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Anotace 

TOMI, M. Taktické postupy pro zásahy při likvidaci dioxinů ve Spolaně a.s. Neratovice.  

Diplomová práce. Ostrava: VŠB-TU, 2011. 

Klíčová slova:  

Dekontaminace, dioxiny , sanace , taktické postupy.  

 

Diplomová práce rozebírá příčinu vzniku kontaminace dioxiny objektu A – 1400 

v areálu Spolana a.s. Neratovice, způsob provedení dekontaminačních a demoličních prací  

a stručně popisuje pouţité sanační technologie. Nedílnou a významnou součástí řešení 

problému jsou autorem navrţené taktické postupy pro různé typy mimořádných událostí, 

které mohou při pouţití sanačních technologií nebo pracích s tím spojených vzniknout.   

 

 

 

Annotation 

TOMI, M. Tactic procedures during Dioxine Remediation Project in Spolana a.s. 

Neratovice. Diploma thesis. Ostrava: VŠB-TU, 2011. 

Key words: 

Decontamination, Dioxines, Remediation, Tactical  Procedures.  

 

This thesis analyse sources of dioxine contamination  of building A1400  in area of 

Spolana a.s. Neratovice, way of proceeding remediation and demolition works and briefly 

describes decontamination technology.  There is an integral and very important part – 

author designed - tactic procedures for various type of emergency situations, which can 

appear during special type of work and remediation technology using. 

 

 

 



 7 

Obsah: 

1 Úvod ................................................................................................................................... 9 

Definice pojmů a pouţité zkratky ............................................................................................ 10 

2 Charakteristika  Spolany a.s. Neratovice ......................................................................... 12 

3 Stará ekologická zátěţ ...................................................................................................... 14 

3.1 Informace o objektu A-1400 .................................................................................... 14 

3.2 Rozsah kontaminace ................................................................................................. 15 

3.3 Způsob provedení sanace ......................................................................................... 16 

3.3.1 Pracovní činnost ............................................................................................... 18 

3.4 Popis dekontaminačních technologií ........................................................................ 19 

3.4.1 Nepřímá termická desorpce .............................................................................. 19 

3.4.2 Jednotka ochrany ovzduší ................................................................................ 20 

3.4.3 Ţíhací pec na kovové odpadní materiály .......................................................... 21 

3.4.4 Zásaditá katalytická destrukce ......................................................................... 22 

3.4.5 Speciální čistírna odpadních vod ...................................................................... 23 

3.4.6 Podtlakový systém ............................................................................................ 24 

3.4.7 Vodní chladicí systém ...................................................................................... 25 

3.5 Dekontaminační stanice osob ................................................................................... 26 

3.6 Úrovně ochrany zaměstnanců BCD CZ a.s. ............................................................. 28 

4 Plán prevence nehod a nouzových opatření ..................................................................... 33 

4.1 Nepřímá termická desorpce ...................................................................................... 33 

4.1.1 Potenciální nebezpečí a související rizika provozu ITD .................................. 34 

4.1.2 Potenciální nebezpečí a související rizika ITD k ţivotnímu prostředí ............. 36 

4.1.3 Postupy pro povinné nebo nouzové vypnutí technologie ................................. 36 

4.2 Pece na kovový materiál .......................................................................................... 37 

4.2.1 Potenciální nebezpečí a související rizika plynoucí z MPF ............................. 37 

4.2.2 Potenciální rizika plynoucí z MPF pro ţivotní prostředí ................................. 38 

4.2.3 Postupy pro povinné nebo nouzové vypnutí technologie ................................. 39 

4.3 Systém ochrany ovzduší ........................................................................................... 39 

4.3.1 Potenciální nebezpečí a související rizika plynoucí z APS .............................. 40 

4.3.2 Potenciální rizika  APS .................................................................................... 41 

4.3.3 Postupy pro povinné nebo nouzové vypnutí technologie ................................. 41 

4.4 Zásaditá katalytická destrukce ................................................................................. 42 

4.4.1 Potenciální nebezpečí a související rizika plynoucí ze zařízení BCD ............. 43 

4.4.2 Únik zemního plynu ......................................................................................... 44 



 8 

4.4.3 Postupy pro povinné nebo nouzové vypnutí technologie ................................. 45 

4.5     Podtlakový ventilační systém ..................................................................................... 45 

5 Technické prostředky jednotky HZS Spolana a.s. ........................................................... 47 

5.1 Mobilní technika ...................................................................................................... 48 

5.2 Ochranné prostředky ................................................................................................ 50 

5.3 Detekční technika ..................................................................................................... 50 

5.4 Vyprošťovací, zdvihací a těsnící technika ............................................................... 51 

6 Taktické postupy při zásazích .......................................................................................... 52 

6.1 Poţár ......................................................................................................................... 52 

6.2 Únik nebezpečné látky ............................................................................................. 56 

6.3 Záchrana zraněných osob ......................................................................................... 60 

7 Závěr ................................................................................................................................. 64 

8 Seznam literatury .............................................................................................................. 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

1 Úvod 

 Likvidace starých ekologických zátěţí je celosvětový problém. Dědictví často 

nevyzkoušených technologií se podepsalo na znečištění sloţek ţivotního prostředí. 

V šedesátých letech minulého století vyráběl podnik Spolana Neratovice přípravek na 

hubení plevele, vedlejším produktem byly organické chlorované sloučeniny, mezi nimi i 

dioxiny. Jejich koncentrace překračují v některých budovách aţ tisíckrát povolenou 

hodnotu. 

 Zájem o čistotu ţivotního prostředí je a stále bude prioritou pro budoucnost lidstva. 

S tím také úzce souvisí otázka staré ekologické zátěţe a  řešení  problematiky kontaminace 

objektů a půdy dioxiny a jinými chlorovanými uhlovodíky ve Spolaně a.s. Neratovice, 

popsané v mé bakalářské práci. [14] Jednalo se o objekty s označením A-1420 a A-1030 

včetně podloţí, jejichţ kontaminace nebyla pouze povrchového charakteru ale jednalo se o 

kontaminaci budov  jako celku včetně stávajících technologií, zdiva a betonu v podlahách. 

Kromě jmenovaných objektů je v této lokalitě ještě jeden objekt s označením A-1400, 

který byl na základě odběru vzorků rovněţ vyhodnocen jako nebezpečný pro ţivotní 

prostředí a  určen  k celkové demolici a následné dekontaminaci pomocí technologií BCD 

CZ a.s.  

 Od počátku realizace projektu Dioxiny Spolana, přes sanační práce aţ po úplnou 

likvidaci dioxinů a jiných chlorovaných uhlovodíků ve výše jmenovaných objektech nelze 

opomenout skutečnost, ţe současně s těmito pracemi vznikala u kaţdé z pouţitých  

technologií jistá specifická rizika pro vznik mimořádné události - poţár, únik 

nebezpečných látek nebo zranění osob v průběhu provádění dekontaminačních a sanačních 

prací s následnou záchranou, evakuací a transportem zraněných osob. To mě jako hasiče 

vedlo k tomu, zaměřit se na tato rizika a  zpracovat taktické postupy pro jednotlivé moţné 

mimořádné události v souvislosti s pracemi při rozebírání objektu nebo s pouţíváním 

technologií BCD CZ a.s.  

Není vyloučeno, ţe se technologie BCD CZ a.s. vyuţije v budoucnu pro další 

sanační práce dnes jiţ odstavených a chátrajících provozů a objektů ve Spolaně a.s., 

například stará elektrolýza, výroba střiţe a dalších přidruţených objektů a skladů, ale také 

pro zamýšlený státní projekt jednotné zakázky likvidací všech ekologických zátěţí v rámci 

celé České republiky. Minimálně z mého pohledu by bylo velkou chybou vzhledem 

k vynaloţeným investicím nevyuţít jiţ postavenou a odzkoušenou technologii tak velkých 

kapacit jakou BCD CZ a.s. je.  
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Definice pojmů a použité zkratky 

Pro účely  práce je následujícími pojmy míněno: 

 

Analýza rizika Proces, při kterém se zjišťuje a popisuje povaha rizika určitého 

systému a hodnotí se riziko. 

Stará 

ekologická 

zátěţ 

Pod tímto pojmem  jsou zahrnuta kontaminovaná místa 

(podzemní vody, zeminy, skládky, stavební konstrukce) kde byl 

závadný stav způsoben státními podniky v období před 

privatizací pouţíváním k ţivotnímu prostředí nešetrných, ale ve 

většině případů povolených technologií a chemických látek. 

Dekontaminace Bezpečná likvidace látek nebezpečných pro zdraví člověka, 

zvířat nebo přírody  

Ekologická 

újma 

Ztráta nebo oslabení přirozených funkcí ekosystémů, 

vznikajících poškozením jejich sloţek nebo narušením vnitřních 

vazeb a procesů v důsledku lidské činnosti. 

Dioxiny Obecný název pro skupinu toxických polychlorovaných 

organických heterocyklických sloučenin, odvozených 

dibenzo(b,e)(1,4)dioxinu, obsahujícího šestičlenný 1,4-

dioxanový cyklus. Většinou se mezi ně řadí i polychlorované 

deriváty dibenzofuranu  

Nebezpečná 

látka 

Vybraná nebezpečná chemická látka nebo chemický přípravek, 

které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností, 

klasifikovaných podle §3 aţ §5 zákona č. 157/1998 Sb., o 

chemických látkách a chemických přípravcích, ve znění zákona 

č. 353/1999 Sb. a jsou uvedeny v příloze č. 1 k zákonu č. 

353/1999 Sb.  

Riziko závaţné 

havárie 

Pravděpodobnost vzniku závaţné havárie a jejich moţných 

dopadů, které by mohly nastat během určitého období nebo za 

určitých okolností. 

Zařízení Technická nebo technologická jednotka, ve které je nebezpečná 

látka vyráběna, pouţívána, přepravována nebo skladována. 

Závaţná 

havárie 

Mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná časově a 

prostorově ohraničená událost, která vznikla nebo jejíţ vznik 

bezprostředně hrozí v souvislosti s uţíváním objektu nebo 

zařízení, v němţ je nebezpečná látka. 
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Zkratky a pojmy uváděné v této práci jsou převzaté z literatury. [5, 14] 

Nejpoužívanější zkratky v této práci, ostatní jsou vysvětleny přímo v textu: 

 

NAS Podtlakový systém (Negative Air Systém) 

BCD Technologie zásadité katalytické destrukce (Base Catalysed 

Destruction) 

ITD Technologie nepřímé termické desorpce (Indirect Thermal 

Desorpction) 

APS Jednotka systému ochrany ovzduší (Air Protection Systém) 

MPF Ţíhací pece k dekontaminaci kovového odpadu (Metal Parts Furnace) 

SČOV Speciální čistírna odpadních vod (Special Waste Water Treatment 

Plant) 

DSO Dekontaminační stanice osob (Decon Station Personel) 

DST Dekontaminační stanice techniky (Decon Station Technic) 

EIA Vyhodnocení vlivů na ţivotní prostředí (Environmental Impact 

Assessment) 

ČOV Čistírna odpadních vod 

OOPP Osobní ochranné pracovní  pomůcky 

PCDD/F  Polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany 

EPS Elektrická poţární signalizace 

OCP Organochlorové pesticidy 

PCB Polychlorované bifenyly 

RHP Ruční hasící přístroj 

ČIŢP Česká Inspekce Ţivotního Prostředí 

KHS Krajská hygienická stanice 
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2 Charakteristika  Spolany a.s. Neratovice 

 Spolana a.s. Neratovice (dále Spolana a.s.) je významnou chemickou společností v 

rámci českého průmyslu. Vznikla 1. května 1992 transformací ze státního podniku. V 

současné době firma zaměstnává přibliţně 800 zaměstnanců. Od konce roku 2001 do 

listopadu 2006 byla Spolana a.s. součástí holdingové skupiny UNIPETROL, která se stala 

od května 2005 součástí polského koncernu PKN ORLEN. V listopadu 2006 UNIPETROL 

prodal svůj podíl ve Spolaně a.s. polské společnosti Zakłady Azotowe ANWIL SA, která je 

rovněţ součástí koncernu PKN ORLEN. 

       Spolana a.s. se orientuje především na export svých výrobků, v posledních letech bylo 

exportováno více neţ 80 % produkce. Snahou společnosti je co nejvíce uplatňovat své 

výrobky na trzích zemí Evropské unie s co nejniţšími logistickými náklady. 

 

V současné době patří k hlavním výrobkům Spolany a.s.: 

NERALIT® - polyvinylchlorid (PVC)  

Kaprolaktam  

Hydroxid sodný  

SPOLSAN® - průmyslové hnojivo na bázi síranu amonného. [13] 

 

     Spolana a.s. je součástí města Neratovice (viz-obr.1), které leţí 25 km severně od 

Prahy na řece Labi. Rozloha podniku je na ploše 262,5 hektarů, disponuje vlastním 

energetickým centrem a velmi rozsáhlou energeticko-produktovou infrastrukturou v celém 

areálu. Na svém území má cca 40 km kolejí ţelezniční vlečky, meziblokové komunikace 

umoţňující  kamionovou  přepravu  a pro přepravu zboţí po Labi i vlastní lodní  přístav. 

       V rámci stávajícího areálu Spolany a.s. je i řada objektů a ploch, které nejsou z 

různých důvodů vyuţity. Přístup k revitalizaci areálu spočívá v koncepčním posouzení 

potřeb ploch a objektů pro rozvoj produkční části firmy, při postupné přípravě zbytku 

území a vybraných objektů ke komerčnímu vyuţití. 

         Příprava areálu v souladu se strategií Spolany a.s. směřuje k novému určení 

charakteru území, kde se ve spolupráci s programem sociálního a ekonomického rozvoje 

města Neratovice mimo jiné předpokládá i fyzické otevření některých částí území pro 

okolní podnikatelské subjekty. Naskytne se tak moţnost vyuţít kvalitní a rozsáhlou 

infrastrukturu nejen pro chemickou výrobu. Na podporu systémového úsilí o aktivní 

podnikání v oblasti správy areálu je postupně tvořen management, který spojuje snahu 

Spolany a.s. efektivně vyuţívat jak území a objekty, tak i areálové sluţby. [13] 
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Obr. 1  Spolana a.s. Neratovice a město Neratovice [3] 
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3 Stará ekologická zátěž 

Během realizace projektu Dioxiny Spolana, který zahrnoval dekontaminaci dvou 

budov s označením A-1420 a A-1030 umístěných ve staré části podniku byla na základě 

rozboru vzorků zjištěna kontaminace nacházející se v budově s označením A-1400 a 

v bezprostřední blízkosti budovy. 

