelstva lze také 

vymodelovat pomocí  počítačových programů (např. Rozex Alarm). Při modelaci ale musíme 

počítat se specifickými podmínkami v místě zásahu.  

Podle konkrétní situace bychom zvolili velikosti nebezpečné a vnější zóny. Jejich 

rozmístění je znázorněno na obr. 10.  
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obr. 10 Zobrazení rozmístění zón v místě zásahu.  

 

5.3.1. Obecná organizace místa zásahu na nebezpečnou látku 

Nebezpečná zóna je ohraničený prostor, kde hrozí bezprostřední ohrožení života a 

zdraví účinky mimořádné události. V této zóně platí režimová opatření z hlediska 

ochranných prostředků, technických prostředků, doby pobytu a dále také např. řízený vstup a 

výstup z této zóny. Provádí se v ní činnosti  vedoucí ke snížení rizik a omezení rozsahu 

mimořádné události. Nebezpečná zóna musí být zřetelně označena například  vytyčovací 

páskou bezprostředně po příjezdu jednotky PO. [14] 

Vnější zóna je prostor, který obklopuje nebezpečnou zónu. V této zóně se zřizuje 

nástupní prostor a jsou zde soustředěny zasahující síly a prostředky. Na hranici nebezpečné a 

vnější zóny se zřizuje dekontaminační pracoviště.[16] 

Nástupní prostor slouží k vystrojení, vybavení hasičů a k poslední instruktáži pro 

práci v nebezpečné zóně. Před vstupem do nebezpečné zóny všichni procházejí přes tzv. 

kontrolní bod, kde se kontroluje celistvost a funkčnost osobních ochranných prostředků 

hasiče. V nástupním prostoru je také připravena jistící skupina, pro případ potřeby okamžité 

pomoci pracovní skupině. 

Dekontaminační prostor slouží ke snížení účinku kontaminantu na osobách, 

zvířatech a veškerém materiálu, který opouští nebezpečnou zónu, na tak nízkou úroveň, která 

neohrožuje život ani zdraví. Úplné odstranění kontaminantu je totiž téměř nemožné. [14] 

Týlový prostor slouží k soustředění sil a prostředků. Ty se následně nasazují 

k likvidaci havárie. Měl by to být absolutně bezpečný prostor z hlediska mimořádné události. 

Slouží rovněž k odpočinku a občerstvení zasahujících osob.   

 Obecná organizace v místě zásahu je znázorněna na obr. 11 
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obr. 11 Organizace v místě zásahu.  

 

 

5.4.  Zvolení stupně ochrany zasahujících hasičů 

Pokud v počátku jakéhokoliv zásahu na nebezpečnou látku není jasné o jakou látku se 

jedná, zvolíme pro hasiče zasahující v nebezpečné zóně nejvyšší stupeň ochrany.  

Po identifikaci konkrétní látky (v našem případě kyselina akrylová) můžeme požádat 

operační a informační středisko (OPIS) o zjištění doporučeného stupně ochrany. Databáze 

MEDIS-ALARM doporučuje pro tuto látku: „úplná ochrana – ochranný oblek, dýchací 

přístroj“. K tomuto stupni ochrany můžeme přiřadit nám známý „Typ 1 – plynotěsný 

protichemický ochraný oděv“, který má tři podskupiny: 

• Typ 1a – „plynotěsný“ protichemický ochranný oděv přetlakový s přívodem 

dýchatelného vzduchu nezávislým na okolní atmosféře. Například autonomní 

dýchací přístroj s tlakovým vzduchem s otevřeným okruhem nošený uvnitř 

protichemického ochranného oděvu. 

