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1     Úvod 

 Oppau, Feyzin, Flixborough, Seveso, Bhopal, Baia Mare, Enschede, Toulose. Jen 

zlomek závaţných havárií, které se odehrály v posledních přibliţně 100 letech na různých 

místech naší planety. Všechny měly závaţné následky na zdraví a ţivoty osob, ţivotní 

prostředí a majetek. Společným jmenovatelem všech těchto havárií byl provoz objektu nebo 

zařízení s určitou nebezpečnou chemickou látkou nebo chemickým přípravkem.  

 Základem pro zvýšení bezpečnosti, tedy pro zabránění vzniku závaţné havárie a 

vytvoření podmínek havarijní připravenosti, bylo přijetí příslušné legislativy, nejprve v rámci 

EU jako celku a v návaznosti v jednotlivých členských státech. 

 V rámci EU byla přijata tzv. SEVESO Direktiva. Na jejím základě poté jednotlivé 

členské státy musely vypracovat příslušné právní předpisy vztahující se k prevenci závaţných 

havárií. V České republice byl výsledkem této snahy zákon o PZH. 

 Pod účinnost zákona o PZH spadají v současné době téměř dvě stovky objektů. Jedním 

z provozovatelů je i společnost Bochemie, a. s., přední výrobce v oblasti čistící a mycí 

desinfekce nejen v ČR, ale v celé střední a východní Evropě a Asii.  

 V úvodu bakalářské práce budou vysvětleny základní pojmy vztahující se k PZH, bude 

uveden přehled vybraných závaţných havárií, dále přehled legislativy a poţadavků z ní 

vyplývajících, stejně jako přehled metod pro analýzu rizik. 

 Hlavním cílem práce je provedení analýzy rizik chlorového hospodářství 

ve společnosti Bochemie. Tato část bude obsahovat popis současného stavu chlorového 

hospodářství, přehled jiţ realizovaných bezpečnostních opatření, výběr vhodných metod 

pro analýzu rizik a jejich aplikaci na zmíněný systém. 

 Výsledkem analýzy rizik a celé této práce bude zhodnocení současného stavu 

chlorového hospodářství a při zjištění nedostatků pak návrh opatření, která by měla vést 

ke zvýšení bezpečnosti celého systému chlorového hospodářství.   

 Pro výběr tohoto tématu bakalářské práce existují tři praktické důvody. Prvním je 

důvod, ţe samotný areál společnosti leţí jen několik desítek metrů od mého bydliště, a proto 

představuje reálnou hrozbu. Druhým je fakt, ţe ve společnosti jsem mnoho let pracoval 

v rámci nejrůznějších brigád a docela dobře znám zdejší prostředí. A posledním je skutečnost, 

ţe oblast prevence závaţných havárií je zajímavým oborem.   
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2     Rešerše 

BARTLOVÁ, I., BALOG, K.: Analýza nebezpečí a prevence průmyslových havárií. Druhé 

vydání. Ostrava: SPBI, 2007. 191 s. Edice SPBI Spektrum 7.  ISBN: 978-80-7385-005-0. 

 Publikace seznamuje s problematikou průmyslových havárií, uvádí nejznámější 

průmyslové havárie a jejich příčiny a vysvětluje princip analýzy rizik včetně důvodů 

provedení se zaměřením na metody identifikace a hodnocení nebezpečí. Pozornost je 

věnována i evropské a národní legislativě v prevenci závaţných havárií. 

BARTLOVÁ, I., DAMEC, J.: Prevence technologických zařízení. První vydání. Ostrava: 

SPBI, 2002. 243 s. Edice SPBI Spektrum 30. ISBN: 80-86634-10-8. 

 Publikace seznamuje s problematikou závaţných havárií, zdůrazňuje význam 

systematického provádění analýzy rizik technologických procesů v ČR i ve světě. Stručně 

popisuje vybrané nejpouţívanější metody identifikace nebezpečí. 

BABINEC, F.: Management rizika: Loss Prevention & Safety Promotion. Opava, Slezská 

Universita v Opavě, 2005. 93 s. 

 Tento učební text se zabývá problematikou prevence závaţných havárií. V úvodní 

části vysvětluje základní pojmy, uvádí významné průmyslové havárie, seznamuje s právními 

předpisy. Hlavní část je věnována metodám pro analýzu a hodnocení rizik. Podrobně jsou 

popsány nejpouţívanější metody analýzy rizik. 

BERNATÍK, A.: Prevence závažných havárií I. Ostrava: SPBI, 2006. 89 s. 

 Účelem tohoto učebního textu je seznámit čtenáře s dynamickým oborem, kterým je 

prevence závaţných havárií. V úvodní části jsou shrnuty základní informace týkající se 

prevence závaţných havárií, především rozbor legislativních poţadavků a příklady havárií 

v minulosti. V další části jsou představeny nejčastěji uţívané metody hodnocení rizik 

závaţných havárií. Některé z nich jsou aplikovány na případových studiích. 

PALEČEK, M. a kolektiv: Prevence rizik. První vydání. Praha: Oeconomica, 2006. 256 s. 

ISBN: 80-245-1117-7. 

 Publikace je rozdělena do tří obsáhlejších kapitol. První kapitola se věnuje systému 

řízení bezpečnosti a havarijnímu plánování, seznamuje zejména s problematikou řízení rizik a 

popisuje metody analýzy rizik. Druhá kapitola se zabývá integrovaným systémem řízení. Třetí 

kapitola je zaměřena na bezpečnost technických zařízení.  
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Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závaţných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 

chemickými látkami nebo chemickými přípravky, ve znění pozdějších předpisů, a o změně 

zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých 

zákonů v souvislosti s ukončením některých okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů.  

 Zákon stanoví  systém prevence závaţných havárií pro objekty a zařízení, v nichţ je 

umístěna vybraná nebezpečná chemická látka nebo chemický přípravek s cílem sníţit 

pravděpodobnost vzniku a omezit následky závaţných havárií na zdraví a ţivoty lidí, 

hospodářská zvířata, ţivotní prostředí a majetek. Za tímto účelem stanoví povinnosti 

provozovatelů objektu nebo zařízení s vybranou nebezpečnou chemickou látkou nebo 

chemickým přípravkem a působnost orgánů veřejné správy na úseku prevence závaţných 

havárií.  
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3     Problematika prevence závaţných havárií 

 Podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závaţných havárií, v platném znění (dále jen 

„zákon o prevenci závaţných havárií“), je závaţná havárie mimořádná, částečně nebo zcela 

neovladatelná, časově a prostorově ohraničená událost, například závaţný únik, poţár nebo 

výbuch, která vznikla nebo jejíţ vznik bezprostředně hrozí v souvislosti s uţíváním objektu 

nebo zařízení, v němţ je nebezpečná látka vyráběna, zpracovávána, pouţívána, přepravována 

nebo skladována, a vedoucí k váţnému ohroţení nebo k váţnému dopadu na ţivoty a zdraví 

lidí, hospodářských zvířat a ţivotní prostředí nebo k újmě na majetku.  

 Závaţnou havárii je tedy moţné přirovnat k dlouhodobému znečišťování průmyslovou 

činností. Následky obou těchto jevů jsou obdobné: škody na zdraví a ţivotech osob, ţivotním 

prostředí, majetku. Existují však podstatné rozdíly mezi znečištěním a závaţnou havárií, které 

jsou uvedeny v Tabulce 1. 

Tabulka 1: Hlavní rozdíly mezi závaţnou havárií a znečištěním 

NÁSLEDEK PRŮMYSLOVÉ ČINNOSTI 

ZÁVAŢNÁ HAVÁRIE rozdíly ZNEČIŠTĚNÍ 

krátkodobý časový horizont úniku látky dlouhodobý 

větší okamţité mnoţství uniklé látky menší 

SEVESO direktiva legislativa IPPC direktiva 

systém řízení PZH zavedený systém proces vypouštění 

 

 Závaţná havárie můţe mít negativní dopady jak na okolí podniku (obyvatelstvo a jeho 

majetek, ţivotní prostředí), tak i na samotný podnik. Podnikové ztráty lze rozdělit na přímé a 

nepřímé (Tabulka 2). Je důleţité zmínit, ţe nepřímé ztráty mohou být daleko závaţnější 

neţ ztráty přímé. To je dáno především časem, finančními prostředky a lidským úsilím, které 

je potřeba vynaloţit na jejich nápravu. 