Budova A-1400 (viz-obr.2) se v minulosti vyuţívala k výrobě lindanu. Tato budova se 

nacházela mezi dnes jiţ neexistujícími budovami A-1420 a A-1030. Na jiţní a východní 

straně bezprostředně u této budovy byla v rámci projektu Dioxiny Spolana vytěţena 

kontaminovaná zemina. 

 

 

Obr.2  Panoramatický pohled na objekt A-1400 od jihu [3] 

 

3.1 Informace o objektu A-1400 

 Ve východní  budově byl do 70. let 20. století vyráběn hexachlorcyklohexan. Provoz 

byl dvakrát zničen v důsledku exploze a poţárů, následně byl v 70. tých letech uzavřen. 

V 90. letech byl částečně zrenovován(výměna oken). Původní technologie se v objektu 

nezachovala, objekt byl vyklizen kromě vestavěných nosných ocelových konstrukcí, 

slouţících pro technologii. 

Západní budova byla vyuţita k výrobě chemických polotovarů a produktů, byly to: 

lindan, perchlormethylmerkaptan, alylisokyanát, alylsulfonát sodný - přísada do 

galvanických lázní, adjustace deponu – desinfekce nádob pro potravinářské účely. 
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Objekt byl vertikálně členěn na pět podlaţí, půdorysně byl objekt rozdělen na dvě 

sekce oddělených šachtou výtahu a zděnou příčkou.Výroba skončila v 90. letech, 

technologie, kromě nosných ocelových konstrukcí, byla vyklizena.  

3.2  Rozsah kontaminace 

  Průzkum rozsahu kontaminace objektu A-1400 a jeho okolí provedla společnost Earth 

Tech CZ s.r.o.. V závěrečné zprávě byl  hodnocen stav kontaminace jednotlivých částí 

objektu podle hlavních sloţek. Celý objekt byl na základě potřeby odběru vzorků a 

předešlé rozdílné výroby rozdělen do sekcí: 

 východní křídlo - několikaposchoďové bývalé výrobní prostory 

 západní křídlo - několikaposchoďové bývalé výrobní prostory 

 spojovací chodba 

 šatny a laboratoř 

 venkovní nakládací rampa 

 

Lze konstatovat, že výsledky průzkumných prací prokázaly: 

 Vnitřní omítky v celé budově jsou kontaminovány OCP. Ve východním křídle a 

spojovací chodbě byla zjištěna kontaminace PCDD/F. Rovněţ byla zjištěna kontaminace 

PCB v omítce východního křídla. 

 Zdivo pod omítkou lze povaţovat za nekontaminované, protoţe OCP byly pod 

limitem. Ve zdivu nebyly zjištěny PCDD/F ani PCB. 

 Betonovou konstrukci (vnitřní sloupy a nosníky) lze povaţovat za nekontaminovanou. 

V západním křídle byla přítomna kontaminace OCP v prvních 2cm betonu. Při odběru 

vzorků za počáteční hloubkou 2cm byl beton bezpečně pod hranicí kritéria OCP. 

V betonových nosnících a sloupech nebyly zjištěny PCDD/F ani PCB. 

 Betonová deska v celé budově je kontaminována OCP. V betonové desce nebyly 

zjištěny PCDD/F ani PCB. 

 Ocelové podlahy a nosné konstrukční prvky ve východním i západním křídle jsou 

kontaminovány PCDD/F. 

 Bylo zjištěno, ţe zemina pod budovou je kontaminována OCP. Předpokládá se, ţe 

kontaminovaná zemina bude po sanaci pouţita ke zpětnému zásypu. [15]  
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Předpokládané množství odpadu vzniklé z dekontaminace a  demolice budovy A-1400  

včetně doporučeného zpracování je v tabulce č.1 . 

Tabulka č. 1: Kategorie a mnoţství odpadu 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětlivky: 

O – Ostatní odpad 

N – Nebezpečný odpad 

3.3 Způsob provedení sanace 

Na základě vzorkování a rozborů bylo zřejmé, ţe kontaminace se omezuje na 

vnitřní omítky, vnitřní ocelové konstrukce, betonovou desku a zeminu pod budovou. Hrubá 

stavba kontaminovaná nebyla. Způsob sanace tedy spočíval v odstranění kontaminované 

omítky a vnitřních ocelových konstrukcí řízeným způsobem. Kontaminovaná omítka a ocel 

byly zpracovány v příslušné technologii vyuţívané pro projekt Dioxiny Spolana. Jakmile 

se potvrdilo, ţe je hrubá stavba budovy „čistá“, mohla se budova zdemolovat a stavební 

suť likvidovat jako odpad kategorie O. Kontaminovaný beton a zemina byly odtěţeny a 

zpracovány v odpovídající technologii  BCD CZ a.s. 

 

Transport konstrukcí uvnitř objektů 

Podle zkušeností získaných  při demolici objektu A-1030 a částečně i na A-1420, se 

postupně separovala veškerá omítka uvnitř všech sektorů. Prach byl kontinuálně odsáván 

pomocí průmyslového vysavače, pracovní prostředí také mělo nainstalovaný podtlakový 

systém NAS napojený na filtry a ventilátory realizované během hlavního projektu Dioxiny 

Spolana. 

Transport  odsekaných omítek zajistil čelní nakladač v big bagu. Při odstraňování 

omítek se otlučený (vodním paprskem oddělený) prach a omítka transportoval hadicí do 

Popis odpadu Kategorie 

odpadu 

Odhad 

(t) 

Doporučené 

zpracování 

Odpad z demolice O 6000 Skládka 

kategorie O 

ocel N 180 MPF 

omítka N 180 ITD, BCD 

beton N 1400 ITD, BCD 

zemina N 10900 ITD, BCD 

Odpad s obsahem 

azbestu 

(pouze venkovní 

krytina) 

N 300 m
2
 Skládka 

kategorie N 
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zásobníku. Veškerá činnost byla prováděna z existujících podlaţí ocelových vestaveb, na 

místa mimo dosah a  stropy bylo postaveno lešení. 

Ocelová konstrukce vestaveb se postupně odřezávala,  postup prací probíhal od 

vyšších pater  po niţší. Pouţíval se vertikální transport pomocí nově zprovozněného 

mostového jeřábu, respektive nově instalovaného  zvedacího zařízení.  

Prach, omítky a ţelezo se do procesní haly transportovaly vnitřními prostorami. 

Objekt byl propojen s předpřípravou v procesní hale jednoduše vystavěným tunelem 

z lešení překrytém  polyetylenovou plachtou. Pro transport jmenovaného materiálu se 

uvnitř objetu  vybouraly v příčkách prostupy pro průjezd techniky.  

 

Postup při demoličních pracích  

Na počátku byly provedeny demontáţe asbestocementové krytiny otevřeného 

přístřešku. Před započetím sanačních/demoličních prací bylo nutné provést zakrytí všech 

oken, dveří  a otvorů, aby bylo zamezeno potenciálnímu rozšiřování kontaminace do 

okolí(viz-obr.3). Do fáze příprav patřila nutná úprava stávající technologie NAS slouţící 

pro fungování podtlakového systému projektu Spolana Dioxiny. Po dokončení přípravných 

prací byly provedeny veškeré potřebné vnitřní instalace. 

 
 

  

Obr. 3  Zakrytí objektu A-1400 – pohled ze severu [3] 
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Vlastní sanační a demoliční práce se prováděly v těchto krocích. Nejprve byla 

odstraněna omítka a povrchy konstrukcí (vysokotlakým vodním paprskem 2000 atm.). 

Tento materiál se transportoval do procesní haly projektu Dioxiny Spolana ke zpracování.  

Tak byl, po prokázání splnění poţadovaných limitů kontaminace, objekt připravený 

ke klasické demolici. 

Demoliční práce probíhaly strojně těţkou technikou a materiál byl odvezen na skládku. 

Podlahy a základy byly zdemolovány a na základě výsledků průzkumu zpracovány 

v technologii projektu Spolana Dioxiny, nebo odvezeny na skládku. Toto se týkalo i 

materiálu v bezprostřední blízkosti objektu, kde proběhl průzkum. 

3.3.1 Pracovní činnost 

Hlavní pracovní činnost při demolici objektu A 1400 zahrnovala: 

Přípravu staveniště  

Vně kontaminované budovy 

 Přemístění řídícího vybavení podtlakového vzduchového systému  NAS 

 Utěsnění budovy zakrytím oken a dveří. 

 Instalace protipovodňové ochrany uvnitř kontaminované budovy  

 Instalace potrubního vedení NAS.  

 Instalace osvětlení a dočasných sítí  

Odstranění azbestových povlaků 

 Azbestový materiál pouţitý na střechy se nacházel na jiţní části budovy v prostoru 

nakládací rampy. 

Tlakové omývání při počáteční dekontaminaci  

 Interiér budovy byl před započetím prací uvnitř omyt, aby se sníţily hladiny expozice 

pracovníků. 

Odstranění kontaminované omítky  

 Omítka byla odstraněna proudem vody pod vysokým tlakem 

Odstranění kontaminované oceli  

 Ocel byla rozřezána na kusy (1m x 0,5m) tak, aby je bylo moţno vloţit do boxů  MPF. 

Demolice budovy  

 Po odstranění kontaminovaného materiálu z budovy byla tato zdemolována bez 

nutnosti přijímat speciální opatření. 

Demolice kontaminované betonové desky  

 Po zdemolování budovy a odstranění stavební suti ze staveniště byla zdemolována 
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betonová deska.  Jelikoţ betonová deska vykazovala kontaminaci OCP, pracovníci 

měli  příslušné  OOPP. 

Odtěžování a přeprava kontaminované zeminy  

 Část zeminy pod betonovou deskou byla kontaminovaná OCP. Tento materiál se 

odtěţí stejnými postupy, které byly pouţity u předchozích sanačních prací při 

odtěţování zeminy. 

Předúprava kontaminované zeminy, suti a oceli 

 Zemina a stavební suť byly velikostně upraveny pomocí stejného síta a drtiče, které se 

pouţívaly u projektu Dioxiny Spolana. 

Zpracování kontaminované zeminy, suti a oceli  

 Kontaminovaná zemina a suť byla zpracována v ITD.  Zbytky z ITD se zpracovávaly 

v jednotce BCD.  Ocel byla zpracována v MPF.   

3.4 Popis dekontaminačních technologií  

Jednotlivé dílčí technologie projektu Spolana Dioxiny včetně vyuţitých postupů 

jsou popsány stručně, podrobný popis funkce technologií je interpelován v mé bakalářské 

práci. [14]   

3.4.1 Nepřímá termická desorpce  

 Touto nespalovací technologií (ITD,viz-obr.5) jsou odpady dekontaminovány 

v dusíkové atmosféře při teplotách okolo 600 °C v nepřímo vytápěné rotační peci. Při 

teplotě 100 °C se vypaří voda vázaná ve stavebním odpadu a vytvoří spolu s dodávaným 

dusíkem nosný plyn pro kontaminanty, které se vypařují při vyšších teplotách. Pec je 

vytápěná nepřímo, tj. z vnější strany pece hořáky. Plamen ani spaliny nepřicházejí do styku 

s kontaminovaným materiálem. Pro zpětné vyuţití tepla procházejí spaliny přes výměník 

tepla, který předehřívá spalovací vzduch. Procesní plyny z termické desorpce proudí do 

jednotky ochrany ovzduší ( APS ). 

 Vystupující upravený odpad je přímo chlazen vodou a transportován do prostoru 

meziskládky. Po analýze odpadu (zejména na PCDD/F), kterou se prokáţe splnění 

poţadovaných limitů, se dekontaminovaný odpad přepraví z meziskládky uvnitř procesní 

budovy na dočasnou skládku vně budovy. Z těchto míst bude znovu transportován 

k vyuţití  (jako zásyp stavebních jam). Nevyhovují-li limitům, vrací se zpět ke zpracování. 

[14]  
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Obr.  5  Nepřímá termická desorpce [12] 

3.4.2 Jednotka ochrany ovzduší   

 Jednotka ochrany ovzduší (APS,viz-obr.6) představuje zařízení, které zachycuje a 

zpracovává všechny tři proudy procesních plynů a to ze zařízení ITD, MPF a BCD s 

koncentrovaným obsahem znečišťujících látek, dusíku a vodní páry, nebo podle aplikace s 

dalšími příměsemi (např. uhlovodíky, CO, CO2). Výstupní plyny z ITD a MPF tvoří vstup 

do prvního stupně APS. Výstupní plyny z BCD vstupují do APS aţ před jejím posledním 

stupněm, tj. katalytickou oxidací. Jednotka APS zachytí koncentrované znečišťující látky 

pro jejich následné zpracování v reaktoru BCD. Vodní pára obsaţená ve výstupních 

plynech ze zařízení je zachycena v jednotce APS ve zkondenzované formě spolu s 

organickými znečišťujícími látkami, recyklovaným olejem a tuhými částicemi. Tento 

třífázový systém je rozdělený na kaly APS, recyklovaný olej APS a odpadní vodu APS. 

Kaly APS a prach zachycený v cyklonových odlučovačích nebo filtrech jsou zpracované v 

reaktorech BCD. Recyklovaný olej se přečerpává do centrálního olejového skladu BCD. 

Zachycená voda obsahuje relativně velké mnoţství znečišťujících látek.  Proto se voda po 

neutralizaci vede z APS do SČOV. Vzduch vyčištěný fyzikálními a chemickými procesy 
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v APS je dále veden z jednotky APS přes komín do ovzduší. Emise jsou kontinuálně 24 

hodin monitorovány ve smyslu rozhodnutí příslušných  správních orgánů. Vzdušina musí 

být vyčištěna tak, ţe nepřesáhne předepsané emisní limity.  

 Klíčové součásti APS jsou dostatečně zálohovány, coţ umoţňuje pracovat nepřetrţitě  

i v případě, ţe některá klíčová součást má poruchu nebo je odstavena z důvodů údrţby. 

[14] 

 

 

Obr. 6  Jednotka ochrany ovzduší [12] 

3.4.3 Žíhací pec na kovové odpadní materiály 

Princip dekontaminace kovových materiálů je podobný jako u ITD. V tomto případě 

jsou pece (MPF, viz-obr.7) navrţené jako nepohyblivé pece s diskontinuálním provozem. 