• Typ 1b - „plynotěsný“ protichemický ochranný oděv rovnotlaký s přívodem 

dýchatelného vzduchu nezávislým na okolní atmosféře. Například autonomní 

dýchací přístroj s tlakovým vzduchem s otevřeným okruhem nošený vně 

protichemického ochranného oděvu. 
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• Typ 1c – „plynotěsný“ protichemický ochranný oděv přetlakový 

s dýchatelným vzduchem, který vytváří v obleku přetlak. Např. přívodem 

vzduchu hadicí.[16] 

 

Z výše uvedených typů ochrany hasičů je ve výbavě jednotek požární ochrany 

standardně typ 1a - „plynotěsný protichemický oděv – přetlakový“. Jednotky požární ochrany 

po celé ČR používají např. obleky: OPCH - 90 PO viz. obr. 12, Team Master Pro. 

 
obr. 12 Protichemický oděv  OPCH - 90 PO. [17] 

 

5.4.1. Zvážení možnosti vzniku výboje statické elektřiny použitím 

plynotěsných protichemických oděvů 

Z výše uvedených vlastností kyseliny akrylové je zřejmé, že se v bezprostřední 

blízkosti úniku bude vytvářet výbušná koncentrace. Pokud si pečlivě prostudujete návod 

k použití oděvu OPCH - 90 PO Zlínské společnosti ECOPROTECT zjistíte, že jej nelze 

použít při zásahu v prostředí s nebezpečím výbuchu. Důvodem zákazu používání v tomto 

prostředí je použitý materiál obleku – tkanina oboustranně opryžovaná butylkaučukem 

s retardérem hoření, který při pohybu hasiče v obleku vytváří elektrostatický náboj. Ten 

v některých případech tvoří dostačující energii pro iniciaci okolní výbušné směsi. [18] 

Jedinou možností jak odstranit vznikající elektrostatický náboj z tohoto obleku je jeho 

neustálé zkrápění vodou. Tato varianta snižuje viditelnost zasahujících hasičů, zvyšuje 

množství odpadní vody z místa zásahu a následně způsobuje roztékání nebezpečné látky do 

okolí.  

Dalším hojně využívaným oblekem jednotkami požární ochrany je Team Master Pro 

vyrobený společností Dräger. V návodu k použití tohoto obleku se dočteme pouze o 

antistatické úpravě holinek. Činnost v tomto obleku v prostředí s nebezpečím výbuchu není 



 30 

ani zakázána ani povolena. [19] Podle neoficiálních informací použitý materiál HIMEX 

nevytváří statickou elektřinu. Vytváří ji ale materiál zorníku a vitonové rukavice. 

Antistatičnosti tohoto obleku tedy docílíme občasným politím zasahujících hasičů vodou, 

která oblek uzemní. Nesmíme dovolit, aby v průběhu činnosti v prostředí s nebezpečím 

výbuchu oblek oschl.  

Společnost MSA AUER dodává na český trh další plynotěsný protichemický 

přetlakový oděv Vautex Elite ET, který je podle návodu k použití přímo určený pro zásah 

v prostředí s nebezpečím výbuchu. Jako prevence před vytvářením elektrostatického náboje 

je ale oblek opět nutno namočit vodou. Další variantou zabránění vzniku statické elektřiny je 

pouze na zorník obleku použít tzv.„antistatic agent“. [20]   

Alespoň podle výrobce je TRELLCHEM  EVO  CV  dosud jediný oblek plně z 

antistatického materiálu testovaný podle EN 1149-3.[21] S tímto oblekem však dosud nejsou 

praktické zkušenosti, protože do ČR nebyl zatím dodán jediný kus tohoto modelu. 

Antistatická úprava plynotěsných protichemických přetlakových oděvů dosud nebyla 

výrobci upřednostňována. Důvodem je problematické skloubení několika vlastností v jednom 

materiálu. Antistatická úprava je na úkor např. chemické odolnosti. Odolnosti proti permeaci 

(průniku) kyseliny akrylové a odolnost v minutách standardně není uváděna.  

 

5.5. Možnost využití technických prostředků požární ochrany 

Kyselina akrylová vzhledem ke své hořlavosti vyžaduje alespoň při zásahu jednotek 

požární ochrany zacházení s prostředky v nejiskřícím provedení. Také veškeré elektrické, či 

jinak poháněné zařízení používané v nebezpečné zóně, musí mít úpravu do výbušného 

prostředí kvůli vyloučení iniciačních zdrojů. Další vlastnost – kyselost má na volbu 

použitých prostředků také nemalý vliv. Měli bychom se vyhnout styku kyseliny s kovy bez 

speciální úpravy. 