Tabulka 2: Ztráty vznikající podniku při závaţné havárii 

PODNIKOVÉ ZTRÁTY 

PŘÍMÉ NEPŘÍMÉ 

škody na zařízení škody na ţivotním prostředí 

ztráta produkce ztráta postavení na trhu 

ztráta materiálu a zdrojů ztráta image 

penále, odškodnění, sankce ztráta zákazníků 
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3.1     Základní pojmy a definice 

 V této části uvádím základním pojmy vztahující se na oblast prevence závaţných 

havárií. Mezi nejdůleţitější patří nebezpečí (zdroj rizika) a riziko, dále jsou pak vysvětleny 

pojmy objekt, zařízení, nebezpečná látka a prevence závaţných havárií. Další pojmy spjaté 

s prevencí závaţných havárií jsou vysvětleny v zákoně o prevenci závaţných havárií. 

 Nebezpečí (zdroj rizika) - vlastnost nebezpečné látky nebo fyzická či fyzikální 

situace vyvolávající moţnost vzniku závaţné havárie. [1] 

 Nebezpečí je tedy vlastnost pevně spojená se subjektem, kterou od subjektu nelze 

oddělit, ale její negativní účinek a působení se projeví pouze tehdy, pokud je objekt tomuto 

působení vystaven. 

 Riziko - pravděpodobnost vzniku neţádoucího specifického účinku, ke kterému dojde 

během určité doby nebo za určitých okolností. [1] 

 Riziko lze tedy chápat jako vztah mezi pravděpodobností vzniku negativního jevu a 

mírou jeho následků a škod. 

 Objekt - celý prostor, popřípadě soubor prostorů, v němţ je umístěna jedna nebo více 

nebezpečných látek v jednom nebo více zařízeních, včetně společných nebo souvisejících 

infrastruktur a činností, v uţívání právnických a podnikajících fyzických osob. [1] 

 Zařízení - technická nebo technologická jednotka, ve které je nebezpečná látka 

vyráběna, zpracovávána, pouţívána, přepravována nebo skladována a která zahrnuje také 

všechny části nezbytné pro provoz, například stavební objekty, potrubí, skladovací tankoviště, 

stroje, průmyslové dráhy a nákladové prostory. [1] 

 Nebezpečná látka - vybraná nebezpečná chemická látka nebo chemický přípravek, 

uvedené v příloze č. 1 k zákonu o prevenci závaţných havárií v části 1 tabulce I nebo 

splňující kritéria stanovená v příloze č. 1 k tomuto zákonu v části 1 tabulce II a přítomné 

v objektu nebo zařízení jako surovina, výrobek, vedlejší produkt, zbytek nebo meziprodukt, 

včetně těch látek, u kterých se dá důvodně předpokládat, ţe vzniknou v případě havárie. [1] 

 Prevence závaţných havárií - veškeré činnosti, jejichţ účelem je předcházet vzniku 

závaţné havárie a vytvořit podmínky pro havarijní připravenost. 
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3.2     Závaţné havárie v minulosti 

 Následující kapitola uvádí vybrané závaţné havárie, které se odehrály v minulosti a 

způsobily nemalé škody na zdraví a ţivotech osob, ţivotním prostředí a majetku.  

1948 - LUDWIGSHAFEN, Německo: únik toxických chemikálií a exploze výbušnin 

v chemické továrně společnosti BASF 

1966 - FEYZIN, Francie : únik propan-butanu ze zásobníku skrze zamrzlé ventily a jeho 

následná iniciace z nedaleké dálnice, vznik poţáru a následný výbuch 

1974 - FLIXBOROUGH, Velká Británie: únik cyklohexanu z prasklého obtokového 

potrubí při zapnutí nefunkčního obtoku reaktoru a následná exploze 

1976 - SEVESO, Itálie: nedodrţením standardních provozních postupů došlo k úniku 

polychlorovaného dibenzodioxinu z reaktoru do ovzduší a kontaminace okolí o rozloze 

přibliţně 10 km
2
  

1984 - BHOPAL, Indie: vlivem vniknutí vody do zásobníku s methylisokyanátem (surovina 

při výrobě pesticidů) došlo k reakci vody a fosgenu (stabilizátor methylisokyanátu) za vzniku 

kyseliny chlorovodíkové, která spustila reakci, kdy došlo k polymeraci methylisokyanátu a 

k jeho uvolnění společně s fosgenem do okolí přes pojistné ventily vlivem nárůstu teploty a 

tlaku 

2000 - BAIA MARE, Rumunsko: únik a zamoření řek Tisy a Dunaje kyanidy a těţkými 

kovy z odkaliště zlatého dolu 

2000 - ENSCHEDE, Holandsko: exploze zábavní pyrotechniky ve společnosti SE Fireworks 

2001 - TOULOUSE, Francie: exploze téměř 400 tun uskladněného dusičnanu amonného, 

který se pouţíval pro výrobu hnojiv 

 Vzhledem k zaměření práce na analýzu a hodnocení rizik chlorového hospodářství 

dále uvádím i významné havárie spojené s únikem chloru v ČR i ve světě. 

1978 - KOLÍN, Česká republika: únik chloru z ţelezniční cisterny, 5 mrtvých a 50 

zraněných 

1979 - MISSISSAUGA, Kanada: poţár ţelezniční cisterny a únik 70 tun chloru, evakuace 

200 000 osob 
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1994 - BEREZNIKI, Rusko: havárie v huti s únikem chloru, 8 mrtvých a 30 zraněných 

2002 - NERATOVICE, Česká republika: při povodních v roce 2002 došlo ve společnosti 

Spolana Neratovice k poškození potrubí na zásobnících s chlorem a tím k úniku přibliţně 80 

tun plynného a kapalného chloru, došlo k poškození ţivotního prostředí, bez následků 

na zdraví a ţivotech osob 

2003 - GLENDALE, USA: při přečerpávání chloru z ţelezniční cisterny do přistavené 

automobilové cisterny přes chlorovou pračku, která měla zachytávat chlor uvolňovaný 

při přečerpávání a následně jej chemickou reakcí přeměnit na chlornan sodný, došlo k přílišné 

chloraci a následnému úniku chloru, 16 zraněných, 4000 evakuovaných osob 

2005 - GRANITEVILLE, USA: chybou obsluhy došlo k nasměrování vlaku převáţejícího 

chlor a další nebezpečné látky na odstavnou kolej, kde byl umístěn jiný nákladní vlak, došlo 

ke sráţce a úniku 90 tun jedovatého chloru, 9 mrtvých, 250 zraněných a 5400 evakuovaných 

obyvatel 

2005 - JIANGSU, Čína: únik chloru z automobilové cisterny při prasknutí pneumatiky a 

sráţce s protijedoucím vozidlem, 27 mrtvých a 285 zraněných osob 

2007 - KARVINÁ, Česká republika: únik plynného chloru na koupališti, obsluha koupaliště 

chybně nalila chlor do zásobníku s kyselinou sírovou a došlo k prudké chemické reakci a 

uvolnění plynného chloru, 1 zraněná osoba a téměř 1000 evakuovaných 

2009 - OPAVA, Česká republika: únik plynného chloru v úpravně vody, chybou obsluhy 

došlo ke smíchání síranu ţelezitého a chloritanu sodného a vzájemné reakci, při které vznikl 

plynný chlor, 250 evakuovaných osob 

 Průmyslové havárie, ke kterým došlo v minulosti, představují nejen jediný, ale i 

jedinečný zdroj informací pro zdokonalení postupů a předcházení podobným haváriím 

v budoucnosti. Z výsledků studie, kterou provedl Institut INERIS (Institut National de 

L´Environnement Industriel et des Risques) při analýze 530 známých havárií, vyplývají 

nejčastější příčiny havárií: vady materiálu, lidské chyby, chemické reakce a vnější vlivy.  
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3.3     Právní předpisy PZH a povinnosti provozovatelů z nich vyplývající 

 Na základě havárií, které se odehrály ve světě, především těch v britském Flixborough 

v roce 1974 a v italském Seveso v roce 1976, přijalo Evropské společenství jako předchůdce 

Evropské unie tzv. SEVESO direktivu. V roce 1982 vyšla Direktiva 82/501/EEC - SEVESO I 

„On the Major Accidents Hazards of Certain Industrial Activities“, následně v roce 1996 

novela, kterou byla Direktiva 96/82/EC - SEVESO II „On the Control of Major Accident 

Hazards Involving Dangerous Substances“.  

 Jako reakce na závaţné havárie, které se odehrály na přelomu tisíciletí (Baia Mare, 

Enschede, Toulouse), byla v roce 2003 změněna a rozšířena směrnice SEVESO II přijetím 

Direktivy 2003/105/EC. 