Hlavní náplní jsou kovové odpady znečištěné chlorovanými uhlovodíky. Zbytek odpadu 

z MPF je předáván k dalšímu zpracování.  

 Obsah vody v kovových odpadech nebo v solno-olejovém sedimentu je nízký v 

porovnání se stavebním odpadem. Zavedením dusíku se vytvoří inertní atmosféra, resp. 

nosný plyn uvnitř pece. Veškeré kontaminanty nebo olej v případě, ţe byl přidán solný 
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podíl, se vypaří při vysokých teplotách přibliţně 700 °C. Ochranný proud dusíku odnáší 

znečišťující látky k jednotce APS. Účelem APS je, aby se znečišťující látky zachytily v 

koncentrované formě pro jejich následující zpracování  technologií zásadité katalytické 

destrukce (BCD). 

 Dekontaminované kovy se po výstupu z MPF chladí vzduchem a jsou uskladněny v 

čistém prostoru,  potom se předají oprávněné osobě.  

Jako další nakládání se předpokládá třídění, kontrola radioaktivity a předání k recyklaci do 

sléváren a hutí. [14] 

 

 

Obr. 7  Ţíhací pece pro dekontaminaci kovů [12] 

3.4.4 Zásaditá katalytická destrukce  

 Upravuje odpady obsahující PCDD/F a jiné organické halogenované sloučeniny. 

Zařízení (BCD,viz-obr.8) zpracovává více typů odpadu: kontaminovaný suchý prach 

vznikající z ITD, APS a z dekontaminace budov, kontaminované mokré kaly z APS a 

odpadní látky, z nichţ jsou všechny kontaminované PCDD/F a dalšími chlorovanými 

organickými sloučeninami. [14]  
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Obr. 8  Zásaditá katalytická destrukce - BCD [12] 

3.4.5 Speciální čistírna odpadních vod  

 Speciální čistírna odpadních vod (SČOV,viz-obr.9) je vybudována pro předčištění 

odpadních vod znečištěných PCDD/F a dalšími organickými halogenovanými látkami. 

Neslouţí pouze k dekontaminaci odpadní vody z jednotky APS, ale také k dekontaminaci 

dalších odpadních vod (z částí dekontaminační stanice pro hrubou dekontaminaci osob a 

techniky, z různých provozních procesů atd.). Technologické postupy pouţité v jednotce 

SČOV zajišťují předčištění odpadní vody ve smyslu rozhodnutí ČIŢP (sanační limity). 

Takto předčištěná odpadní voda je dále zaústěna do kanalizačního sytému Spolany a.s., 

kterým je vedena na koncový stupeň čištění systému Spolany a.s. (ČOV) před zaústěním 

do recipientu. 

 Speciální čistírna odpadních vod je navrţena k předčištění odpadních vod z 

dekontaminace. Umístění technologického zařízení SČOV včetně zásobních nádrţí pro 

surovou a upravenou vodu je umístěno ve stávající budově A-1460. K instalaci 

technologického zařízení  se vyuţívají dvě haly. V stávajících prostorech objektu A-1460 
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jsou po rekonstrukci umístěny celé provozní souboru SČOV a rovněţ je zde  sklad 

chemických látek a přípravků. [14]  

 

 

 

Obr. 9  Speciální čistírna odpadních vod [14] 

3.4.6 Podtlakový systém  

 Zakrytí nemůţe být dokonale plynotěsné a uzavřené. Musí umoţnit přístup osob, 

průjezd techniky, transport materiálů nekontaminovaných i kontaminovaných. Aby při 

těchto činnostech nemohla kontaminace pronikat vně zakrytí je instalován podtlakový 

systém(NAS,viz-obr.10). Tento systém zajišťuje odsávání vzdušin z kontaminovaných 

prostor a vytvoření potřebného podtlaku (cca 20Pa) v dotčených prostorech. Podtlak 

způsobuje přisávání vzduchu všemi netěsnostmi a otvory z venkovního prostředí dovnitř 

chráněných prostor. Tak kontaminace nemůţe pronikat do nekontaminovaných sousedních 

prostor. Vzduch odsávaný podtlakovým systémem obsahuje kontaminanty (plyny a prach). 

Proto je dokonale čištěn v instalovaných filtrech a monitorován tak, aby při jeho zpětném 

vypouštění do atmosféry byly dodrţovány stanovené emisní limity. 

 NAS se skládá z dvoustupňové filtrace prachu. První stupeň filtrace prachu pouţívá 

provedení se standardní skříní s tkaninovými rukávcovými filtry. Po průchodu tímto 

filtrem prochází proud vzduchu přes druhý stupeň filtrace prachu s vloţkami (cartridge) - 
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typ filtru HEPA F7. Po průchodu filtrem HEPA prochází vzdušina přes vloţky s aktivním 

uhlím.  

 Mezi tkaninovými filtry je instalováno měření (tlaková ztráta) pro kontrolu 

eventuálního protrţení tkaninového filtru. V případě protrţení filtru se příslušná část 

zařízení ihned odstaví. Systém NAS je pod kontinuálním monitoringem. [14] 

 

 

Obr. 10  Podtlakový ochranný systém [12] 

 

3.4.7 Vodní chladicí systém 

 Termické dekontaminační technologie a rovněţ další technologická zařízení vyţadují 

chlazení. Chladicí systém [5] je, s ohledem na poţadavky technologie i na moţnosti  jejich 

zajištění koncipován jako chladicí okruh s chladicími věţemi. V okruhu cirkuluje chladicí 

voda v mnoţství aţ 280 m
3
. h

-1
. Voda je ochlazována v chladicích věţích, kde dochází 

k odevzdávání tepla vzduchu sdílením a rovněţ odpařováním části chladicí vody. Zejména 

odpařováním vody jsou dosahovány příznivější podmínky pro chlazení. Chladicí okruh 

potřebuje přívod čisté vody (můţe být pouţita alkalicky čiřená voda nebo dočištěná hrubě 

filtrovaná voda). Při provozu chladicího okruhu je vznikající kal odváděn odčerpáváním 

části cirkulující vody do kanalizace vedoucí na ČOV Spolana a.s.. Vodní chladicí systém je 

řešen tak, ţe nedochází ke kontaminaci chladicích vod. [14] 
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3.5 Dekontaminační stanice osob  

Dekontaminační stanice osob (DSO,viz-obr.11) je napojena na podtlakový 

vzduchový systém (NAS).  Čistý, filtrovaný vzduch se přivádí do DSO, kde na vstupu 

způsobuje mírný přetlak (směrem z nekontaminované části).  Vzduch uvnitř DSO se 

vypouští opačným koncem do NAS.  Po celou dobu je tlak vzduchu uvnitř DSO vyšší neţ 

tlak vzduchu v kontaminovaných prostorách, čímţ se zabraňuje vnikání kontaminovaného 

vzduchu dovnitř DSO. 

DSO se skládá z následujících částí: 

 

Šatny pro pracovníky 

Pracovníci vstupují do DSO v běţném civilním oblečení.  Poţaduje se, aby při 

vstupu do DSO měli na své obuvi papírové návleky a usnadnili tak čištění prostor a 

zároveň tak napomáhali sniţování prašnosti.  Civilní oblečení si pracovníci svlékají a 

ukládají do zamykatelných skříněk. 

 

Sprchy a hygienická očista 

Při opouštění kontaminovaných prostor a po dekontaminaci a sejmutí OOPP se 

pracovníci sprchují ještě neţ si vezmou své civilní oblečení. 

 

Kontrola vstupu do skladovací místnosti na OOPP používané každý den  

 Ještě neţ se pracovníkům vydají jejich OOPP, jejich jména se zaznamenají do 

knihy příchodů, kde se zaznamenává čas, který pracovníci stráví v kontaminovaných 

prostorách.  Poté je jim vydáno spodní prádlo a OOPP. 

 

Plocha na oblékání,  příslušné OOPP 

Jakmile pracovníci vstupují do plochy na oblékání, technický personál pracující 

v dekontaminační stanici osob bere OOPP na více pouţití jako je obuv, masky, kapuce a 

elektrické respirátory s čištěním vzduchu ze skladovací plochy a vydávají je jednotlivým 

pracovníkům. [11]  

 

Plocha hrubé dekontaminace sestávající z tlakového omývání a sprch 

Jakmile pracovníci opouštějí kontaminované prostory, vstupují do prostoru hrubé 

dekontaminace.  Na ploše hrubé dekontaminace si pracovníci nejprve čistí obuv tlakovým 

omýváním.  Pracovníci si poté čistí rukavice, ochranné oděvy a masky pomocí kartáčů.  

Pracovníci poté vstupují do sprch (s veškerými OOPP stále na sobě), aby ze sebe omyli 

mýdlový roztok. 
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Plocha svlékání OOPP 

Poté pracovníci vstupují do zvláštní místnosti, kde odkládají své OOPP.  Vybavení na 

více pouţití na více pouţití jako je obuv, masky, kapuce a elektrické respirátory s čištěním 

vzduchu se umísťuje do příslušných nádob.  Tyto nádoby se standardně přesunují do 

prostoru čištění a dezinfekce.  Poloţky na jedno pouţití jako jsou oděvy Tyvek a filtry do 

respirátorů se umísťují do kontejnerů k následné likvidaci. 

 

Místnost na čištění a dezinfekci OOPP 

Jakmile pracovník projde hrubou dekontaminací a svlékne příslušné OOPP, vybavení 

na více pouţití na více pouţití jako je obuv, masky, kapuce a elektrické respirátory 

s čištěním vzduchu se přesouvají do zvláštní místnosti k důkladnému čištění a dezinfekci.  

Pokud se jedná o úroveň A, celotělové ochranné oděvy podstupují tlakové zkoušky 

k ověření, ţe nebyly poškozeny a nepropouští vzduch. 

   

Místnost na sušení OOPP, kde se OOPP suší vzduchem po dezinfekci a čištění 

Po čištění a dezinfekci se OOPP přesouvají do zvláštní místnosti na sušení, kde se toto 

vybavení suší na vzduchu. Sušení těchto poloţek obvykle trvá 8 hodin. Pokud některé 

poloţky schnou hůře (jako je obuv a oděvy do Úrovně A), pouţívají se speciální sušící 

drţáky. 

 

Plocha skladování OOPP  

Jakmile se OOPP vysuší, umístí se do společné skladovací plochy.  Jednotlivé díly 

vybavení kaţdého pracovníka se skladují společně tak, aby nedošlo k jejich pouţívání 

jinou osobou neţ tou, které byly konkrétní díly vydány. 

Postup dekontaminace v DSO je popsán z toho důvodu, ţe při zásahu jednotky HZS 

Spolana a.s. bude dle moţností a situace případného zásahu slouţit jako dekontaminace 

zasahujících hasičů a zaměstnanců BCD CZ a.s.  
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Obr. 11 Dekontaminační stanice osob  [12] 

3.6 Úrovně ochrany zaměstnanců BCD CZ a.s. 

 Prostředky souvisí s moţnými riziky kontaminace, kdy jsou kontaminované prostory 

objektu a procesní budovy členěny do úrovní A aţ D (A – největší kontaminace, D – ţádná 

kontaminace). 

 

OOPP používané pro práce při dekontaminaci a demolici jsou v následující tabulce č. 2. 

[11] 

Tabulka č. 2:  Úrovně OOPP  

 

Pracovní činnost  Ochranná úroveň OOPP  

Příprava staveniště  

(vně kontaminované budovy) 

Úroveň D 

Příprava staveniště  

(uvnitř kontaminované budovy) 

Úroveň B 

Odstranění azbestové vrstvy  Úroveň C 

Tlakové omývání  Úroveň A 

Odstranění kontaminované 

omítky  

Úroveň A 

Odstranění kontaminované oceli  Úroveň B 

Demolice budovy  Úroveň D 

Demolice a odstranění 

kontaminované betonové desky  

Úroveň C 

Odtěţení kontaminované zeminy  Úroveň C 
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Úroveň A 

 

 
 
 
Úroveň A zahrnuje následující 

 

Plně zakrývající oblek odolný chemickým látkám: 

Výrobce: North Safety 

Model:  RINBA 110 EN – A 140 340,  

 

Kapuce s vnitřní bezpečnostní helmou a obličejovým štítem  

Výrobce: North Safety 

Model:  Condor Hood [9], JUNIOR B – A 114 236 

 

Elektrický respirátor s čištěním vzduchu schopný vyuţívat přiváděný vzduch k dýchání. 

Výrobce: North Safety 

Model:  Compact Air, A 150 119 s filtry A2P3 (A2B2P3 při řezání oceli). 
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Úroveň B 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Úroveň B zahrnuje následující 

Oblek Tyvek s připojenou kapucí: 

Výrobce: DAYLIES 

Model:  Macrobond Plus, CMP 3,  

Varianta A: Kapuce s vnitřní bezpečnostní helmou a obličejovým štítem  

Výrobce: North Safety [1] 

Model:  Condor Hood, JUNIOR B – A 114 236 

Varianta B: celoobličejová maska  

Výrobce: North Safety 

Model:  N 657 54301 

Elektrický respirátor s čištěním vzduchu schopný vyuţívat přiváděný vzduch k dýchání. 

Výrobce: North Safety 

Model:  Compact Air [7], A 150 119 s filtry A2P3 (A2B2P3 při řezání oceli) 

Gumové holínky (ocelová špička) 

Výrobce: NOVESTA 

Rukavice 

Vnitřní:  vinyl ANSEL 69-150 

Vnější rukavice, jelenice, ZORO - 0002-03 

Poznámka:  U úrovně B společnost BCD CZ poskytuje pracovníkům volbu vyuţívat 

kapuci Condor nebo celoobličejovou masku.  Pracovníci si mohou vybrat mezi dvěma 

variantami z hlediska osobního pohodlí či na základě konkrétní prováděné práce.  
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Například operátoři zařízení preferují celoobličejové masky, jelikoţ díky nim mají lepší 

viditelnost. [8] 

 

Úroveň C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úroveň C zahrnuje následující 

Oblek Tyvek s připojenou kapucí: 

Výrobce: DAYLIES nebo Kimberly Clark 

Model:  Macrobond Plus, CMP 3 nebo KLEENGUARD T35 – 1016-1, T45 – 1141-1, T56 

– 1041-1 (pro Kimberly Clark) 

Varianta A:  Kapuce s vnitřní bezpečnostní helmou a obličejovým štítem  

Výrobce: Malina Safety 

Model:  kapuce CA-4  

Varianta B: Celoobličejová maska  

Výrobce: Sundström mask  

Model:  PROMASK COMBI SR 200 
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Elektrický respirátor s čištěním vzduchu  

Výrobce: Malina Safety 

Model:  Flow Control s filtry A2P3 (A2B2P3 při řezání oceli). 