 

5.5.1. Zastavení úniku kyseliny akrylové z poškozené cisterny 

Pokud  bylo průzkumem zjištěno, že po nehodě uniká kyselina akrylová,  zamezí 

jednotka jejímu dalšímu úniku přímo z cisterny a do okolí, pokud jí na to stačí síly a 

prostředky. Především ve vybavení opěrných bodů můžeme najít různé ucpávky, tmely, 

vybavení na jímání,ohraničení a sběr nebezpečných látek a následné přečerpání. Pokud je 

pravděpodobnost, že se unikající nebezpečná látka dostane do nedalekých vodních toků, je 
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vhodné zabezpečit prostřednictvím operačního a informačního střediska a správce toku 

zvýšení vodního průtoku.  

 

5.5.2. Zajištění místa pro odčerpání látky z cisterny 

V případě, že odčerpání kyseliny akrylové z havarované cisterny musí provést 

jednotky požární ochrany, musí velitel zásahu vyhodnotit, kudy bude látku z cisterny 

odčerpávat. Pokud je přístupné připojovací místo pro stáčení cisterny, či jiná armatura, která 

nám umožní bezproblémové odčerpání cisterny, využijeme jej. Problém ale může nastat, 

pokud je havarovaná cisterna v takovém stavu a takové poloze, že žádná armatura ani dóm 

cisterny není přístupný. Postavení takové cisterny na kola pomocí automobilového jeřábu 

přináší velké riziko v podobě úplného rozvalení již narušeného pláště cisterny. Jedinou 

možností, jak zřídit místo pro odčerpání látky, je potom „násilné“ vytvoření otvoru na 

vrcholu cisterny.  

Kyselina akrylová se standardně převáží v dvouplášťové cisterně. Před zřízením 

otvoru musíme tedy nejdříve odstranit svrchní plechovou vrstvu, izolaci a následně vyříznout 

otvor do vlastní nádrže. Vzhledem k hořlavosti kyseliny akrylové musíme k proříznutí nádrže 

zvolit „studenou a nejiskřivou“ metodu. Tyto požadavky splňuje vysokotlaké zařízení CCS 

Cobra, kterým dnes disponují téměř všechny Hasičské záchranné sbory krajů. Toto zařízení 

proudem tlakové vody s přidaným abrazivem prořízne plášť cisterny. Nevýhodou této 

metody je, že při průniku silného proudu vody do kyseliny akrylové můžeme iniciovat 

polymeraci. Tu lze v případě již vytvořeného otvoru zastavit, nebo alespoň zmírnit přidáním 

inhibitoru (phenothiazinu). Toto řešení je nutné konzultovat s příslušným střediskem TRINS. 

 

5.5.3. Čerpání 

Po zřízení místa pro odčerpání látky  a zajištění náhradní cisterny prostřednictvím 

krajského operačního a informačního střediska můžeme přejít k vlastnímu přečerpání. 

Kyselina akrylová se s teplotou vznícení 374°C řadí do teplotní třídy T2 (300 – 450°C). 

Musíme tedy použít čerpadlo k čerpání kyselin a hořlavých kapalin teplotní třídy T2. Protože 

kavitace odstředivého čerpadla může působit jako iniciační zdroj polymerace, použil bych 

v podmínkách požární ochrany buď hadicové čerpadlo GP 20/10 EX na obr. 13 nebo ruční 

membránové čerpadlo, v případě přečerpávání malého objemu látky viz. obr. 14. Při 

sestavování čerpací soustavy musíme myslet také na omezenou výtlačnou a sací výšku 

čerpadel.   
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K přečerpávání bychom využili hadice a armatury s chemickou odolností, které jsou 

ve vybavení JPO-O. Při přečerpávání kyseliny akrylové stejně tak jako u ostatních hořlavých 

kapalin  musíme čerpací soustavu zemnit dle platných metodik. 