 V České republice byl jako odezva na evropskou legislativu na konci roku 1999 přijat 

zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závaţných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 

chemickými látkami a chemickými přípravky, který byl v průběhu let několikrát novelizován.  

 Na základě změn, které se odehrály v evropské legislativě, byl v rámci ČR vypracován 

nový zákon o prevenci závaţných havárií (zákon č. 59/2006 Sb.), který s účinností 

od 1. června 2006 nahradil dosud platný zákon č. 353/1999 Sb. 

 Zákon o prevenci závaţných havárií stanoví povinnosti provozovatelů objektu nebo 

zařízení s vybranou nebezpečnou chemickou látkou nebo chemickým přípravkem a také 

působnost orgánů veřejné správy v oblasti prevence závaţných havárií. Z působnosti zákona 

je vyjmuta mimojiné oblast přepravy nebezpečných látek po silnici, ţeleznici, leteckou a 

vodní cestou a oblast nakládání s odpady. 

 Mezi základní povinnosti provozovatelů patří: 

 zpracovat Seznam nebezpečných látek s uvedením druhu, klasifikace, mnoţství a 

fyzikální formy všech nebezpečných látek umístěných v objektu nebo zařízení, 

 na základě Seznamu nebezpečných látek vypracovat Návrh na zařazení objektu nebo 

zařízení do skupiny A nebo do skupiny B (při splnění podmínek pro zařazení) nebo 

Protokol o nezařazení, 

 u objektu nebo zařízení zařazeného do skupiny A vypracovat Bezpečnostní program a 

Plán fyzické ochrany, 
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 u objektu nebo zařízení zařazeného do skupiny B vypracovat Bezpečnostní zprávu, 

Plán fyzické ochrany, Vnitřní havarijní plán a Podklady pro vnější havarijní plán a 

Podklady pro stanovení zóny havarijního plánování, 

 u objektu nebo zařízení zařazeného do skupiny A nebo do skupiny B provést pro účely 

zpracování bezpečnostní dokumentace analýzu a hodnocení rizik závaţné havárie, 

 u objektu nebo zařízení zařazeného do skupiny A nebo do skupiny B sjednat pojištění 

odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku závaţné havárie, 

 u objektu nebo zařízení zařazeného do skupiny A nebo do skupiny B zavést, udrţovat 

a neustále zlepšovat Systém řízení PZH. 

 Prováděcími předpisy k zákonu o prevenci závaţných havárií jsou: 

 vyhláška č. 250/2006 Sb., kterou se stanoví rozsah a obsah bezpečnostních opatření 

fyzické ochrany objektu nebo zařízení zařazených do skupiny A nebo do skupiny B, 

 vyhláška č. 255/2006 Sb., o rozsahu a způsobu zpracování hlášení o závaţné havárii a 

konečné zprávy o vzniku a dopadech závaţné havárie, 

 vyhláška č. 256/2006 Sb., o podrobnostech systému prevence závaţných havárií, 

 nařízení vlády č. 254/2006 Sb., o kontrole nebezpečných látek. 

  



10 

 

4     Analýza a hodnocení rizik 

 Jednou ze základních povinností provozovatelů objektu nebo zařízení zařazených 

do skupiny A nebo do skupiny B je provedení analýzy a hodnocení rizik za účelem 

vypracování bezpečnostní dokumentace. Podle § 7 zákona o prevenci závaţných havárií má 

tyto náleţitosti: 

 identifikace zdrojů rizik (nebezpečí), 

 stanovení moţných scénářů událostí a určení příčin vzniku závaţné havárie, 

 stanovení dopadů moţných scénářů závaţné havárie na zdraví a ţivoty osob, 

hospodářská zvířata, ţivotní prostředí a majetek, 

 odhad pravděpodobnosti vzniku scénáře závaţné havárie, 

 stanovení míry rizika, 

 stanovení přijatelnosti rizika. 

 Analýza rizik je tedy proces identifikace (vyhledání), hodnocení a úplné nebo částečné 

eliminace (sniţování) rizik na přijatelnou úroveň. Komplexní proces analýzy rizik se skládá 

z těchto základních kroků [2, 5]: 

 stanovení rozsahu a cílů analýzy, 

 identifikace zdrojů rizik (nebezpečí), 

 kvantitativní posouzení pravděpodobnosti vzniku havárie, 

 kvantitativní posouzení míry následků havárie, 

 stanovení celkové míry rizika, 

 stanovení přijatelnosti rizika, 

 návrh a realizace opatření pro sníţení nepřijatelných rizik. 

 Na analýzu rizik je tedy moţné nahlíţet ze tří hledisek: kvalitativního, 

semikvantitativního a kvantitativního [3]: 

 kvalitativní hodnocení slouţí pro stanovení podmínek a příčin, za kterých dojde 

ke vzniku závaţné havárie, jedná se o slovní, nečíselný popis, 

 semikvantitativní hodnocení slouţí pro stanovení frekvence a následků určité události 

prostřednictvím stupnice, která obsahuje slovní i číselné ohodnocení závaţnosti, 

 kvantitativní hodnocení slouţí pro stanovení pravděpodobnosti vzniku závaţné 

havárie (popřípadě její četnosti) a míry následků a škod. 
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 V řadě případů je dostačující pouze kvalitativní analýza rizik, která umoţní zjistit 

podmínky a příčiny vzniku havárie, a tak přijmout příslušná opatření k zabránění jejímu 

vzniku.  

 Samotné riziko má dva důleţité parametry, které jsou tzv. mírou rizika: 

pravděpodobnost vzniku a následky (dopady). Tyto následky mohou mít negativní vliv 

na zdraví a ţivoty lidí, ţivotní prostředí a majetek. Na základě dopadů na člověka můţeme 

riziko rozdělit na individuální, skupinové nebo společenské [2, 5]: 

 individuální riziko je riziko, které hrozí nebo působí na jedince a které je vyjádřeno 

pravděpodobností vzniku, 

 skupinové riziko je riziko, které hrozí nebo působí na určitou skupinu osob a které je 

vyjádřeno jako průměrné individuální riziko a počet osob v této skupině, 

 společenské riziko je riziko, které hrozí nebo působí na společnost a které je vyjádřeno 

jako průměrné individuální riziko a počet osob ve společnosti. 

 

4.1     Metody analýzy rizik 

 Jedním z nejdůleţitějších faktorů, které mají vliv na provedení kvalitní analýzy, je 

výběr vhodné metody. V praxi je vyuţívána celá řada metod, přehled těch nejpouţívanějších 

uvádí Tabulka 3 [5, 8]. Tyto metody jsou zaloţeny na praktických zkušenostech získaných 

v celé řadě průmyslových výrob, především v průmyslu chemickém. Negativem všech metod 

zaloţených na zkušenostech je ovšem fakt, ţe neberou v potaz události a situace, ke kterým 

ještě nedošlo. 

Tabulka 3: Nejpouţívanější metody analýzy rizik 

Český název metody Anglický název metody 
Zkratka 

metody 

Relativní hodnocení (indexové) Relative Ranking RR 

Bezpečnostní audit (prohlídka) Safety Review SR 

Analýza kontrolními seznamy Checklist Analysis CL 

Co se stane, kdyţ... What - if Analysis WI 

Prvotní analýza nebezpečí Preliminary Hazard Analysis PHA 

Analýza nebezpečí a provozuschopnosti Hazard and Operability Study HAZOP 

Analýza příčin poruch a jejich následků Failure Modes and Effects Analysis FMEA 

Analýza stromem poruch Fault Tree Analysis FTA 

Analýza stromem událostí Event Tree Analysis ETA 

Analýza spolehlivosti člověka Human Reliability Analysis HRA 

Analýza příčin následků Cause Consequence Analysis CCA 
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 Kaţdá metoda má své výhody i nevýhody, svá pro a proti. Její pouţití je závislé 

především na rozsahu a cílech analýzy, na charakteru posuzovaného systému, dostupnosti 

informací potřebných pro provedení analýzy, zkušenostech pracovního týmu nebo 

na nákladech vynaloţených na provedení analýzy. Vhodnost pouţití jednotlivých metod 

v různých fázích ţivota zařízení uvádí Tabulka 4 [3, 8, 10]. 