Gumová obuv (ocelová špička) 

Výrobce: NOVESTA 

Rukavice 

Vnitřní:  vinyl ANSEL 69-150 

Vnější rukavice, jelenice, ZORO - 0002-03 

Poznámka:  U úrovně C společnost BCD CZ poskytuje pracovníkům volbu vyuţívat 

kapuci Condor nebo celoobličejovou masku.  Pracovníci si mohou vybrat mezi dvěma 

variantami z hlediska osobního pohodlí či na základě konkrétní prováděné práce.  

Například operátoři zařízení preferují celoobličejové masky, jelikoţ díky nim mají lepší 

viditelnost. 

 

Úroveň D 

 

 

 

Úroveň D zahrnuje následující 

Běţné pracovní oblečení: 

Tvrdá helma  

Ochranná obuv  

Rukavice  

Vnitřní:  vinyl ANSEL 69-150 

Vnější rukavice, jelenice, ZORO - 0002-03 

Respirátor (pokud se pracuje v prašném prostředí). [11] 
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4 Plán prevence nehod a nouzových opatření 

Plán obsahuje postupy, které budou aplikovány v případě, ţe nastane nouzová 

situace vyvolaná provozem dekontaminačních  technologií na zpracování odpadu. 

Nouzovou situací je myšlena jakákoliv situace, při které mohou být pracovníci vně 

provozní budovy (prostoru) ohroţeni 

(vlastní technologie nebo ostatní zaměstnanci v okolí), nebo jakákoli situace, při které 

selhání technologie můţe způsobit škody na zařízení, okolních  budovách nebo kdy můţe 

dojít k úniku nebezpečných látek do ţivotního prostředí. 

Dále jsou rozebrána moţná nebezpečí a související rizika spojená s jednotlivými  

technologiemi i příslušná opatření, která jsou  připravena v rámci systému prevence 

výskytu těchto rizik.  Pro kaţdé z rizik jsou zpracovány instrukce pro operátory, které 

detailně uvádí, jak je nutno v jednotlivých případech postupovat pro minimalizaci dopadu 

nouzové situace. Jedná se zejména o situace, kdy dojde k selhání bezpečnostních prvků a 

opatření, které jsou v technologiích instalovány nebo pouţity. 

4.1 Nepřímá termická desorpce  

  Jednotka nepřímé termické desorpce (ITD) je termické zařízení, které desorbuje 

kontaminanty ze zeminy, stavební suti a kalů. Hlavní kontaminanty, které se budou 

desorbovat ve Spolaně a.s. jsou chlorované uhlovodíky, jako jsou dioxiny nebo 

hexachlorbenzen.  

 

Dekontaminace v jednotce ITD obsahuje tyto hlavní kroky 

 Naplnění jednotky z násypky, korečkovým dopravníkem, šnekovým dopravníkem a 

dopravníkem kalu 

 Vysušení a dekontaminace vsázky nepřímým působením tepla v rotační peci při 

teplotách do 600°C 

 Ohřátí rotační pece systémem hořáků na zemní plyn, rekuperace tepla a emisí 

z odplynů kouřovodem 

 Chlazení a zvlhčení zeminy přímým kontaktem s vodou  

 Kondenzace par z chlazení a opětovné pouţití kondenzované vody 

Jednotka je řízena PLC s redundantním (dvojitě zálohovaným) monitoringem a řízením 

klíčových parametrů. 
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4.1.1 Potenciální nebezpečí a související rizika provozu ITD 

Zablokování plnících dopravníků  

K zablokování plnících dopravníků můţe dojít kvůli nadrozměrným kusům 

plněného materiálu nebo i z jiných (mechanických) příčin. Následkem bude zastavení 

provozu, nicméně bez negativních dopadů na pracovníky či ţivotní prostředí. Všechny 

dopravníky mají instalován kontrolní snímač otáček. V případě detekce poruchy otáčení 

kteréhokoliv dopravníkového pásu vyvolá tento signál v PLC zastavení všech dopravníků 

před dopravníkem, kde tato porucha vznikla. 

 

Únik kontaminované zeminy v plnícím systému   

Únik zeminy ze systému plnění by neměl negativní dopad, jelikoţ pracovníci jsou 

oblečeni v  ochranných oděvech. 

 

Přehřátí rotační pece  

Pokud se stěna bubnu rotační pece přehřeje, vzniklé tepelné namáhání můţe pec 

poškodit. Přehřátí bubnu je omezeno instalací řídících okruhů plynového hořáku, které jsou 

ovládány teplotou uvnitř pece a ještě paralelně kontrolovány bezpečnostním okruhem, 

který hořák vypne v případě překročení mezní teploty automaticky. Jakékoliv průběţné 

selhání je také bezprostředně signalizováno alarmem. Nebezpečné tepelné namáhání bubnu 

by také vzniklo v případě, ţe by se zastavilo otáčení bubnu při provozní teplotě – 

v takovém případě hrozí mechanická destrukce bubnu. V případě výpadku elektrického 

proudu zajistí rotaci bubnu záloţní (nouzový) generátor. Přehřátí by mohlo způsobit 

závaţné mechanické poškození a vyšší provozní náklady, avšak nikoli úraz pracovníkům 

nebo poškození ţivotního prostředí. Kdyby však k přehřátí  došlo, buben bude před 

opětovným nastartování prověřen. 

 

Únik pyrolytického plynu   

Únik pyrolytického plynu do budovy pro zpracování odpadu by nastal v případě, ţe 

by došlo k poruše uzávěru plnícího vstupu nebo těsnění výstupu produktu současně se 

selháním řízení podtlaku uvnitř pece. K úniku by mohlo také dojít v případě, ţe se poruší 

některé z těsnění vlastní rotační  pece opět současně se selháním řízení podtlaku uvnitř 

pece. Tyto shody náhod jsou však vysoce nepravděpodobné. K úniku by mohlo dojít i 

tehdy, dojde-li k přeplnění na výstupu nebo kdyby se zablokoval odtahový systém v APS.  

Jakékoli škodlivé emise by byly okamţitě detekovány v PLC, které ihned spustí 

opravné mechanismy nebo jednotku nouzově vypne.  Ani pracovníci ani venkovní 

prostředí by v takovém případě nebyli ohroţeni. Všichni pracovníci jsou stále oděni v  
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ochranných oděvech a vzduch z budovy pro zpracování odpadu se před vypuštěním do 

okolního prostředí filtruje přes systém odsávání vzduchu.  

 

Vznik výbušné atmosféry uvnitř pece  

Vzhledem k tomu, ţe vzduch není přítomen a vodní páry ze zpracovávané zeminy  

vytvoří inertní atmosféru, nemůţe vzniknout výbušná směs. Vzniku výbušných plynných 

směsí v průběhu najíţdění je zabráněno přítomností dusíku. 

 

Únik zemního plynu a vznik výbušné atmosféry v hořákových systémech 

Moderní plynové a hořákové systémy jsou vzhledem k jejich konstrukci 

povaţovány za bezpečné z hlediska moţného úniku. 

 

Poruchy odtahu spalin z hořáku  

Poruchy odtahu spalin z komory, jako například porucha  ventilátoru nebo 

nedostatek spalovacího vzduchu by vedly k okamţitému vypnutí hořáků. Toto by nemělo 

mít ţádný negativní dopad na pracovníky ani ţivotní prostředí. Pokud dojde k odstavení 

hořáku, odpad nemůţe být správně zpracován a musí se zpracovat znovu. 

 

Přeplnění výstupu zpracovaného produktu  

Přeplnění by vedlo ke vzniku přetlaku uvnitř pece a tudíţ k úniku plynu z pyrolýzy 

do budovy. Hladina zeminy na výstupu se monitoruje a měřící zařízení zajistí spuštění  

alarmu v případě, ţe hrozí přeplnění. V takovém případě je vstup (plnění) zeminy do pece 

automaticky zastaven a dalšímu přísunu zeminy do výstupu je zabráněno zpětným chodem 

bubnu rotační pece.  

 

Poškození těsnění ve výpusti zeminy 

V případě, ţe dojde k poškození těsnění na výpusti zeminy, plyn z produktu by 

mohl proniknout do chladiče zeminy nebo by mohlo dojít k nasátí okolního vzduchu 

dovnitř pece. Tomuto je zamezeno sledováním hladiny zeminy na výpusti, které ihned 

aktivuje alarm v případě, ţe mnoţství zeminy je nedostatečné (malá hladina). Pokud by 

však k nějakému úniku došlo, vodní páry vzniklé v chladiči vytvoří bariéru mezi pecí a 

venkovní atmosférou. 

 

Hoření nebo žhnutí zbytků na výstupu zeminy  

Oxidace zbytků na výstupu zeminy nemůţe během provozu nastat, protoţe není 

přítomen ţádný kyslík. Veškerá rizika hrozící personálu údrţby jsou vyloučena chlazením 

pece vodou a inertizací  před vlastním vstupem osob do pece. Práce uvnitř celé pece bude 
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prováděna pouze s externím přívodem vzduchu a aţ po provedení měření, které prokáţe,  

ţe v peci nejsou přítomny spalitelné plyny.  

 

Porucha vynášecího šneku, lopatkového chladiče, pásového dopravníku čisté zeminy  

Blokace, nebo porucha vynášecího šneku, lopatkového chladiče nebo pásového 

dopravníku čisté zeminy by automaticky způsobilo, ţe rotační pec by byla uvedena do 

zpětného chodu, aby se zabránilo zvýšení objemu a tím hladiny zeminy na výstupu. 

 

Nekompletní sanace zeminy  

Nekompletní sanace zeminy nepředstavuje ţádné riziko pro pracovníky ani ţivotní 

prostředí. Byla by zjištěna výstupním monitoringem před vloţením nové dávky zeminy. 

Materiál by poté znovu prošel termickým procesem pro dokončení sanace.  

4.1.2 Potenciální nebezpečí a související rizika ITD k životnímu prostředí  

ITD je přímo napojena na systém ochrany ovzduší (APS), který zachytává plyn 

z pyrolýzy. V hodnocení rizik APS je uvedeno, ţe potenciální rizika ITD lze přiměřeně 

vyloučit. Pece na kovový materiál (MPF) a jednotka zásaditého katalytického rozkladu 

(BCD) jsou taktéţ součástí prostředí ITD. MPF je propojena s APS. BCD je pouze 

propojena s katalytickým oxidizerem.  V hodnocení rizik APS je uvedeno, ţe zpětný tok 

plynů z BCD nebo MPF do ITD lze vyloučit. Nejsou identifikovány ţádné další negativní 

účinky z MPF nebo BCD, které představují potenciální riziko  pro ITD. 

4.1.3 Postupy pro povinné nebo nouzové vypnutí technologie 

Přerušení plnění odpadu / povinné vypnutí 

 V případě, ţe nastane situace, kdy zařízení bude v provozu a nebude plnit podmínky 

kolaudačního rozhodnutí ať uţ z hlediska emisí nebo doby zpracování materiálu 

v technologii (neúplná dekontaminace), PLC sníţí rychlost plnění odpadu pro dosaţení 

poţadovaných parametrů, nebo se plnění odpadu zcela zastaví. 

 Pokud nedojde k odstranění problému , obsluha musí technologii vypnout  – povinné 

vypnutí. 

Nouzové vypnutí 

 Nouzové vypnutí můţe iniciovat obsluha velínu, obsluha zařízení u technologie nebo 

vlastní  PLC. 

 Nouzové vypnutí se pouţije pouze v situaci, kdy hrozí potenciální nebezpečí 

pracovníkům na zařízení nebo hrozí poškození technologie.   
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 Při nouzovém vypnutí se nejprve zastaví plnění odpadu do zařízení, všechny plnící 

dopravníky, a také rotující části.  V provozu zůstanou pouze chladící čerpadla a vybrané 

ventilátory, aby umoţnily ochlazení zařízení a zamezily tak jeho poškození.  ITD rotační 

pec se bude v daných intervalech otáčet, aby nedošlo k jejímu mechanickému poškození. 

Vybavení pro nouzový stav  

 Nouzový záloţní generátor umoţňující provoz vybraných zařízení, aby se zabránilo 

mechanickému poškození technologie. 

 Klíčové prvky technologie jsou vybaveny redundantním řízením 

 Bezpečnostní okruhy jsou provedeny bez vlivu elektroniky – reléové bezpečnostní 

systémy 

 Řízení z PLC  

 Bezpečnostní výstroj zařízení  pro nouzové vypnutí  

 Reverzní chod rotační pece  

4.2 Pece na kovový materiál  

 Obě pece na kovový materiál (MPF) jsou termická zařízení, kde se z kovového 

materiálu desorbují kontaminanty. Mezi hlavní kontaminanty, které se budou desorbovat 

patří chlorované uhlovodíky, jako jsou dioxiny a hexachlorbenzen. 

 

Hlavní kroky dekontaminace v MPF 

 Naplněni kontejneru kontaminovaným ocelovým odpadem, vloţení na dopravník před 

pecí pomocí vysokozdviţného vozíku. Dopravník kontejner vsune automaticky do pece po 

splnění naprogramovaných podmínek. 

 Dekontaminace vsázky nepřímým přenosem tepla v elektricky vyhřáté peci, při 

teplotách do 700°C.  

 Po definovaném čase dekontaminace při 600 aţ 700°C se kontejner přesune do 

chladící zóny. 

 Kontejner se ochladí chladícím vzduchem  

 Vyjmutí kontejnerů s jiţ dekontaminovaným kovovým materiálem na „čisté straně“ za 

pouţití vysokozdviţného vozíku. 

Jednotka je řízena PLC s redundantním (dvojitě zálohovaným) monitoringem a řízením 

klíčových parametrů.  

4.2.1 Potenciální nebezpečí a související rizika plynoucí z MPF 

Selhání dopravníkového systému  
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Selhání dopravníků, které vsunují nebo vysunují kontejnery se zpracovávaným 

materiálem  do a z pece (včetně chladící zóny) nemají negativní vliv na pracovníky ani 

prostředí. 

 

Přehřátí pece  

Řídící systém, který ovládá ohřev pece, nedovolí její přehřátí (řízení teploty). 

Pokud by k přehřátí i přesto došlo, škoda by se omezila jen na pec samotnou. 