 

 
obr. 13 Hadicové čerpadlo. 

 

 

obr. 14 Ruční membránové čerpadlo. 

 

5.6. Hasební zásah 

V případě menšího požáru, například uniklé látky, lze jako hasivo využít vodní 

mlhu, roztříštěné vodní proudy, pěnu, práškový nebo sněhový hasící přístroj případně i písek. 

Důležité je však ochlazování cisterny. [5] 

Při velkém požáru  je vhodné provádět hašení tříštěnými vodními proudy, pěnou, 

případně lehkou vodou. Opět je velice důležité chlazení cisterny. Při velkém požáru se 

hasební práce musí provádět buď z velké vzdálenosti, nebo z bezpečného úkrytu. Vhodné je 

v tomto případě využití oscilačních či jiných monitorů. V případě velkého nárůstu tlaku 

v cisterně (pištění přetlakového ventilu) nebo při změně barvy či tvaru cisterny je nutné, aby 

všichni zasahující urychleně opustili místo požáru. [5] 
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 Při již probíhající polymeraci kyseliny akrylové za vysokých teplot je velice 

důležité ochlazování pláště cisterny, avšak z velké vzdálenosti. Při vniknutí vody dovnitř 

cisterny může vlivem její prudké přeměny v páru dojít k fyzikálnímu výbuchu cisterny. Při 

polymeraci rovněž dochází k velkému vývinu nebezpečných plynů. Jejich šíření do okolí 

bychom se tedy snažili zabránit vytvořením vodní stěny pomocí deflektorů. 

Při taktice hašení bychom mohli využít úplnou rozpustnost kyseliny akrylové ve 

vodě. Při jejím zředění dosáhneme koncentrace, při které směs přestane být hořlavá. Rovněž 

začínající polymeraci (při teplotě do 100°C) se nám podaří zastavit zředěním kyseliny vodou. 

Tyto metody jsou však v cisterně plné kyseliny akrylové z kapacitních důvodů těžko 

proveditelné. Ochlazování cisterny nebývá příliš účinné vzhledem k izolovaným plášťům 

cisteren.   

 

5.7. Dekontaminace hasičů 

Dekontaminací rozumíme soubor metod, postupů, prostředků a organizačního 

zabezpečení potřebné k odstranění nebezpečné látky. Jak již zmiňuji výše, úplné odstranění 

kontaminantu není možné, proto snižujeme jeho účinky na bezpečnou úroveň. 

Dekontaminační stanoviště musíme připravit již před vstupem první osoby do nebezpečné 

zóny. [14]  

V případě dekontaminace zasahujících u nehody s kyselinou akrylovou bychom 

využili její úplné rozpustnosti ve vodě. Jako dekontaminační činidlo bychom zvolili přebytek 

vody, případně s prostředkem pro snížení povrchového napětí vody (Jar).  

Dekontaminační stanoviště můžeme při prvotním nebo krátkodobém zásahu zřídit 

pouze zjednodušené. To se skládá z běžného vybavení na cisternové automobilové stříkačce. 

Pro dlouhotrvající zásahy nebo pro dekontaminaci většího počtu osob se zřizuje tzv. základní 

dekontaminace, ta spočívá ve využití speciálních technických prostředků jako je 

dekontaminační sprcha. Výsledek dekontaminace můžeme v tomto případě ověřit prostředky 

pro měření pH.  