Tabulka 4: Pouţití metod analýzy rizik v různých fázích ţivota zařízení 

                            

  

 

 

R

R 

S

R 

C

L 

W

I 

P

H

A 

H

A

Z

O

P 

F

M

E

A 

F

T

A 

E

T

A 

H

R

A 

C

C

A 

Výzkum a vývoj + - - + + - - - - - - 

Koncepční návrh + - + + + - - - - - - 

Poloprovoz - - + + + + + + + + + 

Detailní návrh - - + + + + + + + + + 

Montáţ/Najíţdění - + + + - - - - - + - 

Běţný provoz - + + + - + + + + + + 

Modifikace + + + + + + + + + + + 

Šetření nehod - - - + - + + + + + + 

Prověření - + + + - - - - - - - 

Legenda 

+ Běţně pouţívané a aplikované metody 

- 
Zřídka vyuţívané a aplikované nebo 

nevhodné metody 

   

 Všechny metody lze rozdělit do několika skupin: indexové, nesystematické a 

systematické, speciální skupinu tvoří metody pro klasifikaci a priorizaci rizik. 

 

4.2     Indexové metody  

 Pod označení Relative Ranking spadá celá řada tzv. indexový metod: Rapid Ranking, 

Dow Fire & Explosion Index, Dow Chemical Exposure Index, Mond Index a další. 

Společným rysem všech těchto metod je jejich rychlá aplikace a posouzení bezpečnosti 

provozu prostřednictvím indexů, bodů.   

 V první fázi zkoumání je celý systém rozdělen na jednotlivá zařízení, jednotky. V další 

fázi je kaţdá jednotka ohodnocena body, které jsou přiřazovány na základě fyzikálně 

chemických vlastností a technicko bezpečnostních parametrů látek, jejich mnoţství a 

charakteru procesů, které probíhají v posuzované jednotce nebo zařízení. Umoţňují také 
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přidělovat bonusové body za realizovaná bezpečnostní opatření. V poslední fázi jsou vybrány 

ty jednotky, které mohou představovat na základě získaných bodů větší míru ohroţení, a tyto 

jsou dále analyzovány. 

 Dow Fire & Explosion Index je metoda vyvinutá společností Dow a umoţňující 

hodnotit nebezpečí procesní jednotky prostřednictvím indexu hořlavosti a výbušnosti. 

Výsledkem je rozdělení látek do pěti kategorií nebezpečnosti na základě indexu hořlavosti a 

výbušnosti. Při překročení limitní hodnoty je vyţadována hlubší analýza rizik dané procesní 

jednotky. 

 Dow Chemical Exposure Index je metoda vyvinutá společností Dow a umoţňující 

hodnotit ohroţení toxickou látkou u provozů, kde existuje moţnost úniku toxické látky. 

Při překročení limitní hodnoty je vyţadována hlubší analýza rizik dané procesní jednotky.  

 Rapid Ranking je obdobou metod společnosti Dow, umoţňuje hodnotit nebezpečí 

poţáru a výbuchu a také ohroţení toxickou látkou. Výsledkem je rozdělení jednotek do tří 

kategorií podle výsledného indexu hořlavosti a výbušnosti a indexu toxicity a případně také 

další hodnocení pomocí různých metod (např. Kontrolní seznamy, HAZOP). 

 Mond Index je metoda umoţňující hodnotit nejen nebezpečí poţáru a výbuchu, ale i 

toxicitu látek. 

 Substance Hazard Index je metoda umoţňující klasifikovat nebezpečnost látek. 

 

4.3     Nesystematické metody 

 Mezi nesystematickými metodami analýzy rizik zaujímá přední místo Bezpečnostní 

audit. Dále je v praxi pouţíváno hodnocení Kontrolními seznamy a analýza metodou Co se 

stane, kdyţ... 

 Bezpečnostní audit je jedna z nejstarších pouţívaných metod, která umoţňuje 

hodnotit bezpečnost především stávajících provozů a zařízení. Bezpečnostní audit slouţí 

k porovnání skutečného a poţadovaného stavu. Obvykle je prováděn multidisciplinárním 

týmem nezávislých odborníků formou inspekčních pochůzek, které mohou mít charakter 

neformální vizuální prohlídky nebo formálnějšího šetření. Umoţňuje hodnotit celou řadu 

oblastí, např. organizaci, management, pracovní postupy, procesy, ţivotní prostředí. Výhodou 

této metody je odhalení slabých míst a návrh opatření, která povedou ke zvýšení bezpečnosti. 
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Při přípravě auditu je potřeba stanovit typ auditu, oblast zkoumání, cíle samotného auditu, 

dobu trvání auditu a vybrat auditorský tým pro jeho následné provedení. Výsledkem auditu je 

hodnocení kontrolované oblasti s návrhem opatření. 

 Co se stane, kdyţ... je metoda, která umoţňuje pokládáním otázek začínajících 

charakteristickým „Co se stane, kdyţ...“ identifikovat moţná nebezpečí, nebezpečné stavy, 

poruchy a další události, které mohou vést ke vzniku havárie. Účelem metody je tedy zjištění 

příčin vzniku havárií a následný návrh opatření, která zvýší bezpečnost. Metoda je prováděna 

formou porad týmu odborníků, při poradách se důsledně vyuţívá výhod brainstormingu, coţ 

je spontánní skupinová technika, jejímţ účelem je hledání řešení dané problematiky. Výsledek 

metody je vysoce závislý na znalostech a zkušenostech týmu odborníků, kteří metodu 

provádějí. 

 Analýza prostřednictvím Kontrolních seznamů je jednoduchá metoda, která 

umoţňuje zjistit nedostatky posuzovaného systému. Podstatou metody je sestavení 

kontrolních seznamů, které budou obsahovat otázky týkající se kontrolovaného systému. 

Na tyto otázky je moţné odpovědět „ANO“ nebo „NE“, popřípadě také „NENÍ VHODNÉ“ 

nebo „NENÍ TŘEBA VÍCE INFORMACÍ“. Velmi často se tato metoda vyuţívá k porovnání, 

zda kontrolovaný systém splňuje poţadavky právních předpisů, popřípadě provozních 

předpisů platných v organizaci.  

 Velmi často se lze také setkat s kombinací metody Co se stane, kdyţ... s Kontrolními 

seznamy. Tato metoda vyuţívá předností a výhod obou zmiňovaných metod, především 

brainstormingu vyuţívaného u metody Co se stane, kdyţ... a jednoduchosti Kontrolních 

seznamů. 

 

4.4     Metody klasifikace a priorizace rizik 

 Metody pro klasifikaci a priorizaci rizik představují v současnosti nový přístup 

v prvotní identifikaci zdrojů rizik. Představují alternativu k jiţ zmíněným indexovým 

metodám. Do této skupiny lze zařadit Metodu výběru podle Purple Book a Metodu IAEA-

TECDOC-727. Účelem těchto metod je priorizovat rizika v rozsáhlých systémech, tedy vybrat 

ty jednotky (zařízení), které mohou představovat zvýšenou míru rizika, a tyto poté podrobit 

důkladnější analýze rizik. 
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 Pro potřeby vypracování bezpečnostního programu nebo bezpečnostní zprávy musí 

provozovatel provést analýzu rizik, přičemţ jedním z kroků je také kvantitativní hodnocení 

rizika. V objektu se můţe nacházet celá řada zařízení a jednotek, ale ne všechna zařízení 

představují pro své okolí riziko. Provádění kvantitativního hodnocení pro kaţdé zařízení 

by bylo náročné na čas. Za tímto účelem byla vyvinuta metoda výběru podle CPR 18E - 

Purple Book, která umoţňuje vybrat zařízení v objektu, která  mohou přispívat ke zvyšování 

rizika, a tato zařízení poté podrobit hlubší analýze, např. metodou QRA (Quantitative Risk 

Assessment). Samotná metoda se provádí ve čtyřech krocích [4, 8]: 

1. Rozdělení objektu na jednotlivá zařízení. 

2. Pro kaţdé zařízení se provede výpočet indikačního čísla A, které je závislé 

na provozních podmínkách, mnoţství látky a jejích nebezpečných vlastnostech. 

3. Pro kaţdé zařízení se na hranici objektu stanoví minimálně 8 bodů. Selektivní číslo S 

je vyjádřeno vzdáleností mezi uvaţovaným bodem a zařízením o určitém indikačním 

čísle A. Selektivní číslo je dáno zvlášť pro látky toxické, hořlavé a výbušné. 

4. Na základě selektivního čísla se vyberou ta zařízení, která budou podrobena analýze 

metodou QRA. 