 

Únik plynu z pyrolýzy  

Vytvořením stálého podtlaku v peci  je zabráněno úniku pyrolytických plynů mimo 

pec. Pokud by systém řízení podtlaku selhal a došlo by k úniku plynů mimo pec, nebude to 

mít ţádné negativní následky, protoţe obsluha je po celou dobu oděna v ochranných 

oblecích, a úniku plynů do ţivotního prostředí je zabráněno odsáváním a filtrací vzduchu 

z Procesní haly .  

 

Dveře pece nejsou zavřené během provozu  

Dveře mají instalováno hlídání uzavření dveří, které nedovolí provoz pece 

s otevřenými dveřmi – nastane alarmová situace. 

 

Vznik výbušné atmosféry uvnitř pece  

Nemůţe vzniknout výbušná směs vzhledem k inertní atmosféře pomocí dusíku.  

 

Nedokončená sanace zpracovávaného materiálu  

Nedokončená sanace nepředstavuje nebezpečí pro pracovníky ani ţivotní prostředí. 

Zjistila by se výstupním monitoringem ještě před tím, neţ by se zpracované kovové části 

předaly k dalšímu vyuţití. Zemina by opět prošla termickým zpracováním.  

4.2.2 Potenciální rizika plynoucí z MPF pro životní prostředí  

MPF je přímo propojena se systémem ochrany ovzduší (APS), který zpracovává 

plyn z pyrolýzy. V hodnocení rizik APS je uvedeno, ţe potenciální rizika pro MPF lze 

přiměřeně vyloučit. Nepřímá termická desorpce (ITD) a Zásaditý katalytický rozklad 

(BCD) jsou také součástí prostředí MPF. ITD a BCD jsou také  propojeny s APS. 

V hodnocení rizik APS je uvedeno, ţe zpětný proud plynů z BCD nebo ITD do MPF lze 

přiměřeně vyloučit. Nejsou identifikovány ţádné další negativní účinky z ITD nebo BCD, 

které by představovaly potenciální riziko pro MPF. 

Potenciální rizika, plynoucí z ostatních součástí prostředí, jako je demoliční činnost 

, nebo provoz  chemického závodu Spolana a.s. lze vyloučit.  
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4.2.3 Postupy pro povinné nebo nouzové vypnutí technologie  

 Přerušení plnění odpadu / povinné vypnutí 

 V případě, ţe nastane situace, kdy zařízení bude v provozu a nebude plnit podmínky 

kolaudačního rozhodnutí ať uţ z hlediska emisí nebo doby zpracování materiálu 

v technologii (neúplná dekontaminace), řídící systém vyhlásí alarm a obsluha musí provést 

kroky k nápravě parametrů. 

 Pokud nedojde k odstranění problému , obsluha musí technologii vypnout  – povinné 

vypnutí,  a kontejner s nedostatečně dekontaminovanou vsázkou se bude muset po 

opětovném zprovoznění pece znovu zpracovat. 

Nouzové vypnutí 

 Nouzové vypnutí můţe iniciovat obsluha velínu, obsluha zařízení u technologie nebo 

vlastní  řídící systém. 

 Nouzové vypnutí se pouţije pouze v situaci, kdy hrozí potenciální nebezpečí 

pracovníkům na zařízení nebo hrozí poškození technologie.   

 Při nouzovém vypnutí se zastaví plnění odpadu do zařízení – nedovolí se vloţení nové 

vsázky, a okamţitě se vypne ohřev jednotky.  

Nouzové vybavení  

 Bezpečnostní okruhy jsou provedeny bez vlivu elektroniky – reléové bezpečnostní 

systémy 

 Řízení z PLC (lokální řídící jednotka) 

 Moţnost nouzového vypnutí obsluhou. 

4.3 Systém ochrany ovzduší  

Systém ochrany ovzduší (APS) zpracovává odplyny z nepřímé termické desorpce 

(ITD) a pecí na kovové části (MPF). K finální části, tj. katalytické oxidaci, se přidává ještě 

odplyn z technologie zásaditého katalytického rozkladu (BCD). 

  

Hlavní  kroky pro zpracování  plynné fáze v APS 

 Separační  cyklóny pro odplyny z ITD a MPF  

 Pračka a kondenzer (ochlazující tepelný výměník) 

 Tepelný výměník (kondenzer) s vodním chlazením 

 Opětovný ohřev 

 Mechanické filtry 

 Filtry s aktivním uhlím  

 Odtahový ventilátor 
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 Katalytický oxidizer  

 

Pozn.:  Jednotka APS je v podstatě redundantní (zdvojená), se zdvojenými filtry, 

zdvojenými tepelnými výměníky i čerpadly.V pračce se vytváří spojení vody, oleje a 

prachu (tři fáze). Sloţky směsi se dále separují  v sedimentační nádrţi a na filtrech kapalin 

a pevných látek. Olejová fáze se následně předává ke zpracování do technologie BCD, 

voda do čističky  a pevná fáze také do technologie BCD. 

4.3.1 Potenciální nebezpečí a související rizika plynoucí z APS 

Únik plynu z pyrolýzy  

Úniku plynu z pyrolýzy je zabráněno instalací plynotěsných zařízení, stejně jako 

vytvořením podtlaku před odtahovým ventilátorem. Pokud by k úniku přeci jen došlo, 

nijak pracovníky nepoškodí, protoţe ti pracují v ochranných oblecích. Úniku plynů do 

ţivotního prostředí je zabráněno dalším stupněm – odsáváním a filtrací vzduchu z procesní 

haly . 

  

Zpětný tok plynů do MPF, ITD nebo BCD 

Zpětný tok je vyloučen pomocí praček se systémem trysek. Tyto lze okamţitě uvést 

do činnosti  signálem ze systému ovládání tlaku. 

 

Vznik výbušné atmosféry  

Plynná fáze z pecí neobsahuje kyslík. Vniknutí kyslíku do APS před pračkou by při  

provozní teplotě vedl k okamţité oxidaci. Vniknutí vzduchu do systému mezi pračkou a 

ventilátorem by bylo detekováno a ohlášeno alarmem -prostřednictvím systému 

monitorování kyslíku. Veškeré zdroje vznícení jsou v této sekci eliminovány, jelikoţ po 

průchodu pračkou je zbytková teplota pro vznícení příliš nízká.  

 

Blokace potrubí nebo zařízení pro plynnou fázi  

Blokaci potrubí plynné fáze se zabraňuje ohřevem potrubí a jeho izolací v místech 

kde je třeba. Blokace z důvodu příliš vysoké hladiny tekutiny v pračce se zabraňuje 

redundantním systémem snímání hladiny. V případě blokace výměníků, mechanických 

filtrů, nebo filtrů s aktivním uhlím  se tok plynů přesměruje přes  další zařízení, které 

zajistí poţadovanou funkci. Pokud i přesto dojde k celkové blokaci , provoz pecí se 

automaticky vypne signálem ze systému ovládání tlaku (podtlaku). 
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Ucpání výměníků tepla  

Výměníky tepla se napřed znečistí a aţ poté ucpou. Je-li přenos tepla nedostatečný 

(chlazení), coţ signalizuje znečištění, tok plynů se přesměruje do záloţního výměníku a 

první se vyčistí.  

 

Selhání čerpadel nebo ventilátoru  

Všechna čerpadla a ventilátory, určené k nepřetrţitému provozu jsou zálohované. 

 

Únik kapalin  

Úniku kapalin je zamezeno instalací uzavřených systémů. Nádrţe mají kontrolu výšky 

hladiny. Pokud však dojde k úniku, nikdo nebude popálen, protoţe teplota kapalin je 

omezena přibliţně na 50°C. Pouţité prostředky osobní ochrany zajistí dostatečnou 

bezpečnost práce. 

 

Přehřátí katalytického oxidizeru 

V případě vysoké teploty můţe dojít k přehřátí katalytického oxidizeru. Toto bude 

ohlášeno alarmem a způsobí vypnutí ITD, MPF a BCD. Přehřátí zkracuje ţivotnost 

katalyzátoru, avšak nepředstavuje riziko pro pracovníky ani ţivotní prostředí. 

4.3.2 Potenciální rizika  APS  

Jednotka APS je přímo propojena s ITD, MPF a BCD. Z hodnocení rizik vyplívá, 

ţe neexistují ţádné negativní účinky, které by mohly způsobit potenciální rizika v rámci 

APS.Potenciální rizika, plynoucí z ostatních součástí prostředí, jako je demoliční činnost , 

nebo provoz  chemického závodu Spolana  lze vyloučit.  

4.3.3 Postupy pro povinné nebo nouzové vypnutí technologie 

Přerušení plnění odpadu / povinné vypnutí 

 V případě, ţe nastane situace, kdy zařízení bude v provozu a nebude plnit podmínky 

kolaudačního rozhodnutí ať uţ z hlediska emisí nebo doby zpracování materiálu 

v technologii (neúplná dekontaminace), PLC sníţí rychlost plnění odpadu pro dosaţení 

poţadovaných parametrů, nebo se plnění odpadu zcela zastaví. 

 Pokud nedojde k odstranění problému , obsluha musí technologii vypnout  – povinné 

vypnutí. 

 Nouzové vypnutí 

 Nouzové vypnutí můţe iniciovat obsluha velínu, obsluha zařízení u technologie nebo 

vlastní  PLC. 
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 Nouzové vypnutí se pouţije pouze v situaci, kdy hrozí potenciální nebezpečí 

pracovníkům technologie nebo hrozí poškození vlastní technologie.   

 Při nouzovém vypnutí se nejprve zastaví plnění odpadu do zařízení, všechny plnící 

dopravníky, a také rotující části.  V provozu zůstanou pouze chladící čerpadla a vybrané 

ventilátory, aby umoţnily ochlazení zařízení a zamezily tak jeho poškození.   

Vybavení pro nouzové situace  

 Nouzový přívod elektřiny – záloţní generátor 

 Redundantní systém PLC řízení 

 Bezpečnostní okruhy jsou provedeny bez vlivu elektroniky – reléové bezpečnostní 

systémy  

 Bezpečnostní výstroj zařízení  pro nouzové vypnutí  

4.4 Zásaditá katalytická destrukce  

Zásaditá katalytická destrukce(BCD) likviduje odpad obsahující dioxiny a ostatní 

chlorované uhlovodíky. Technologie BCD v projektu Spolana Dioxiny bude likvidovat 

několik druhů odpadu; kontaminovaný suchý prach vzniklý v ITD, APS a při  

dekontaminaci budov, kontaminovaný mokrý kal z APS a odpadní chemické látky, 

přičemţ všechny jsou kontaminované dioxiny. 

 

Hlavní kroky sanačního procesu BCD  

 Příprava materiálu -  kontaminovaný odpad a reakční chemické látky (hydroxid sodný a 

katalyzátor) se odděleně mísí s nosným olejem v mísících nádrţích. Zde jsou sloţky 

rozdrceny a rozmíchány míchadly na čerpatelnou homogenní směs, která se posléze 

dávkuje do reaktorů technologie. 

 Předehřev nosného oleje - Ohřevu nosného oleje v reaktorech se dosahuje cirkulací 

teplonosné kapaliny (olej) ve spirálovém ohřívacím okruhu pláště reaktoru. 

 Dávkování (plnění) odpadu - Provádí se tehdy, kdyţ teplota nosného oleje v reaktoru 

dosáhne hodnoty 325
o
C aţ 350

o
C. Dávkování směsi zpracovávaného odpadu je řízeno tak, 

aby reakce neprobíhala příliš rychle. U ostatních druhů odpadů tyto problémy odpadají. 

 Reakční doba -  Po prvotní reakci bezprostředně po přidání směsi odpadu je dávka 

v reaktoru dále zpracovávána po definovanou dobu při stejné teplotě, aby se zajistila 

kompletní dekontaminace. Během celé doby reakce je moţno odebírat vzorky. 

 Chlazení produktu -  Po uplynutí reakční doby se obsah reaktoru zchladí opět cirkulací 

stejné teplonosné kapaliny v jeho plášti. Tato kapalina teplo z reaktoru odvádí do vodou 
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chlazeného výměníku. Náplň reaktoru se tímto způsobem zchladí pod teplotu bodu 

vzplanutí nosného oleje. 

 Recyklace nosného oleje -  Náplň reaktoru se po otevření výpustní armatury gravitací 

vyprázdní do kalové nádrţe, kde se dále ochladí vodním chlazením na 70˚C. Tato směs 

následně projde separační odstředivkou, kde se oddělí nosný olej od pevných částic. Nosný 

olej se znovu pouţije, separované pevné částice se vrací do ITD a MPF k termickému 

zpracování.  

Zařízení je ovládáno redundantním PLC s monitorováním a řízením všech klíčových 

parametrů. 

4.4.1 Potenciální nebezpečí a související rizika plynoucí ze zařízení BCD  

Zablokování dávkovacích šneků  

Zablokování dávkovacích šneků můţe nastat při dávkování materiálů velkých 

frakcí, stejně jako usazeninami v případě dávkování extrémně přilnavého materiálu. 

Blokace způsobí zastavení přípravy materiálu, nebude však mít ţádné negativní účinky na 

pracovníky ani na ţivotní prostředí. Provoz všech šnekových dopravníků monitoruje PLC. 

 

Únik / výtok různých materiálů do pracovního prostředí 

Můţe být způsoben poruchou na zásobnících pro skladování materiálů, které jsou 

určeny k přípravě směsí pro dávkování do reaktorů (suchý prach z ITD, mokrý kal z ITD 

zeminy, chemické látky - hydroxid sodný) během přípravy těchto materiálů. Přeplnění 

zásobníků  odpadu chemických látek v prostoru přípravy materiálu. Kromě hydroxidu 

sodného se v technologii BCD pouţívá nehořlavý netoxický katalyzátor nezpůsobující 

korozi. Přičemţ mnoţství katalyzátoru potřebné na jednu vsázku, tj. přibliţně 20 kg, je 

relativně malé.  Katalyzátor ve formě vloček se skladuje v nádobě na ploše dočasného 

uskladnění vedle technologie BCD a manuálně se dávkuje v sekci přípravy materiálu pro 

vsázku. Bezprostředním pracovním prostorem je plocha v budově pro zpracování odpadu.  

Emise nebo výtoky v tomto prostoru budou zadrţeny uvnitř budovy a nemají vliv na 

ţivotní prostředí.  Vzdušné emise taktéţ nemají vliv na ţivotní prostředí, jelikoţ 

podtlakový ventilační systém v procesní hale zajišťuje, ţe potenciální úniky se nedostanou 

mimo halu. 