Odpadní roztok z dekontaminace by se měl jímat a předat odborné firmě likvidující 

nebezpečné odpady. Další možností je neutralizovat ji například pomocí sody, zředit a 

vypustit. V některých případech je jímání odpadního roztoku bezpředmětné.  Při znalosti 

HAZCHEMu kyseliny akrylové (2PE) písmeno P značí ZŘEDIT. To znamená, že látku lze 

se souhlasem provozovatele spláchnout velkým množstvím vody do kanalizace. Konkrétní 
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přístup k odpadnímu roztoku z dekontaminace musí zvážit velitel zásahu s ohledem na 

rozsah kontaminace. [14] 
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6. Činnost Policie ČR příp. Městské policie 

V případě nehody cisterny s nebezpečnou látkou, v našem případě s kyselinou 

akrylovou, je využití Policie  ČR případně Městské policie velice důležité. Zásah při tomto 

tipu událostí bývá obvykle časově velice náročný. Nejen z tohoto důvodu se doprava odklání 

po objízdných trasách, na kterých Policie ČR řídí dopravu. Další využití policie na místě 

události je dokumentace místa nehody, případně zásahu hasičů, dále evakuace obyvatelstva, 

rychlá doprava osob potřebných k úspěšnému zvládnutí zásahu, ostrahy místa nehody a 

v neposlední řadě vyšetřování příčin nehody.  
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7. První pomoc, činnost Zdravotnické záchranné služby  

Posádky vozidel zdravotnické záchranné služby na místě nehody poskytují 

předlékařskou, případně lékařskou pomoc jak účastníkům nehody, tak i zasahujícím hasičům. 

 Záchranná služba nevstupuje do nebezpečné zóny. Dokonce i v případě příjezdu 

k místu nehody s únikem nebezpečné látky před první jednotkou PO zůstávají v bezpečné 

vzdálenosti. Posádky záchranné služby nejsou vybaveny osobními ochrannými prostředky 

pro pohyb v prostředí s nebezpečnou látkou. Pokud se v havarované cisterně nachází 

zaklíněný poraněný řidič, záchranné službě jej předají až hasiči. Ti mohou v nebezpečné 

zóně řidiči poskytnout první pomoc podle instrukcí lékaře. 

V případě poskytování první pomoci v nebezpečné zóně se hasiči musí vyvarovat 

poskytnutí kyslíku postiženému. Kyslík totiž může rozšířit hranice výbušnosti látky, případně 

snížit teplotu vzplanutí a vznícení. Tím se zvyšuje riziko požáru nebo výbuchu. Poskytnutí 

kyslíku lze částečně kompenzovat nasazením vzduchového dýchacího přístroje postiženému.  

Před předáním postiženého zdravotnické záchranné službě je důležitá jeho důkladná 

dekontaminace. Ta spočívá především ve svléknutí oděvu a provedení standardní 

dekontaminace viz. dekontaminace hasičů výše. 

 

7.1.  Příznaky intoxikace a zdravotní ohrožení 

Páry této látky silně dráždí veškeré sliznice, tedy dýchací cesty a oči. Kyselina 

akrylová jako tekutina vytváří těžké popáleniny, leptá oči a kůži. Při zakřátí se uvolňují 

jedovaté plyny. Příznaky intoxikace jsou tedy pálení v nose, nosohltanu, pálení očí a kůže, 

tvorba puchýřů, silný kašel, dušnost a bolesti hlavy. [5] 

 

7.2.  Pokyny pro první pomoc 

Při nadýchání vyveďte postiženého na čerstvý vzduch a přivolejte lékařskou pomoc. 

Pokud postižený nedýchá, zaveďtě umělé dýchání pomocí kapesní masky vybavené 

jednocestným ventilem nebo jiným prostředkem používaným ve zdravotnictví. Vyvarujte se 

dýchání z úst do úst kvůli vlastní intoxikaci. Při dýchacích obtížích poskytněte postiženému 

kyslík. Při styku s látkou okamžitě začněte s oplachováním pokožky nebo očí velkým 

množstvím vody po dobu alespoň 20 minut. Následky intoxikace se mohou projevit i 

opožděně. [12] 
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7.3.  Pokyny pro lékařské ošetření 

Symptomatické ošetření poleptaných míst kyselinou akrylovou je podobné jako po 

anorganických kyselinách. Při potřísnění očí je důležité ihned provést pečlivý výplach 

spojivkového vaku a okamžité přivolání očního lékaře. Při podráždění dýchacích cest 

inhalovat každých 10 minut 5 dávek aerosolu s dexamethasonem do vymizení potíží. [5] 
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8. Závěr 