 Metoda výběru podle Purple Book tedy umoţňuje priorizovat rizika, která hrozí 

osobám v areálu objektu, ale nevypovídá o rizicích, která hrozí obyvatelstvu mimo areál 

objektu. Pro tento účel se proto pouţívá metoda IAEA-TECDOC-727. Jedná se o metodu, 

která byla poprvé publikována v roce 1993 Mezinárodní komisí pro atomovou energii 

(IAEA). Původně byla navrţena pro priorizaci rizik v atomové energetice, časem však nalezla 

širší uplatnění. Jedná se o metodu, která umoţňuje stanovit společenské riziko, které hrozí 

obyvatelstvu na rozsáhlých územích ze stabilních zdrojů, mobilních zdrojů anebo 

produktovodů. Je zaloţena na zkušenostech ze 46 typových průmyslových havárií. Hodnocení 

se provádí v 5 krocích, které zahrnují klasifikaci typu činnosti a zařízení, odhad vnějších 

následků velké havárie na obyvatelstvo, odhad pravděpodobnosti vzniku velké havárie, odhad 

společenského rizika a stanovení priorit rizika [6, 7, 8]. 

 

4.5     Systematické metody 

 V současné době v praxi nejpouţívanějšími systematickými metodami analýzy rizik 

jsou metody HAZOP a FMEA. Do skupiny systematických metod lze zařadit i další metody, 

např. FTA, ETA, CCA nebo HRA. 
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4.5.1     HAZOP - Hazard and Operability Study 

 HAZOP neboli studie nebezpečí a provozuschopnosti je systematická metoda vyvinutá 

techniky v britské společnosti ICI a ověřená v praxi na celé řadě případů. Metoda HAZOP 

představuje v současné době určitý standard při posuzování nebezpečí a zajišťování 

bezpečnosti sloţitějších procesů a systémů, především v oblasti chemického průmyslu.  

 Metoda vychází z předpokladu, ţe jakákoliv havarijní situace je způsobena určitou 

odchylkou od normálního (projektovaného) stavu. Ke zjištění těchto odchylek slouţí tzv. 

klíčová slova vhodně kombinovaná s účelem zkoumaného zařízení. Seznam klíčových slov a 

jejich význam je uveden v Tabulce 5 [6, 9]. 

 Základem metody je rozdělení sloţitého systému na jednodušší subsystémy. Kaţdý 

takto vzniklý subsystém by měl mít pouze jednu funkci, jeden účel. Vhodnou kombinací 

klíčových slov s funkcí subsystému lze zjistit moţné odchylky od normálního provozního 

stavu. U takto nalezených odchylek je potřeba zjistit moţné příčiny a následky jejich vzniku a 

přijmout příslušná opatření. 

Tabulka 5: Klíčová slova pro studii metodou HAZOP a jejich význam 

klíčové slovo význam 

NENÍ úplná negace původní funkce 

VĚTŠÍ kvantitativní nárůst 

MENŠÍ kvantitativní pokles 

A TAKÉ kvalitativní nárůst  

ČÁSTEČNĚ kvalitativní pokles 

REVERZE opačná funkce 

JINÝ úplná náhrada 

PŘEDČASNÝ předčasná funkce 

ZPOŢDĚNÝ opoţděná funkce 

  

 Postup při aplikaci metody HAZOP je následující: 

1. Popis účelu systému (subsystému). 

2. Popis odchylek od projektovaného stavu pouţitím klíčových slov. 

3. Nalezení příčin vzniku odchylky. 

4. Stanovení následků vzniklých odchylek. 

5. Návrh opatření. 
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 Důleţitý faktor pro úspěšné provedení studie metodou HAZOP představuje vytvoření 

schopného pracovního týmu. Tento pracovní tým musí mít nejen dokonalé znalosti o systému 

samotném, ale i o pouţité metodice. Samotný tým by neměl být příliš velký, jako ideální 

počet se uvádí tři aţ pět osob. Sloţení pracovního týmu by mělo být následující: 

 vedoucí týmu - znalost chemického inţenýrství a metody HAZOP, 

 zapisovatel, 

 odborný tým - znalosti o posuzovaném systému, sloţený např. z chemického inţenýra, 

strojního inţenýra, bezpečnostního inţenýra, projektanta, vedoucího výroby. 

 Nespornou výhodou studie metodou HAZOP je její přínos pro praxi. Při její správné 

aplikaci dojde k identifikaci nebezpečných stavů v systému, k nalezení situací, které by mohly 

vést k přerušení provozu, k vyhodnocení chyb operátora, které by mohly mít fatální následky, 

nebo také k lepšímu a hlubšímu poznání celého procesu. 

 

4.5.2     FMEA - Failure Modes and Effects Analysis 

 Metoda FMEA je jednou z nejstarších metod pouţívaných pro analýzu poruch. Byla 

vyvinuta v 50. letech minulého století v NASA pro projekt APOLLO, dále se pouţívala 

v jaderné energetice. V dnešní době je to jedna z nejpouţívanějších analytických metod 

v oblasti bezpečnosti a jakosti. Široké uplatnění nachází především v automobilovém 

průmyslu, vyuţívají ji firmy Ford a Volkswagen. 

 FMEA (Analýza moţností poruch a jejich následků) je metodou pouţívanou 

k systematické identifikaci poruch jednotlivých systémů nebo jejich částí. Základním 

principem metody je rozdělení systému na jednotlivé prvky. Poté je kaţdý prvek podroben 

důkladnému a systematickému zkoumání, které je zaloţeno na zodpovězení těchto otázek [2]:  

 Jak se můţe daný prvek poškodit? 

 Co se stane, kdyţ se daný prvek poškodí? 

 Na závěr této analýzy je moţno provést i kvantitativní hodnocení, tedy vyjádření 

kritičnosti a pravděpodobnosti výskytu poruchy, čímţ dojde k rozšíření metody FMEA 

na FMECA - Failure Modes, Effects and Criticality Analysis neboli Analýza moţností 

následků a kritičnosti poruch. 
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4.5.3     FTA - Fault Tree Analysis 

 FTA (Analýza stromem poruch) je klasickou metodou, která slouţí k identifikaci 

moţných zdrojů rizik. Původně byla metoda vyvinuta pro oblast elektrotechniky, své 

uplatnění nalezla v letectví a široce byla vyuţívána v jaderné energetice. Slouţí ke stanovení 

poruch a jejich kombinací, které by mohly vyústit v havárii.  

 Jedná se o metodu deduktivní, při které se stanoví tzv. VRCHOLOVÁ (TOP) 

UDÁLOST a poté se hledají moţné příčiny a jejich kombinace, které mohly tuto událost 

vyvolat. Pro sestavení tohoto logického stromu se pouţijí symboly uvedené v Tabulce 6 [2]. 

 Pomocí metody FTA lze získat přehledné grafické zobrazení, ze kterého je patrné, 

které prvky (popřípadě jakou měrou) přispívají ke vzniku vrcholové události a mohou tedy 

vést k poruše systému. Metoda umoţňuje provádět jak kvalitativní, tak kvantitativní analýzu. 

Její určitou nevýhodou je náročnost na čas, znalosti a zkušenosti analytika, který FTA 

provádí. 

Tabulka 6: Základní symboly pouţívané pro sestavení stromu poruch 

Grafická podoba symbolu Význam symbolu 

 běţná událost, výsledek kombinace případů nebo 

podmínek 

 
základní případy poruch 

 AND GATE - všechny vstupní případy musí nastat, aby 

došlo k výstupní události 

 OR GATE - výstupní událost nastane, pokud dojde k 

jakémukoliv vstupnímu případu 

 sekundární případy nebo příčiny poruch - nejsou dále 

studovány 
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4.5.4     ETA - Event Tree Analysis 

 ETA (Analýza stromem událostí) je metodou, která umoţňuje vytvořit strom událostí 

od tzv. INICIAČNÍ UDÁLOSTI k moţným následkům. Jedná se o systematickou induktivní 

metodu. Je zaloţena na předpokladu, ţe kaţdý systém je vybaven určitými bezpečnostními 

prvky, které by měly vzniku havárie předcházet nebo co nejvíce omezovat a eliminovat její 

následky. Samotná metoda má 4 základní kroky [6, 8]: 

1. Identifikace iniciační události (stanoví se iniciační událost - porucha zařízení, systému 

nebo selhání člověka). 

2. Identifikace bezpečnostních prvků a funkcí (systémy automatického odstavení 

procesu, varovná signalizace, inertní systémy, zařízení pro odlehčení výbuchu, 

zařízení pro potlačení výbuchu, zařízení pro zabránění přenosu plamene apod.). 

3. Sestavení stromu událostí (horní větev představuje úspěšný zásah bezpečnostního 

prvku, spodní větev představuje zásah neúspěšný).  