Zaměstnanci pracující na zařízení BCD budou vybaveni a chráněni prostředky osobní 

ochrany. Přímý kontakt pracovníků s materiálem vsázky nebo chemickou látkou je 

vyloučen. Kaţdý skladovací vak s odpadem bude umístěn uvnitř kovového kontejneru, aby 

se uchránil před fyzickým poškozením během manipulace a aby zadrţel potenciální úniky 
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z vaku. Pro hlídání hladiny materiálu v jednotlivých zásobnících jsou instalovány 

hladinové snímače. U technologie budou k dispozici pro úklid všech případně uniklých 

látek ruční nástroje jako jsou kartáče, vysavače a mopy. 

 

Zpracování reaktivního materiálu  

Exotermická reakce vytváří velké mnoţství par a rychlé zvýšení tlaku a teploty 

v reaktoru. To můţe způsobit, ţe do systému pro zpracování výparů a katalytického 

oxidizeru  bude odvedeno v krátké době nadměrné mnoţství výparů, coţ můţe katalytický 

oxidizer zahltit. Vodou chlazené výměníky - kondenzery v systému pro zpracování výparů 

jsou naddimenzovány pro běţný provoz.  Kapacita navíc má zvládnout nárazové zvýšení 

mnoţství výparů z dekontaminačního procesu. Jednotlivé reagující chemické látky budou 

smíchány s ostatním odpadem (naředěny), nebo dávkovány přiměřenou rychlostí. Rychlost 

dávkování směsi odpadu do reaktoru je spojena s mnoţstvím generovaných výparů (a tím 

otevírání regulačního ventilu tlaku) . V případě, ţe  si generované výpary a tudíţ vytvořený 

tlak vynutí otevření regulačního ventilu tlaku např. na více jak 60%, rychlost dávkování 

bude automaticky proporcionálně sníţena. 

4.4.2 Únik zemního plynu  

Moderní plynové hořákové systémy se povaţují za bezpečné. Všechny systémy 

odpovídají českým normám pro plyn a hořáky. 

 

Vznik výbušné směsi v systému hořáků  

Konstrukce moderních hořákových systémů se povaţují za bezpečné z pohledu tohoto 

rizika.  

 

Poruchy v systému odtahu spalin  

Poruchy systému odtahu spalin, jako je porucha ventilátoru nebo nedostatek 

spalovacího vzduchu by vedly k okamţitému vypnutí hořáků. Negativní následky na 

personál nebo ţivotní prostředí jsou proto vyloučeny. Pokud by došlo k vypnutí hořáku, 

zpracovávaná vsázka zůstane v reaktoru do doby, neţ ji bude moţno znovu zpracovat. 
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4.4.3 Postupy pro povinné nebo nouzové vypnutí technologie 

Pozastavení provozu / Povinné vypnutí 

 Pokud dojde k situaci, ţe některý z klíčových parametrů se dostane mimo stanovený 

rámec, řídící systém zastaví další plnění odpadu do technologie, dokud se dané parametry 

nevrátí na poţadované hodnoty.  

 Pokud se některý z klíčových parametrů, jako teplota nebo tlak, nepodaří vrátit na 

poţadované hodnoty tím, ţe se zastaví dávkování odpadu, spustí se automaticky chlazení 

reaktoru.  

Nouzové vypnutí 

 Nouzové vypnutí můţe iniciovat obsluha velínu, obsluha zařízení u technologie nebo 

samo PLC automaticky. 

 K nouzovému vypnutí dojde pouze za podmínek, kdy můţe hrozit nebezpečí 

pracovníkům nebo poškození technologie, nebo by mohlo dojít k negativnímu vlivu na 

ţivotní prostředí.  

Procedura nouzového vypnutí provede tyto akce: 

 Zastaví se přidávání odpadu a chemikálií  

 Spustí se chladící reţim reaktoru  

 Spustí se chlazení kalových nádrţí 

 Zastaví se míchání ve všech nádrţích  

 Vypne se ohřev teplonosné kapaliny (oleje) 

 Vypne se separační odstředivka  

Vybavení pro nouzové situace  

 Nouzová záloţní dodávka elektřiny k zajištění provozu vybraných pohonů, a tudíţ 

zabránění mechanickému poškození technologie a také k zajištění chlazení u reaktorů a 

výměníků. 

 Reléové bezpečnostní obvody, splňující zákonné bezpečnostní poţadavky. 

 PLC  řízení 

4.5     Podtlakový ventilační systém  

 Podtlakový ventilační systém zajišťuje zamezení úniku kontaminovaného vzduchu 

z  procesní budovy. Vytvořením podtlaku, tedy odsáváním vzduchu se zabrání úniku 

vzdušných kontaminantů do atmosféry.  
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Hlavními částmi ventilačního systému 

 Clony pro vstup vzduchu – umístěné na strategických pozicích v budovách, zajišťují  

řízený vstup atmosférického vzduchu do budov. 

 Filtrační digestoře a mřížky – pro některá zařízení budou instalovány filtrační 

digestoře, které budou přímo zachycovat prach a kontaminanty. Filtrační mříţky pak 

budou ventilovat budovu jako celek. 

 Punčochové filtry – punčochy z mikroporézního  materiálu budou zachycovat pevné 

částice z kontaminovaného vzduchu. 

 Druhý stupeň filtrace prachu pomocí filtrů s vloţkami HEPA (F7). 

 Filtry s aktivním uhlím – redukují úroveň dioxinů a chlorovaných benzenových 

sloučenin v odváděném vzduchu. 

 Jednotky odtahových ventilátorů – zajišťují podtlak a proudění vzduchu. 

 Komín – vypouštění čistého vzduchu do atmosféry. 

 Monitorovací zařízení – detekuje prasklé látkové filtry a kontinuálně monitoruje 

úroveň emisí prachu. 

Vybavení pro nouzové stavy 

 V případě selhání ventilátoru se zvýši výkon druhého, záloţního ventilátoru o 50% 

oproti jeho nominální rychlosti , aby se zajistilo udrţení podtlaku v budově. 

 Otvory pro přisávání vzduchu do budovy se mohou otevřít jen při plném napájení, při 

jeho výpadku se samy zavřou. 

 Systém detekce prasklých filtračních vloţek ihned vyvolá příslušný alarm, dojde-li k 

takovému porušení vloţky. 

 Filtry HEPA před filtry s aktivním uhlím zajišťují dodatečnou ochranu proti prachu a 

chrání  jednotky s aktivním uhlím před zanešením v případě, ţe by praskla filtrační vloţka. 

 Nepřetrţité monitorování prachu vyvolá automaticky alarm v případě, ţe úroveň emisí 

se dostane nad parametry, stanovené v kolaudačním povolení. [6] 
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5 Technické prostředky jednotky HZS Spolana a.s. 

 

Technické prostředky jednotky HZS SPOLANA a.s. jsou uvedené v tabulce č. 3. [6]  

 

Tabulka č. 3:  Technické prostředky HZS Spolana a.s. 

 
Požární technika SPZ Voda 

[l] 

Pěnidlo, 

množstv

í [l] 

Práš

ek 

Mon

nex 

[kg] 

C

O2 

[kg

] 

Další vybavení, příp. 

pozn. 

KHA K12/1200/200/ 

100/120    M 2 Z 

MEA 20-92 1200 200 LW 

1% 

100 + 

12* 

12

0 

bezkontaktní teploměr, 

megafon, VDP, 

detekční trubičky a 

explozimetr, nádoby 

pro odběr vzorků 

KHA K32/2500/4000/ 

1000 S 2 Z 

ME 97-68 2500 4000 KP 1000 

+ 12* 

-  

PPLA  L1CH MEA 43-20 VDP a KDP, protichem a protiţár. obleky, detekční trubičky a 

přístroje (explo a toximetry), elektrocentrála, osvětlovací stoţár 

PHA40/4000/5000  

S 2 Z 

ME 98-71 4000 5000 KP - - VDP 

AP 40  S 2 R MEA 00-08 - - - -  

CAS 40/8200/800 S 2 Z ME 88-68 8200 800 K 2 x 

6* 

- Plovoucí čerpadlo, 

přetlak. vent., VDP 

CAS 40 TA/3200/400  

S 2 V 

1S4 8373 3000 400K 2 x 

6* 

2 x 

6* 

řetězová a 

rozbrušovací pila, 

hydr. nůţky a 

rozpínák, vaky 

Holmatro, těsnící 

klíny, EVAK 500, 

elektrocentrála, 

sorbenty, osvětlovací 

stoţár 

CAS 40/8200/800 S 2 Z ME 72-64 8200 800 K 2 x 

6* 

 Plovoucí čerpadlo, 

přetlak. vent., VDP 

UA L 1 ME 89-39 záchranný automobil – předlékařská pomoc – křísicí přístroj, dlahy, 

obvazy, fyz. roztok, scoop rám, VDP 

KHA K 32/2000/2500/ 

3000  S 2 Z 

1S4 8294 2000 2500 KP 3000 - VDP 

VEA L 3 1S8 3891 - - - -  

Přívěs  nákladní NP 18 5S6 4553 

 

     

Přívěs s centrálou 

140KV 

5S3 8795      

Motorový člun ZODIAC Zoom s motorem Mercury 15 HP 

Přívěs hadicový 

Přívěs – odsavač kouře VTA 

Přívěs – 4x CO2   - 3 ks 

Přívěs – osvětlovací BLA 3 

Přívěs – agregát na lehkou pěnu 

Přívěs na ropné havárie – norné stěny 
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Použité zkratky:                                     Zkratky hasebních látek:  

 

AP    - automobilová plošina  LW  - 3 M LIGHT WATER                            

VDP    - vzduchový dýchací přístroj                                        AFFF/AFC (1 % koncentrát)                                                                                                     

CAS     -  cisternová automobilová stříkačka      

KA     - kontejnerový automobil  SK   - Silvani SOLVENSEAL K/AFFF 

KDP     -  kyslíkový dýchací přístroj       (syntetické) 

KHA     -  kombinovaný hasící automobil   SKP  - Silvani SOLVENSEAL KP/FP 

LR     -  Land Rover     (fluor proteinové) 

MB     -  Mercedes-Benz 

PHA     -  pěnový hasící automobil 

plov.čer.   - plovoucí čerpadlo    

PPLA    -  protiplynový automobil 

přetlak. vent.- přetlakový ventilátor 

scoop rám  -  rám k přesunu raněných při poranění páteře 

UA     -  automobil s účelovou nástavbou 

 

5.1 Mobilní technika 

 

KHA K12/1200/200/100/120  M 2 Z  

Cisternová automobilová stříkačka na podvozku Mercedes-Benz 814 D. Vozidlo je určeno 

pro prvotní hasební zásah. Zásoba hasebních látek - 1200 l vody, 200 l pěnidla, 100 kg 

hasicího prášku, 120 kg CO2. Čerpadlo má výkon 1200 l min
-1

 při 10 barech a 250 l min
-1

 

při 40 barech ( vysokotlak ). Přiměšovač je rozšířen o elektronicky řízené dávkovací 

zařízení Deltamatik poháněné tlakovou vodou. Základní výbavou vozidla jsou 3 ks VDP, 

detekční trubičky, explozimetr, bezkontaktní teploměr, nádoby pro odběr vzorků a 

armatury pro hasební zásah. Posádku vozu tvoří  velitel druţstva, strojník a hasič. Podle 

situace na místě zásahu velitel rozhodne o přivolání dalších sil a prostředků. 

 

KHA K32/2500/4000/1000  S 2 Z (č.1) 

Kombinovaný hasicí automobil na podvozku Tatra 815 s nástavbou rakouské firmy 

Rosenbauer. Jedná se o víceúčelový hasící automobil řazený jako speciální poţární 

technika s obsahem hasiv - 2500 l vody, 4000 l pěnidla, 1000 kg  hasicího prášku. Vozidlo 

má výkonné pětistupňové odstředivé čerpadlo, které je řízené mikroprocesorem. Po 

napojení na hydrantovou síť a nastavení poţadovaných parametrů na řídícím panelu je 

schopno bezobsluţně dodávat vysokotlakou vodu do dvou hadicových navijáků. Posádku 

tvoří hasič a strojník. Vozidlo je určeno především pro hašení hořlavých kapalin a zařízení 

pod napětím.  
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KHA K32/2500/4000/1000  S 2 Z ( č.2) 

Kombinovaný hasicí automobil na podvozku Tatra 815. Jedná se o obdobně koncipované a 

vyuţívané vozidlo jako předchozí KHA s odlišnou zásobou hasiv - 2000 l vody, 2500 l 

pěnidla, 3000 kg hasicího prášku. Posádku tvoří velitel, strojník a hasič.  

 

CAS 40/8200/800  S 2 Z (2 kusy) 

Cisternová automobilová stříkačka na podvozku Tatra 815 se zásobou hasiva -  8200 l 

vody a  800 l pěnidla. Výkon odstředivého čerpadla je 3200 l min
-1 

na volný výtok. Ve 

výbavě vozidla je přetlaková ventilace a plovoucí čerpadlo. Posádku tvoří velitel, strojník a 

hasič.  

 

PHA 40/4000/5000  S 2 Z 

Pěnový hasicí automobil na shodném podvozku jako CAS-40, se stejným čerpadlem jako 

CAS 40.  Rozdíl je v mnoţství hasiv - 6000 l pěnidla, 3000 l vody. Posádku tvoří velitel, 

strojník a hasič. Vozidlo je určeno především pro hašení hořlavých kapalin pěnou. 

 

CAS 40 TA/3200/400  S 2 V 

Cisternová automobilová stříkačka na podvozku Tatra T 815. Hasiva - voda 3200 l, 

pěnidlo 400 l., posádku tvoří velitel, strojník a čtyři hasiči. Automobil je moţné pouţít pro 

hašení vodou a pěnou. Vozidlo má v nástavbě motorovou a rozbrušovací pilu, 

vyprošťovací hydraulickou soupravu Lukas, soupravu vaků a ucpávek Holmatro, těsnící 

klíny, EVAK 500, elektrocentrálu s osvětlovacím teleskopickým stoţárem a vyprošťovací 

naviják délky 30m o nosnosti 5450 kg. Vozidlo slouţí jako technický vůz a pro dopravu 

muţstva na místo zásahu. 