V úvodu této práce jsem uvedl veškeré vlastnosti kyseliny akrylové, potřebné 

k úspěšnému zvládnutí zásahu a způsoby jejich získání při již řešené havárii. Vyjmenoval 

jsem také veškeré možné způsoby iniciace neřízené polymerace kyseliny akrylové, včetně 

možností jejího zastavení. Z uvedených vlastností je jasné, že pokud dojde k dopravní 

nehodě cisterny s kyselinou akrylovou bez předchozího podchlazení jejího objemu, 

nemusíme se po dobu zásahu jednotek požární ochrany za dodržení výše zmíněných zásad 

obávat její neřízené polymerace.   

 Dále jsem popsal funkci phenothiazinové sítě včetně změny, o které doposud 

Hasičský záchranný sbor nebyl informován. V dosud vydaných písemných podkladech pro 

nouzové použití phenothiazinu při přepravě kyseliny akrylové, které mají k dispozici 

Hasičské záchranné sbory krajů se uvádí, že phenothiazin se ve formě prášku rozptýlí do 

prostoru nádrže cisterny. Práškový inhibitor (phenothiazin) by ale fungoval jako mechanická 

nečistota s velkým povrchem a následovalo by tedy dramatické zhoršení situace. Inhibitor se 

podle nových poznatků musí před nalitím do cisterny zředit v 15-50 litrech kyseliny 

akrylové. 

Také chci upozornit na další důležitou informaci. Pokud použijeme vysokotlaké 

zařízení CCS Cobra k proříznutí pláště cisterny, mohli bychom silným proudem vody 

iniciovat neřízenou polymeraci. 

V následujících kapitolách jsem popsal značení cisteren s kyselinou akrylovou při 

přepravě. Definoval jsem podmínky v místě zásahu s ohledem na toxicitu a výbušnost v okolí 

havárie včetně možnosti detekce těchto vlastností dostupnou detekční technikou. Nastínil 

jsem chronologicky možnou taktiku zásahu s výskytem kyseliny akrylové. 

Navrhl jsem stupeň ochrany zasahujících hasičů s ohledem na vznik statické elektřiny 

a následné iniciaci par látky při pohybu v protichemickém oděvu. Tato vlastnost materiálů 

používaných při výrobě protichemických oděvů není mezi hasiči příliš známá. Převážná 

většina používaných oděvů není určena pro použití ve výbušném prostředí. Nejpoužívanější 

plynotěsný protichemický přetlakový oděv OPCH - 90 PO musíme při použití v prostředí 

s nebezpečím výbuchu po celou dobu zkrápět vodní mlhou. Další často používané obleky 

Vautex Elite ET a Team Master Pro nemusíme po celou dobu zkrápět, ale musíme zaručit, 

aby při použití ve výbušném prostředí nikdy neuschly. Voda totiž dokáže statickou elektřinu 

uzemnit. Jediný oblek s úplnou antistatickou úpravou TRELLCHEM  EVO  CV do ČR 

dosud nebyl dodán. 
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V závěru práce uvádím využití Policie ČR a Zdravotnické záchranné služby při 

havárii s kyselinou akrylovou a v neposlední řadě pokyny pro první a lékařskou pomoc při 

intoxikaci. 
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9. Seznam zkratek 

ČR  Česká republika  

GŘ  Generální ředitelství 

HZS  Hasičský záchranný sbor  

IZS  Integrovaný záchranný systém  

JPO  jednotky požární ochrany  

MV  Ministerstvo vnitra 

NPK-P nejvyšší přípustná koncentrace chemických látek v pracovním ovzduší, 

kterým nesmí být zaměstnanec v žádném časovém úseku pracovní 

doby vystaven  

OOP  Osobní ochranné prostředky  

OPIS  Operační a informační středisko  

PČR  Policie České republiky 

TRINS  Transportní informační a nehodový systém 

ZZS  Zdravotnická záchranná služba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 41 

10. Použité zdroje 

[1] Petroleum [online].VŠCHT, 2010 [cit. 2010-04-14]. Monomery. Dostupné z 

WWW: <http://www.petroleum.cz/vyrobky/monomery.aspx>.  