4. Vyhodnocení logického grafu a moţných následků.  

 

4.5.5     CCA - Cause Consequence Analysis 

 Metoda CCA (Analýza příčin následků) je kombinací metod FTA a ETA. Umoţňuje 

sestavit graf, který zobrazí havarijní následky a moţné příčiny jejich vzniku. V počátcích 

metody se stanoví kritická událost a na ní poté navazují moţné následky s uvedením příčin 

vzniku těchto následků. Kritická událost je událost, která můţe za určitých okolností způsobit 

závaţné následky. 

 Metoda je pouţitelná převáţně pro jednodušší případy poruch. Pro samotné provedení 

metody je výhodnější malý tým odborníků. Jako ideální počet se uvádí dva aţ čtyři, jeden 

z nich se znalostmi metody CCA [8]. 

 

4.5.6     HRA - Human Reliability Analysis 

 Systematická metoda HRA (Analýza spolehlivosti člověka) slouţí k hodnocení 

lidského činitele ve výrobním procesu. Umoţňuje identifikovat lidské chyby, příčiny jejich 

vzniku a následky.  
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 Principem metody jsou dotazy týkající se fyzikálních parametrů procesu, pracovních 

postupů, znalostí, zkušeností a schopností pracovníků. HRA bývá velmi často kombinována 

s jinými metodami, především s Kontrolními seznamy nebo metodou Co se stane, kdyţ..., kde 

lze kladením vhodných otázek nalézt chyby, kterých se mohou dopustit operátoři, technici, 

pracovníci údrţby a další zaměstnanci nebo které mohou v tuto chybu vyústit. Výsledkem 

metody by měl být návrh opatření, která zabrání vzniku těchto chyb. 

4.6     CPQRA - Chemical Process Quantitative Risk Analysis 

 Metodika CPQRA neboli Kvantitativní analýza rizika chemických procesů představuje 

poměrně nový přístup k zajištění bezpečnosti a řízení chemických procesů. Se zvyšováním 

sloţitosti chemických procesů se obvyklé nástroje pro zajištění bezpečnosti (dodrţování 

předpisů a norem, inspekce, prohlídky, revize) stávají méně účinnými a nedostatečnými. 

Za tímto účelem byla vypracována metodika CPQRA, která umoţní odhalit závaţné zdroje 

rizik a přijmout příslušná opatření k eliminaci nebezpečí. 

 Komplexní studie CPQRA probíhá v několika krocích [2, 3]: 

1. Stanovení cíle analýzy. 

2. Popis analyzovaného systému. 

3. Identifikace nebezpečí (zdrojů rizik). 

4. Vypracování seznamu moţných havárií. 

5. Výběr závaţných havárií. 

6. Odhad následků. 

7. Úprava systému (procesu) s cílem eliminovat následky. 

8. Odhad pravděpodobnosti vzniku havárie. 

9. Úprava systému (procesu) s cílem sníţit pravděpodobnost vzniku havárie. 

10. Odhad rizika na základě pravděpodobnosti vzniku havárie a jejích následků. 

11. Úprava systému (procesu) za účelem sníţení rizika. 
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5     Analýza rizik chlorového hospodářství 

 V České republice je přibliţně 190 provozovatelů objektů a zařízení spadajících 

pod účinnost zákona o prevenci závaţných havárií (stav z března 2009) [11]. Jedním z těchto 

provozovatelů je i společnost Bochemie, která musí splňovat povinnosti vyplývající ze zákona 

o prevenci závaţných havárií. Jak jiţ bylo zmíněno, jednou z těchto povinností je provedení 

analýzy a hodnocení rizik. 

 Hlavním cílem této práce je provedení analýzy rizik chlorového hospodářství 

ve společnosti Bochemie ve vztahu k zákonu o prevenci závaţných havárií. Následující 

kapitoly proto budou obsahovat seznámení se společností a s jejími produkty a dále bude 

popsán současný stav chlorového hospodářství včetně jiţ realizovaných bezpečnostních 

opatření. Budou vybrány vhodné metody analýzy rizik, na základě kterých budou 

analyzována rizika chlorového hospodářství. Výsledkem této snahy by mělo být zjištění 

nedostatků a nebezpečných míst v celém procesu a případně návrh na zlepšení současného 

stavu. 

 

5.1     Charakteristika společnosti 

 Společnost Bochemie je významným středoevropským výrobcem v oblasti uţitné 

chemie. Zaměřuje se především na výrobu a distribuci čistících, desinfekčních a fungicidních 

přípravků, produktů pro povrchovou úpravu kovů a akumulátorových hmot.  

 Chemická výroba na území společnosti se začala psát roku 1904, kdy byla na území 

města Bohumína zaloţena společnost Österreichische Chemikalienwerk R. Goldschmied & 

Co., která se zaměřovala na široký sortiment chemických produktů. Doslova zlatým obdobím 

se pak stala 20. léta 20. století, kdy se v sortimentu společnosti objevily slavné výrobky 

ASPIRIN a umělé sladidlo SACHARIN, které byly vyváţeny do celého světa, a také byla 

zahájena výroba chloridu zinečnatého pouţívaného v ţárových zinkovnách. 

 V poválečném období se společnost zaměřila na výzkum, vývoj a následnou výrobu 

elektrochemických materiálů, polovodičového křemíku, čistých plynů pro elektroniku a látek 

anorganické chemie. 

 Novodobá historie společnosti je poměrně bohatá. V roce 1991 se společnost 

osamostatnila, kdyţ se oddělila z koncernu Lachema Brno. Privatizací ve veřejné soutěţi 
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v roce 1994 se Bochemie stala soukromou českou společností a o rok později, v roce 1995, 

bylo zaloţeno nadnárodní uskupení Bochemie Group, do kterého spadají výrobní a obchodní 

společnosti působící na území České republiky, Slovenska, Polska, Bulharska, Maďarska, 

Rumunska, Turecka a Vietnamu. 

 V roce 2007 se novým majitelem stává česká investiční společnost BENSON OAK 

CAPITAL a na přelomu let 2007/2008 zaniká společnost Bochemie s.r.o. a veškeré mění a 

práva přechází na společnost BVF Czech a.s., která mění svůj obchodní název 

na Bochemie, a. s. a v rámci podnikové strategie kupuje maďarského výrobce čisticích 

prostředků, společnost EVM. V roce 2009 poté prodává většinový podíl v české 

farmaceutické společnosti Herbacos-Bofarma italské skupině Recanati, coţ představuje další 

krok směřující k naplnění obchodní strategie společnosti. 

 

5.2     Výrobní program a charakteristika produktů 

 Výrobní program společnosti lze v podstatě rozdělit do dvou základních skupin: 

 desinfekční, mycí a fungicidní přípravky: Chloramin, výrobky řady SAVO, lihová                           

desinfekce, DESAMY, mycí a čistící přípravky, biocidní přípravky a přípravky 

na ochranu dřeva a stavebních materiálů Bochemity, 

 speciální chemické látky a přípravky: akumulátorové hmoty, materiály 

pro zušlechťování oceli FEROPUR, sloučeniny zinku. 

 Z uvedeného tedy vyplývá, ţe společnost produkuje širokou škálu chemických látek a 

přípravků, které nacházejí vyuţití v mnoha odvětvích. 

 

5.3     Vztah společnosti k zákonu o prevenci závaţných havárií 

 Společnost Bochemie je z hlediska zákona o PZH provozovatelem objektu zařazeného 

do skupiny B, coţ je dáno především vysokým mnoţstvím chloru, ale také součtem látek 

klasifikovaných jako toxické, vysoce toxické a nebezpečné pro ţivotní prostředí, které jsou 

v objektu přítomny. Příloha 1 uvádí seznam všech nebezpečných látek ve vztahu k zákonu 

o PZH, které jsou přítomny v objektu, včetně jejich klasifikace, fyzikální formy a 

maximálního mnoţství, které můţe být v objektu přítomno v jednom okamţiku.  
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 Celková maximální mnoţství jsou dána jako součet kapacit skladovacích jednotek, 

kapacit potrubních rozvodů a kapacit dopravních prostředků (automobilové cisterny, 

ţelezniční cisterny). 

 Do seznamu těchto látek nejsou zahrnuty látky pouţívané v laboratořích a 

při provádění údrţby (např. metanol, acetylén, kyslík a další), coţ je dáno jejich 

zanedbatelným mnoţstvím a skutečností, ţe nemohou působit jako iniciátor závaţné havárie. 