 

PPLA  L 1 CH 

Protiplynový automobil, který má ve výbavě 6 kusů protichemického přetlakového oděvu, 

4 kusy oděvů proti sálavému teplu, 18 kusů vzduchových dýchacích přístrojů s otevřeným 

okruhem VDP 60 Pluto včetně záloţních lahví a detekční techniku. 

 

AP 40  S 2 R 

Automobilová plošina Bronto Skylift s pracovní výškou 40 m. Je určena k hasebnímu 

zásahu a záchraně osob ve výškách. Hasební zásah je moţné provádět pomocí 

kombinovaného lafetové proudnice s elektrickým ovládáním z koše. Zachraňované osoby 

spouští obsluha koše pomocí  záchranného rukávu, který je opatřen výstupy kaţdé tři 

metry. 
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UA  L 1 

Automobil na podvozku Avia 21 Furgon slouţí k poskytnutí předlékařské pomoci před 

příjezdem Zdravotnické záchranné sluţby. [2] 

5.2 Ochranné prostředky 

Přilba HEROS s integrovaným ochranným štítem a luminiscenční úpravou spolu s 

nehořlavou kuklou z Nomexu delta C chrání hlavu a obličej hasiče. Luminiscenční úprava 

umoţňuje lepší orientaci v prostředí se zhoršenou viditelností. 

Zásahový převlekový kabát a převlekové kalhoty z materiálu Nomex navlékají 

hasiči přes pracovní stejnokroj jako ochranu před tepelným zářením a nebezpečnými 

látkami. 

Pro ochranu v nedýchatelném prostředí (zplodiny hoření, únik jedovatých plynů, 

…) se na HZS Spolana a.s. pouţívají dva základní druhy izolačních dýchacích přístrojů - 

vzduchové a kyslíkové. Vzduchové dýchací přístroje jsou přístroje s otevřeným okruhem, 

tzn. hasič nadechne vzduch přes regulátor z tlakové lahve a vydechne ho do okolí. 

Kyslíkové dýchací přístroje jsou přístroje s tzv. uzavřeným okruhem. Vydechnuté vzdušiny 

se přes pohlcovač CO2 a vodních par vrací zpět do přístroje, kde se obohatí kyslíkem z 

tlakové lahve a jsou opět vdechovány. Vzduchové přístroje jednotky HZS Spolana a.s. 

mají dobu pouţití cca 20-30 min (podle námahy při zásahu), kyslíkové 2 nebo 4 hodiny 

(podle typu pohlcovače a tlakové lahve s kyslíkem). 

Při únicích jedovatých nebo ţíravých látek pouţívá jednotka protichemické 

přetlakové oděvy Trellchem Super Extra švédské firmy Trelleborg a oděvy Team Master 

Pro firmy německé Dräger. Plynotěsný oděv je butylkaučukový s povrchovou vrstvou z 

fluorkaučuku. Hasič je vybaven dýchacím přístrojem a vydechovaný vzduch způsobuje v 

oděvu přetlak, který brání proniknutí nebezpečných látek do obleku při vzniku netěsnosti. 

Proti účinkům tepelného záření se vybavují hasiči protiţárovými oděvy ze skelných 

vláken s odrazivým pokoveným vnějším povrchem. Jednotka disponuje vlastními 

technologiemi pro plnění tlakových lahví vzduchem a kyslíkem. [4] 

5.3 Detekční technika 

Součástí základního vybavení jednotky HZS Spolana a.s. je vlastní detekční 

technika, která je schopna měřit výbušnost nebo toxicitu prostředí pomocí přístrojů 

Warnex a Multiwar firmy Dräger a přístrojem Oldham MX 21. Další látky je moţno měřit 

detekčními trubičkami (Ethylen, Cyklohexan, Amoniak, oxid siřičitý, uhlovodíky, 

sirovodík, sirouhlík, vodík, vinylchlorid, nitrozní plyny, dichlorethan, …). [2] 
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5.4 Vyprošťovací, zdvihací a těsnící technika 

Na vyproštění osob při dopravní nehodě, úniku nebezpečné látky ze zásobníku nebo 

ţelezniční cisterny  a jiných obdobných událostech pouţívají hasiči ve Spolaně hydraulické 

nůţky a rozpínací kleště Lukas, zdvihací vysokotlaké a nízkotlaké vaky Holmatro a 

utěsňovací gumové ucpávky. Vaky a ucpávky lze pouţít i pro utěsnění trhlin 

v technologickém provozu.  Pro těsnění lze pouţít také těsnící manţety, klíny a tmely. Pro 

záchranu a evakuaci osob z výšek nebo hloubek je určena lezecká skupina vyuţívající 

znalosti horolezecké techniky. Lezecká skupina je vybavena horolezeckými lany, 

karabinami, kladkami, stupadly, smyčkami a pro vytahování a spouštění zařízením Evak 

500, pomocí kterého je schopen jeden člověk vytáhnout nebo spustit zátěţ do hmotnosti 

500 kg. [4] 
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6 Taktické postupy při zásazích   

Vzhledem k praktickým zkušenostem při řešení likvidace poţárů a převáţně úniků 

nebezpečných chemických látek v technologiích chemických provozů ve Spolaně a.s., ale i 

mimo prostory podniku, jsem zpracoval následující taktické postupy pro zásahy typu 

poţáru, úniku nebezpečné látky nebo záchrany zraněných osob provozu BCD CZ a.s., 

které i přes veškerá bezpečnostní opatření mohou nastat. Taktické postupy mohou slouţit 

nejen pro projekt „Dioxiny Spolana“ ale i pro běţné zásahy jak v chemických podnicích 

tak i při dopravních nehodách v souvislosti s přepravou nebezpečných látek po silnici , 

ţeleznici, produktovody nebo jiným moţným způsobem. Taktické postupy by měly slouţit 

především k bezpečnému a rychlému zvládnutí vzniklé situace s nejmenším moţným 

ohroţením zasahujících hasičů,  zúčastněných osob a ţivotního prostředí. 

 

Technické prostředky a vybavenost jednotky HZS Spolana a.s. jsou popsány v kapitole 5. 

6.1 Požár 

Základní technika 

  CAS 40/8200/800 S2Z  

  PHA 40/4000/5000 S2Z  

  KHA K32/2500/4000/1000 S2Z  

  CAS 40 TA/3200/400 S2V 

PPLA L1CH  

Velitel zásahu (dále jen VZ) rozhodne o případném přivolání další techniky 

vzhledem k vyhodnocení  a vývoji situace na místě zásahu. 
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Vývojový diagram zásahu při požáru 
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Postup při zásahu 

 Příjezd jednotky a zajištění  

Příjezd a postavení techniky musí být vţdy z návětrné strany, operační středisko 

(dále jen OS) zadá směr a rychlost větru při výjezdu jednotky, vzhledem k moţnému šíření 

nebezpečných zplodin a kontaminace z místa poţáru. Vstup do kontaminovaných prostor, 

ve kterých probíhá poţár, je moţný :  

a) jiţní částí procesní budovy - vjezdem pro techniku (DS techniky BCD CZ a.s.) 

b) severní částí procesní budovy - vstupem přes DSO BCD CZ a.s. 

c) západní částí procesní budovy -  přes čistou část vzorků u MPF 

Procesní budova je vybavena stabilním hasícím zařízením (dále jen SHZ), elektrickou 

poţární signalizací (dále jen EPS) a plynovou detekcí (dále jen PD). Celý prostor procesní 

budovy je vybaven kamerovým monitorovacím systémem, který je v provozu 24 hodin a je 

sledován obsluhou velínu ( vstup z jihu ). Obsluha velínu provede podle situace nebo na 

ţádost VZ vypnutí energií, tlakového rozvodu vzduchu a plynu kromě míst, která by mohla 

svým vypnutím způsobit ještě větší moţné škody a následky nebo by mohla případně 

způsobit další rizika ohroţení zasahujících hasičů a personálu BCD CZ a.s.. 

 Průzkum 

Hlavním cílem této fáze zásahu je bezprostřední záchrana a evakuace osob 

z prostoru poţáru, pokud tak nebylo učiněno jiţ před příjezdem jednotky HZSP a.s., zjistit 

v co moţná nejkratší době rozsah a cesty šíření poţáru - průzkumnou skupinu tvoří 

minimálně dva hasiči v ochranných plynotěsných oděvech s dýchací technikou (dále jen 

DT) a kapesními radiostanicemi s náhlavní soupravou pro komunikaci (dále jen RDST). 

Jedním z členů průzkumné skupiny by měl být velitel druţstva (dále jen VD) pro další 

řízení prací v daném bojovém úseku, který je seznámen s problematikou a nebezpečím 

daného místa provozu. Současně je určen jako velitel příslušného bojového úseku a zvolí 

tak správný a účinný směr protipoţárního útoku včetně volby hasební látky vzhledem 

k dané technologii a výskytu nebezpečných látek, které by mohly způsobit neţádoucí šíření 

poţáru, explozi nebo jiné nebezpečí pro zasahující hasiče a okolí. VD neprodleně a přesně 

informuje pomocí RDST  VZ o průběhu hasebních prací v kontaminovaném prostoru a 

společně vyhodnocují situaci pro určení dalších postupů. 

 Hasební práce 

VZ na základě informací od průzkumné skupiny řídí hasební práce pro účinnou 

lokalizaci a likvidaci poţáru. Současně se snaţí vzhledem ke sníţení mnoţství 

kontaminovaného materiálu (hadice a armatury) vyuţít  přenosné a pojízdné hasicí 

přístroje nebo SHZ. VZ určí další rozdělení zasahujících hasičů do bojových úseků 
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vzhledem k dané situaci a také pro zjištění skrytých cest šíření poţáru (ventilační šachty, 

potrubní trasy, elektroinstalace atd.). VZ určí způsob záchrany a evakuace osob pracujících 

v daném prostoru, druh hasební látky, počet, směr a rozmístění útočných proudů aby byl 

hasební zásah co nejefektivnější. Je důleţité omezit počet zasahujících hasičů uvnitř 

kontaminovaného prostoru na minimum vzhledem ke sníţení rizika kontaminace. Všichni 

hasiči zasahující uvnitř kontaminovaných prostor procesní budovy jsou vybaveni 

plynotěsnými ochrannými oděvy s DT, mimo kontaminovanou budovu jsou hasiči v 

zásahových kompletech s DT. VZ současně od počátku spolupracuje se zaměstnanci 

provozu, kteří mu podávají potřebné informace pro další postupy (počet osob uvnitř 

objektu, výskyt tlakových lahví, cesty šíření poţáru a další důleţité informace pro řízení 

zásahu).  

 Detekce 

V průběhu celého zásahu je prováděna detekce NL ve směru proudění větru za 

účelem zjištění míry kontaminace, probíhá spolupráce s městskou a státní policií pro 

zajištění moţného vjezdu neţádoucích vozidel nebo vstupu osob do vytýčené nebezpečné 

zóny. OS na příkaz VZ a dle příslušných směrnic generálního ředitele Spolany a.s. 

Neratovice vyhlašuje pomocí rozhlasového varovného systému VISO pro zaměstnance 

Spolany a.s. a do přilehlých obcí informace pro obyvatelstvo o dané události s postupem 

jak se zachovat v rámci osobní bezpečnosti a ochrany zdraví. 

 Evidence a záloha hasičů 

VZ eviduje dobu nasazení hasičů v ochranných oděvech s DT a musí zajistit včasné 

vystřídání vzhledem k délce zásahu,  případně včas povolá přes OS hasiče do zálohy aby 

nedošlo k neţádoucímu přerušení zásahu pro nedostatek sil. Pro vnitřní kontaminované 

prostory by měl VZ vzhledem k počtu hasičů zváţit nasazení kyslíkových dýchacích 

přístrojů (doba nasazení hasičů na práci je minimálně 2 hodiny).  

 Dekontaminace 

Po likvidaci poţáru je celá zasahující skupina soustředěna do dekontaminační 

stanice osob BCD CZ a.s. k dekontaminaci. Zde je zajištěno občerstvení formou teplých, 

studených nebo iontových nápojů. Pokud je přístup do DSO vlivem poţáru znemoţněn, 

musí VZ zřídit provizorní dekontaminační stanoviště na vhodném místě a určit postup 

prací v tomto prostoru. 

 Zajištění armatur 

Pouţité armatury v kontaminované oblasti zásahu zůstanou na místě a poté budou 

předány k bezpečné likvidaci  příslušně odborné instituci. 
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 Zdraví hasičů 

Všichni zasahující hasiči v kontaminovaném objektu musí být podrobeni důkladné 

lékařské prohlídce s pravidelnou periodou jako zaměstnanci provozu BCD CZ a.s.. Další 

moţné prohlídky,  vyšetření nebo opatření určí příslušný orgán krajské hygienické stanice. 

 Doplnění techniky a prostředků 

Velitel jednotky zajistí doplnění chybějící výstroje, provedení oprav, očisty poţární 

techniky, věcných prostředků, obnovení funkčnosti prostředků chemické a technické 

sluţby, zdrojů radiostanic, svítidel apod.. Stanoví reţim regenerace sil hasičů tak, aby 

nebyla narušena akceschopnost jednotky. Součástí regenerace hasičů je osobní hygiena a 

očista ochranných prostředků. 

 Ostatní opatření 

Kaţdý hasič provede podrobnou kontrolu své osobní výstroje. Ztráty a poškození 

ohlásí veliteli jednotky. Všichni bez výjimky jsou povinni hlásit VZ nebo VD jakoukoliv 

zdravotní indispozici. 

 

6.2 Únik nebezpečné látky 

Základní technika 

 2 x CAS 40/8200/800 S2Z  

 PHA 40/4000/5000 S2Z 

 CAS 40 TA/3200/400 S2V 

 PPLA L1CH 

  VZ rozhodne o případném přivolání další techniky vzhledem k situaci na místě zásahu. 
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Vývojový diagram zásahu při úniku nebezpečné látky ( NL ) 
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Postup při zásahu 

 Příjezd jednotky a zajištění 

Příjezd a postavení techniky musí být vţdy z návětrné strany, OS zadá směr a 

rychlost větru při výjezdu jednotky, vzhledem k moţnému šíření kontaminace z místa 

úniku. Vstup do kontaminovaných prostor, ve kterých probíhá únik nebezpečné látky, je 

moţný :   

a)  jiţní částí procesní budovy - vjezdem pro techniku (DS techniky BCD CZ a.s.) 

b)  severní částí procesní budovy - vstupem přes DSO BCD CZ a.s. 

c)  západní částí procesní budovy -  přes čistou část vzorků u MPF 

Procesní budova je vybavena SHZ, EPS a PD. Celý prostor procesní budovy je vybaven 

kamerovým monitorovacím systémem, který je v provozu 24 hodin a je sledován obsluhou 

velínu (vstup z jihu). Obsluha velínu provede podle situace nebo na ţádost VZ vypnutí 

energií, tlakového rozvodu vzduchu a plynu kromě míst, která by mohla svým vypnutím 

způsobit ještě větší moţné škody a následky nebo by mohla případně způsobit další rizika 

ohroţení zasahujících hasičů a personálu BCD CZ a.s.. 