[2] Medistyl [online]. 2008 [cit. 2010-04-14]. MEDIS-ALARM. Dostupné z 

WWW: <http://www.medistyl.cz/db/alarm.htm>.  

[3] Tlp-emergency [online]. Praha : 2006 [cit. 2010-04-14]. Dostupné z WWW: 

<http://www.tlp-emergency.com/informacni-systemy.html>. 

[4] Unipetrol RPA : TRINS [online]. 2010 [cit. 2010-04-14]. Dostupné z WWW: 

<http://www.unipetrolrpa.cz/cs/sluzby-areal/trins/index.html>. 

[5] Medis-Alarm 109D : Databáze nebezpečných látek. Praha : Medistyl, 2010. 

elektronická databáze.  

[6] Bezpečnostní list : kyselina akrylová. Sokolov : Hexion Specialty Chemicals, 

a.s, 2006. 6 s.  

[7] Rozex Alarm : Databáze látek. Praha : TLP spol. s r.o., 2010. softwarový 

program.  

[8] PETR, Josef, et al. Pachová exhalace z 2T-206 : závěrečná zpráva. Sokolov : 

HEXION Specialty Chemicals, a.s. , 2007. 107 s. elektronická prezentace. 

[9] ČR. Nouzové použití phenothiazinu při přepravě kyseliny akrylové. In 

Chemické závody a.s. Sokolov. 2008, -, s. 3.  

[10] BÁRTA, M: Zajištění bezpečné přepravy nebezpečných látek z HEXION 

Specialty Chemicals Sokolov a.s., VŠB – TU Ostrava, bakalářská práce, 2006. 

46 str.  

[11] BÁRTLOVÁ, I. Nebezpečné látky I. 2. vyd., Edice SPBI Spektrum, Ostrava, 

2005, 211 s., ISBN 86-86634-59-0. 

[12] Dopravní informační systém DOK [online]. 2010 [cit. 2010-04-14]. Dostupné 

z WWW: <http://cep.mdcr.cz/dok2/DokPub/dok.asp>. 

[13] KVARČÁK, M., VAVREČKOVÁ, J., ŽEMLIČKA, Z. Likvidace ropných 

havárií. 1. vyd., Edice SPBI Spektrum, Ostrava, 2000, 106 s., ISBN: 80-

86111-61-X. 

[14] MV GŘ HZS ČR. Bojový řád jednotek požární ochrany – taktické postupy 

zásahu. Praha, 2004 



 42 

[15] Gasmonitors [online]. 2010 [cit. 2010-04-14]. Gas Alert Micro 5, PID, IR. 

Dostupné z WWW: <http://www.gasmonitors.cz/Gas-Alert-Micro-5-PID-

IR.html>. 

[16] ČR. SIAŘ GŘ HZS ČR : Řád chemické služby. In MV ČR. 2006, 30, s. 88. 

[17] HAMBÁLEK, J. Užitné vlastnosti protichemických oděvů. Bakalářská práce, 

Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2008. 42 s. 

[18] Návod k použití – protichemický ochranný oděv OPCH – 90 PO. Zlín: 

Ecoprotect spol. s r. o., leden 2005, 20 s. 

[19] Návod k použití – Team Master Pro. Praha: Dräger safety s. r. o., 2007, 13 s. 

[20]   Operating Manual - VAUTEX ELITE ET. Berlin: MSA AUER. 30 s. 

[21]   TRELLCHEM : TRELLCHEM EVO CV [online]. Telleborg, Sweden : 2010 

[cit. 2010-04-14]. SAFETY AND QUALITY STANDARDS. Dostupné z 

WWW: <http://www.trellchem.com/filearchive/3/3598/EVO-CV_0910.pdf>. 

 