 

5.4     Základní charakteristika a vlastnosti chloru 

 Chlor je za normálních atmosférických podmínek plyn ţlutozelené barvy, dusivého a 

dráţdivého zápachu, lehce zkapalnitelný na naţloutlou kapalinu. Chlor je asi dvaapůlkrát těţší 

neţ vzduch, coţ má vliv na jeho hromadění se ve spodních částech místností. Z 1 kg kapaliny 

vznikne vaporizací asi 310 litrů plynu.   

 Chemická značka: Cl2 (Mr = 70,91) 

 Charakteristické fyzikálně chemické vlastnosti chloru: 

 teplota tání:     - 101 °C 

 teplota varu:        - 34 °C 

 kritická teplota:                    + 144 °C 

 tlak nasycených par:      569 kPa při 20 °C 

 hustota plynu:            2,49 (vzduch = 1) 

 objemová hmotnost:   1409 kgm
-3

 při 20 °C 

 rozpustnost ve vodě:   7,3 gl
-1

 při 20 °C 

 Z pohledu zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a 

o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je chlor klasifikován jako látka 

toxická, dráţdivá a nebezpečná pro ţivotní prostředí. 

 Z obecného hlediska je chlor toxický pro ţivé organismy, vysoce toxický je pro vodní 

organismy. Způsobuje dráţdění očí, dýchacích cest a kůţe. 

 Za běţných podmínek je chlor ve směsi se vzduchem nehořlavý a nevýbušný, ale 

podporuje hoření jako velice silné oxidační činidlo. 

 S určitými minerálními a organickými látkami (vodíkem, fosforem, hliníkem, 

antimonem, arzenem, práškovou mědí, zahřátým sodíkem, čpavkem, metanolem, acetylénem 
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a jinými uhlovodíky) tvoří výbušné směsi, které mohou při působení tepla nebo slunečního 

záření explodovat.  

 Při kontaktu s vodou nebo vlhkým vzduchem dochází ke vzniku korozivního roztoku 

(chlorovodík, kyselina chlorná), který negativně působí na většinu kovů. Ve vodě je poměrně 

málo rozpustný. 

 Skladování by mělo probíhat na chladných a dostatečně větraných místech 

při teplotách do 50 ºC a mimo dosah tepelného zdroje. Pro skladování jsou vhodné nádoby 

z běţné oceli (odolnost nelegované oceli do 100 ºC), nevhodné jsou nádoby z titanu, hliníku a 

některých plastů. Pro chlazení nádob s chlorem je moţno pouţít vodu kromě případů, kdy 

dochází k jeho úniku. K zabránění šíření toxického mraku vzduchem je doporučeno pouţití 

vodní clony. 

 

5.5     Popis chlorového hospodářství a stávající bezpečnostní opatření 

 Chlorovým hospodářstvím se rozumí souhrn činností, při kterých je manipulováno a 

nakládáno s chlorem. Tyto činnosti zahrnují dopravu chloru, stáčení kapalného chloru 

do stabilního zásobníku, skladování chloru ve stabilním zásobníku a rozvádění chloru 

potrubními rozvody. 

 Základním podnikovým předpisem, podle kterého se při manipulaci s chlorem 

postupuje, je Provozní řád chlorového hospodářství, který je ve společnosti v platnosti 

od 1. 3. 2007. Aktualizace tohoto řádu poté proběhla k 1. 3. 2008. 

 Chlor představuje společně s hydroxidem sodným základní surovinu pro výrobu 

chlornanu sodného, který je meziproduktem pro další výrobu čisticích prostředků značky 

SAVO. Chlornan sodný je vyráběn v 6 chloračních reaktorech chlazených vodou (původně 

byly tyto reaktory chlazeny kapalným čpavkem, který byl nahrazen vodou za účelem zvýšení 

bezpečnosti celého procesu), kdy je do roztoku hydroxidu sodného zaváděn plynný chlor. 

 Samotný chlor je do areálu společnosti dováţen ţelezniční cisternou v kapalném stavu. 

Z prostoru stáčiště je chlor stáčen v kapalném stavu skrze dvouplášťové potrubí (délka 100 m) 

do skladu chloru, kde je umístěn zásobník chloru. Ze zásobníku chloru je dopravována plynná 

fáze dvouplášťovým potrubím (délka 100 m) do zplyňovacího zařízení a dále na vlastní 

chloraci. Schéma systému chlorového hospodářství je zobrazeno v Příloze 2. 
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5.5.1     Ţelezniční cisterna na pozici stáčení 

 Kapalný chlor je do podniku dopravován v ţelezniční cisterně. Provozní dokumentací 

je upravena přítomnost maximálně jedné ţelezniční cisterny na vnitřní vlečce společnosti , 

stejně tak je omezena maximální doba přítomnosti plné ţelezniční cisterny v podniku 

na 24 hodin. Ţelezniční cisterna o objemu 39 m
3
 se plní na maximálně 80 % objemu, 

tj. přibliţně 31,2 m
3
. Maximální povolená hmotnost náplně je 46 tun. Cisterna na pozici 

stáčení je na Obrázku 1. 

 

 

Obrázek 1: Cisterna s chlorem na pozici stáčení 

 Na vrcholu cisterny je průlez, na jehoţ víku jsou umístěny tři zaslepené příruby. Dvě 

příruby pro odběr kapalného chloru jsou umístěny vlevo a vpravo od podélné osy cisterny, 

příruba pro odběr plynného chloru je umístěna v podélné ose cisterny. Na uzavírací ventily 

cisterny působí tlak uvnitř cisterny. Otevírají se zatlačením kuţelky dovnitř cisterny, čehoţ 

lze dosáhnout mechanicky nebo pneumaticky - stlačeným vzduchem. Samotné ventily jsou 

v době transportu chráněny ocelovými kloboučky, navíc celé víko je zakryto ocelovým 

poklopem. 



26 

 

 Cisterna je posunována na slepou (kusou) kolej v místě označovaném jako stáčiště. 

Stáčecí plošina s částí potrubního rozvodu směřujícího do zásobníku chloru je na Obrázku 2. 

Prostor stáčiště je definován pracovní rampou pro napojení dráţní cisterny pancéřovou hadicí 

na stabilní potrubní rozvody (včetně zabezpečovacích zařízení). Samotná pracovní rampa je 

oplocena a označena výstraţnými tabulemi. Cisterna musí být umístěna v prostoru mezi 

dvěma čidly na chlor, která jsou blízko slepé koleje. Třetí chlorové čidlo je na pracovní 

plošině. Chlorová čidla jsou napojena na PC ve velínu chlorace a při překročení koncentrace 

chloru ve vzduchu nad 1 ppm vyvolají poplach a PC automaticky uzavře pneumatické ventily 

a přeruší přečerpávání chloru do doby, neţ koncentrace opět poklesne pod 1 ppm. Aby se 

zamezilo nenadálému pohybu cisterny a tím i poškození potrubních rozvodů, musí být 

cisterna zajištěna proti posunutí utaţením a uzamčením ruční brzdy a umístěním zaráţecích 

klínů z obou stran kol. Výhybka musí být uzamčena do odbočky.  

 Započetí stáčení je závislé na vztahu mezi výškou hladiny chloru v zásobníku a 

mnoţstvím chloru v cisterně. Tento vztah je uveden v Příloze 3. Podmínkou pro zahájení 

stáčení je jednak dodrţení tohoto vztahu a dále také čerpání chloru ze zásobníku do chlorace. 

Přečerpávání chloru z cisterny do zásobníku se děje dvojím způsobem: tlakem samotného 

chloru (rozdíl tlaků mezi cisternou a zásobníkem) nebo stlačeným suchým vzduchem. 

 

Obrázek 2: Stáčecí plošina s potrubním rozvodem do zásobníku chloru 
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5.5.2     Potrubní trasy pro rozvod chloru 

 Potrubní rozvody chloru jsou tvořeny svařovaným kovovým dvouplášťovým 

potrubím. Celková délka potrubí je cca 200 m. Potrubní rozvody jsou rozděleny do dvou 

sekcí. První trasa o délce 100 m vede z prostoru stáčiště do zásobníku, druhá trasa o délce 

100 m vede ze zásobníku do chlorace. Světlost vnitřních potrubí je 21,8 mm.  

 Potrubní trasy jsou osazeny 4 kusy tlakových snímačů, které hlídají tlak mezi vnitřním 

a vnějším potrubím. Při úniku chloru z vnitřního potrubí do vnějšího dojde ke zvýšení tlaku 

v tomto vnějším potrubí a spuštění alarmu na PC ve velínu chlorace. Potrubní trasy jsou také 

opatřeny pneumatickými ventily, které jsou při běţném provozu v otevřené poloze. 