 Průzkum 

Hlavním cílem této fáze zásahu je bezprostřední záchrana a evakuace osob z 

kontaminovaného prostoru do bezpečné zóny, mimo dosah nebezpečné látky v prostoru 

úniku, pokud tak nebylo učiněno jiţ před příjezdem jednotky HZSP a.s., zjistit v co 

moţná nejkratší době druh, mnoţství  a cesty šíření úniku nebezpečné látky - průzkumnou 

skupinu tvoří dva hasiči v ochranných plynotěsných oděvech s DT, RDST a detekcí. 

Jedním z členů průzkumné skupiny by měl být VD pro další řízení prací v daném bojovém 

úseku, který je seznámen s problematikou a nebezpečím daného místa provozu. Současně 

je určen jako velitel příslušného bojového úseku a zvolí tak správný a účinný postup 

vedoucí k bezpečnému zamezení unikající nebezpečné látky.  

 Bezpečnostní opatření 

VZ na základě informací od průzkumné skupiny provede vyhlášení patřičného 

stupně chemického poplachu (dále jen CHP). Tyto se dělí do tří stupňů: 

CHP I. stupně – stav,  kdy unikající  nebezpečná látka nebo její zraňující 

koncentrace přesáhnou hranice dané technologie ale nepřesáhnou hranice daného provozu. 

CHP II. stupně - stav,  kdy unikající  nebezpečná látka nebo její zraňující 

koncentrace přesáhnou hranice daného provozu ale nepřesáhnou hranice podniku. 

CHP III. stupně - stav,  kdy unikající  nebezpečná látka nebo její zraňující 

koncentrace přesáhnou hranice podniku. 
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OS na příkaz VZ a dle příslušných směrnic generálního ředitele Spolany a.s. 

Neratovice vyhlašuje patřičný stupeň CHP pomocí rozhlasového varovného systému VISO 

pro zaměstnance Spolany a.s. a do přilehlých obcí informace pro obyvatelstvo o dané 

události s postupem jak se zachovat v rámci osobní bezpečnosti a ochrany zdraví. 

 Rozdělení místa zásahu 

VZ spolupracuje se zaměstnanci provozu a na základě informací od průzkumné 

skupiny určí postup činností hasičů. 

Činnost hasičů v kontaminovaném prostoru probíhá v plynotěsných přetlakových 

ochranných oděvech s DT a RDST. Vně kontaminovaného prostoru jsou hasiči rozděleni 

do dvou zón: 

a) zóna 1 – bezprostřední prostor v blízkosti objektu aţ do vzdálenosti 100 m (dle      

      rozhodnutí VZ dál nebo blíţ), kde se zasahující hasiči pohybují v plynotěsných    

      ochranných oděvech s DT. 

b) zóna 2 – prostor ve vzdálenosti 100 m (dle rozhodnutí VZ dál nebo blíţ), kde se 

zasahující hasiči pohybují v převlekových zásahových kompletech s DT.  

 Činnosti pro zamezení úniku 

a) Vnitřní prostory procesní budovy -  utěsnění místa úniku nebezpečné látky pomocí 

utěsňovací soupravy Holmatro, klíny, těsnícím tmelem nebo jiným vhodným a bezpečným 

způsobem dle moţností a situace. Zasahující hasiči musí dbát správného pouţití zvolené 

utěsňovací techniky aby nedošlo ke zhoršení situace (jedná se o fyzicky a psychicky 

náročnou fázi zásahu). Pokud to okolnosti a situace technologie dovolí je důleţité provézt 

uzavření zdrojů unikající nebezpečné látky ve spolupráci s pracovníky provozu.  

b) Vnější prostory procesní budovy - vytvořit vodní stěnu, nejprve na závětrné straně 

od místa úniku z důvodu moţného šíření kontaminace, pomocí stabilních clonových 

proudnic, aţ po úplné uzavření prostoru. VZ provede kontrolu účinnosti vodní stěny, 

případně je moţné stěnu zdvojit. 

 Detekce 

V průběhu celého zásahu je prováděna detekce unikající nebezpečné látky ve směru 

proudění větru za účelem zjištění míry kontaminace, probíhá spolupráce s městskou a 

státní policií pro zajištění moţného vjezdu neţádoucích vozidel nebo vstupu osob do 

vytýčené nebezpečné zóny. 

 Evidence a záloha hasičů 

VZ eviduje dobu nasazení hasičů v ochranných oděvech s DT a musí zajistit včasné 

vystřídání vzhledem k délce zásahu,  případně včas povolá přes OS hasiče do zálohy aby 

nedošlo k neţádoucímu přerušení zásahu pro nedostatek sil. Pro vnitřní kontaminované 
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prostory by měl VZ vzhledem k počtu hasičů zváţit nasazení kyslíkových dýchacích 

přístrojů (doba nasazení hasičů na práci je minimálně 2 hodiny). 

 Dekontaminace 

Po likvidaci úniku nebezpečné látky je celá zasahující skupina soustředěna do 

dekontaminační stanice osob BCD CZ a.s. k dekontaminaci. Zde je zajištěno občerstvení 

formou teplých, studených nebo iontových nápojů. Pokud je přístup do DSO vlivem úniku 

nebezpečné látky znemoţněn, musí VZ zřídit provizorní dekontaminační stanoviště na 

vhodném místě a určit postup prací v tomto prostoru. 

 Zajištění armatur 

Pouţité armatury v kontaminované oblasti zásahu zůstanou na místě a poté budou 

předány k bezpečné likvidaci  příslušně odborné instituci. 

 Zdraví hasičů 

Všichni zasahující hasiči v kontaminovaném objektu musí být podrobeni důkladné 

lékařské prohlídce s pravidelnou periodou jako zaměstnanci provozu BCD CZ a.s.. Další 

moţné prohlídky,  vyšetření nebo opatření určí příslušný orgán krajské hygienické stanice. 

 Doplnění techniky a prostředků 

Velitel jednotky zajistí doplnění chybějící výstroje, provedení oprav, očisty poţární 

techniky, věcných prostředků, obnovení funkčnosti prostředků chemické a technické 

sluţby, zdrojů radiostanic, svítidel apod.. Stanoví reţim regenerace sil hasičů tak, aby 

nebyla narušena akceschopnost jednotky. Součástí regenerace hasičů je osobní hygiena a 

očista ochranných prostředků. 

 Ostatní opatření 

Kaţdý hasič provede podrobnou kontrolu své osobní výstroje. Ztráty a poškození 

ohlásí veliteli jednotky. Všichni bez výjimky jsou povinni hlásit VZ nebo VD jakoukoliv 

zdravotní indispozici. 

 

6.3 Záchrana zraněných osob 

Základní technika  

UA L1 

 CAS 40 TA/3200/400 S2V 

 KHA K 12/1200/200/100/120  M2Z 

 PPLA  L1CH 

VZ rozhodne o případném přivolání další techniky vzhledem k situaci na místě zásahu. 
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Vývojový diagram zásahu při  zranění osob 
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Postup při zásahu 

 Příjezd jednotky a zajištění 

Příjezd a postavení techniky je soustředěno u vstupních dveří ze severní strany 

procesní budovy. Zde je pro tento případ zřízena evakuační bezbariérová cesta, která je 

řešena jako vedlejší smyčka DSO. 

 Průzkum 

VZ určí průzkumnou a zároveň záchrannou skupinu, kterou tvoří minimálně hasič a 

směnový zdravotník, další moţné nasazení hasičů do kontaminovaného prostoru vychází 

z dané situace na místě zásahu (počet zraněných, přístup k zachraňovaným atd.), pro 

vyproštění a záchranu postiţených nebo ohroţených osob. Zasahující hasiči jsou vybaveni 

plynotěsnými ochrannými oděvy, DT  a RDST. Průzkumná skupina neprodleně informuje 

VZ o počtu a míře poranění zachraňovaných osob vzhledem k dalšímu zajištění správného 

postupu záchranných prací.  

 Záchrana osob 

Počet zasahujících hasičů musí být v kontaminovaném prostoru omezen na 

minimum vzhledem ke sníţení rizika moţné kontaminace. VZ na základě informací 

průzkumné skupiny  zajistí  přes OS odbornou lékařskou pomoc a následný transport 

zraněných nebo kontaminovaných osob do nemocničního zařízení. VZ toto rozhodnutí 

provede po dohodě s příslušným lékařem na místě zásahu. 

 Transport zachraňovaných osob 

Zachraňované osoby musí být evakuovány přes dekontaminační smyčku DSO, bez 

ohledu na jejich druh nebo míru poranění, poté je moţno opustit objekt a provézt následně 

transport zraněných osob do příslušného nemocničního zařízení. VZ určí místo 

shromáţdění zachraňovaných  osob a zajistí poskytnutí následné pomoci včetně lékařského 

ošetření a  přesunu na místo určené k této a další péči. 

 Evidence a záloha hasičů 

VZ eviduje dobu nasazení hasičů v ochranných oděvech a musí zajistit včasné 

vystřídání vzhledem k délce zásahu,  případně včas povolá přes OS hasiče do zálohy aby 

nedošlo k neţádoucímu přerušení zásahu pro nedostatek sil. Pro vnitřní kontaminované 

prostory by měl VZ vzhledem k počtu hasičů zváţit nasazení kyslíkových dýchacích 

přístrojů (doba nasazení hasičů na práci je minimálně 2 hodiny). 

 Dekontaminace 

Po ukončení zásahu je celá zasahující skupina soustředěna do DSO k 

dekontaminaci. Zde je zajištěno občerstvení formou teplých, studených nebo iontových 
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nápojů. Pokud je přístup do DSO z nějakého důvodu znemoţněn, musí VZ zřídit 

provizorní dekontaminační stanoviště na vhodném místě a určit postup prací v tomto 

prostoru. 

 Zajištění armatur 

Pouţité armatury v kontaminované oblasti zásahu zůstanou na místě a poté budou 

předány k bezpečné likvidaci  příslušně odborné instituci. 

 Zdraví hasičů 

Všichni zasahující hasiči v kontaminovaném objektu musí být podrobeni důkladné 

lékařské prohlídce s pravidelnou periodou jako zaměstnanci provozu BCD CZ a.s.. Další 

moţné prohlídky,  vyšetření nebo opatření určí příslušný orgán krajské hygienické stanice. 

 Doplnění techniky a prostředků 

Velitel jednotky zajistí doplnění chybějící výstroje, provedení oprav, očisty poţární 

techniky, věcných prostředků, obnovení funkčnosti prostředků chemické a technické 

sluţby, zdrojů radiostanic, svítidel apod.. Stanoví reţim regenerace sil hasičů tak, aby 

nebyla narušena akceschopnost jednotky. Součástí regenerace hasičů je osobní hygiena a 

očista ochranných prostředků. 

 Ostatní opatření 

Kaţdý hasič provede podrobnou kontrolu své osobní výstroje. Ztráty a poškození 

ohlásí veliteli jednotky. Všichni bez výjimky jsou povinni hlásit VZ nebo VD jakoukoliv 

zdravotní indispozici. 
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7 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo poukázat na dlouhodobě přehlíţené problémy s 

ekologií ve Spolaně a.s. Neratovice a současně popsat a vysvětlit pracovní postupy a 

technologie pro odstranění ekologických zátěţí. Za hlavní příčinu ekologických zátěţí byly 

na základě odebraných  a vyhodnocených vzorků určeny tři objekty nacházející se ve staré 

části chemické výroby Spolany a.s., z nichţ dva objekty s označením A–1420 a A–1030 

byly včetně dekontaminačních a demoličních prací popsány v mé bakalářské práci.[14] 

Třetí objekt s označením A–1400 měl rozsah své kontaminace podstatně niţší a tomu také 

odpovídaly méně náročné dekontaminační a demoliční práce.[15] Technologie BCD CZ 

a.s. pouţité při  projektu „Dioxiny Spolana“ nejsou určeny pouze pro sanační práce jiţ 

zmiňovaných objektů ale i pro sanace dalších částí Spolany a.s.. Nacházejí se zde například 

velmi rozsáhlé objekty staré elektrolýzy nebo střiţe, které se budou muset v dohledné době 

také řešit. Jsem přesvědčen, ţe technologie BCD CZ a.s. jsou schopny zvládnout i tento 

úkol. 

 S dalším vyuţitím technologií BCD CZ a.s. ovšem vzniká (z mého pohledu hasiče 

i přes veškerá bezpečnostní opatření) myšlenka připravit se na moţnost selhání všech 

bezpečnostních prvků a tím i vzniku poţáru, úniku nebezpečné látky nebo záchranu 

zraněných osob. Protoţe vím, ţe štěstí přeje připraveným, dal jsem si jako hlavní úkol 

diplomové práce zpracovat taktické postupy pro případný zásah jednotky HZS Spolana a.s. 

na tři typy zásahu – poţár, únik nebezpečné látky a záchrana zraněných osob . Postupy  

mohou být uţitečné jako návod při rozhodování velitele zásahu podle typu zásahu nebo 

jejich kombinaci. Jako hasič si samozřejmě přeji, aby byl průběh moţných dalších 

sanačních prací stejně bezproblémový jako projekt „Dioxiny Spolana“ a aby byla účast 

jednotky HZS Spolana a.s. při sanačních pracích  pouze z cvičných důvodů.   

BCD CZ a.s. jako nespalovací technologie pro bezpečnou likvidaci nebezpečných 

látek a odpadů je tak nákladnou investicí, ţe by bylo zcela logické a rozumné vyuţít tyto 

technologie i pro další objekty a zařízení k bezpečné dekontaminaci ve Spolaně a.s. 

Neratovice. Není vyloučeno, ţe by se zde mohli likvidovat nebezpečné látky a odpady i 

z jiných míst v České republice. Tato technologie jistě přesvědčila nejen mou osobu o své 

kvalitě. Bylo by velice rozumné toto zařízení vyuţít i pro další sanační práce  v rámci 

zlepšení ekologie.  
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