Při spuštění alarmu vyvolaném zvýšením tlaku ve vnějším potrubí, výpadkem elektrické 

energie nebo výpadkem tlakového vzduchu, dojde k uzavření těchto ventilů. Jejich opětovné 

otevření je moţné po odeznění příčiny spuštění alarmu. Na potrubní trase ze stáčiště 

do zásobníku je umístěn filtr pro zachycení nečistot obsaţených v chloru a vibrační detektor, 

který plní funkci čidla průtoku. Potrubní rozvody jsou opatřeny ručními ventily, jeden je 

před vstupem do stabilního zásobníku ze stáčiště, druhý za výstupem ze stabilního zásobníku 

směrem do chlorace. Potrubní rozvody jsou označeny šedým nátěrem s tenkými ţlutými 

pruhy. Navíc jsou na některých místech označeny druhem média a směrem proudění.  

5.5.3     Stabilní zásobník chloru a sklad chloru 

 Stabilní chlorový zásobník je kovová tlaková leţatá nádoba válcového profilu 

s klenutými dny. Veškeré vstupní i výstupní otvory jsou umístěny v nejvyšší části nádoby.  

Jmenovitý objem zásobníku je 38 m
3
, čemuţ odpovídá necelých 55 t chloru. Plnění zásobníku 

je omezeno na 80 % celkového objemu, čemuţ odpovídá bílá čára na vnějším plášti 

zásobníku. Tato čára je umístěna ve výšce 2 m. Výšku hladiny sleduje kontinuálně radarový 

snímač. Výšku hladiny lze určit i vizuálně podle námrazy na vnějším plášti zásobníku.  

Při překročení limitní hodnoty plnění zásobníku řídící systém na PC ve velínu chlorace 

automaticky uzavře pneumatický ventil na potrubní trase ze stáčiště do stabilního zásobníku a 

opět jej otevře při poklesu hladiny pod 1,9 m.  

 Výpočtový tlak jsou 3 MPa (z bezpečnostních důvodů sníţen na 2,2 MPa). Maximální 

provozní tlak v nádobě je 1,2 MPa. Výpočtová teplota činí 50 ºC. Provozní teplota zásobníku 

je 40 ºC a maximální povolená teplota ve skladu chloru je 35 ºC. K měření teploty slouţí 

teploměry (1 ks je umístěn ve skladu chloru, 1 ks na stabilním zásobníku). Tlak ve stabilním 

zásobníku hlídá ručičkový tlakoměr s místním výstupem na stabilním zásobníku a tlakový 
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snímač s dálkovým výstupem na PC ve velínu chlorace. Ve spodní části zásobníku je 

elektrický ohřev. 

 Stabilní zásobník chloru je vybaven pojistným ventilem, který slouţí k uvolnění 

neţádoucího tlaku, který by mohl v zásobníku narůstat především následkem případného 

poţáru v okolí skladu chloru nebo přímo uvnitř skladu. Pojistný ventil je umístěn 

na výstupním potrubí, které ústí do havarijního zásobníku. Jmenovitý objem havarijního 

zásobníku činí necelých 20 m
3
, coţ představuje asi 25 t chloru. Otevírací tlak pojistného 

ventilu je 8 bar (0,8 MPa). Před pojistným ventilem je umístěna průtrţná membrána, která má 

zamezit trvalému působení chloru na pojistný ventil a jeho opotřebení. Průtrţný tlak 

membrány je 6,85 bar (0,685 MPa). Za účelem kontroly membrány, popřípadě její výměny, je 

před membránou umístěn klasický ventil, který musí být trvale v otevřené poloze a označen 

nápisem „TRVALE OTEVŘEN - NEZAVÍRAT“. Z havarijního zásobníku je moţné chlor 

odebírat přímo do chlorace.  

 Zásobník chloru je umístěn ve skladu chloru. Jedná se v podstatě o budovu v budově. 

Vnitřní budova plní funkci retenční (záchytné) nádrţe. V okruhu 10 m od skladu chloru je 

zakázáno pracovat s otevřeným ohněm, skladovat jakýkoli materiál, suroviny nebo výrobky. 

Vstup do skladu chloru je nepovolaným osobám zakázán. Vstup do skladu chloru je trvale 

uzamčen. Sklad chloru je zabezpečen proti neoprávněnému vstupu světelnou závorou. 

Při vstupu do skladu chloru zadá zaměstnanec osobní přístupový kód, který mu byl přidělen. 

Vstup do skladu chloru je zaznamenán na PC ve velínu chlorace podle zadaného přístupového 

kódu.  

 Sklad chloru je vybaven 3 ks chlorových čidel, která spustí alarm na PC ve velínu 

chlorace  při překročení koncentrace chloru nad 1 ppm. Současně dojde ke spuštění havarijní 

ventilace, která je vyvedena mimo sklad chloru. Sklad chloru a stabilní zásobník jsou trvale 

monitorovány kamerovým systém. 
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5.6     Výběr vhodných metod pro analýzu rizik chlorového hospodářství 

 Výběr vhodné metody hraje klíčovou roli pro provedení účinné analýzy rizik a 

dosaţení správných a pouţitelných výsledků. Rozhodujícím faktorem pro výběr můţe být 

především fáze ţivota zařízení, jak uvádí Tabulka 4. V tomto případě se jedná o zařízení 

v běţném provozu. Jako pouţitelné se tedy jeví metody nesystematické (Bezpečnostní audit, 

Kontrolní seznamy, analýza metodou Co se stane, kdyţ...) a také některé metody 

systematické, především HAZOP, FMEA, FTA nebo ETA. 

 Pro analýzu rizik chlorového hospodářství byla vybrána jedna metoda nesystematická 

a jedna metoda systematická, konkrétně Bezpečnostní audit a studie metodou HAZOP. Tyto 

metody jsou v praxi těmi nejpouţívanějšími. Pouţití bezpečnostního auditu umoţní odhalit 

nesrovnalosti a nedostatky mezi skutečným stavem chlorového hospodářství a stavem, který 

je vyţadován vnitřními předpisy společnosti. Rovněţ umoţní nalézt slabá místa procesu a 

zvýšit tak jeho bezpečnost. Studie metodou HAZOP poté umoţní systematicky identifikovat 

moţné zdroje nebezpečí, které by mohly vést ke vzniku závaţné havárie. 

 

5.7     Bezpečnostní audit chlorového hospodářství 

 Bezpečnostní audit (prohlídka) představuje pravděpodobně nejstarší metodu 

posuzování bezpečnosti stávajících procesů a provozů. Slouţí především k porovnání 

skutečného stavu a stavu, který je vyţadován legislativou, popřípadě podnikovými předpisy a 

směrnicemi. Jeho účelem je nalezení slabých míst celého procesu a zvýšení bezpečnosti.  

 Bliţší podrobnosti o bezpečnostním auditu jsou uvedeny v kapitole 4.3. 

 Provedení bezpečnostního auditu chlorového hospodářství se skládalo ze tří fází: 

 přípravná fáze, 

 fáze provedení, 

 fáze vyhodnocení. 
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5.7.1     Příprava auditu 

 Přípravná fáze bezpečnostního auditu chlorového hospodářství představovala 

pravděpodobně časově nejnáročnější fázi celého procesu. V této fázi bylo zapotřebí stanovit 

oblast zkoumání auditu, cíl auditu a dobu jeho trvání. Následoval sběr a shromaţďování 

dostupných materiálů a informací o chlorovém hospodářství a následné důkladné 

několikatýdenní studium těchto materiálů za účelem pochopení celého procesu. Jednalo se 

o materiály poskytnuté společností Bochemie. 

 Oblast zkoumání auditu: systém chlorového hospodářství a jeho jednotlivých částí 

(cisterna na pozici stáčení, potrubní rozvody chloru, sklad chloru se stabilním zásobníkem). 

 Cíl auditu: porovnání skutečného stavu chlorového hospodářství se stavem 

poţadovaným podnikovými směrnicemi a předpisy, nalezení slabých míst zkoumaného 

procesu, identifikace zdrojů rizik a zvýšení bezpečnosti. 

 Doba trvání auditu: prosinec 2010 - leden 2011. 

 Materiály potřebné pro provedení bezpečnostního auditu: 

 provozní řád chlorového hospodářství, 

 bezpečnostní zpráva, 

 bezpečnostní list chloru, 

 vnitřní havarijní plán, 

 plán havarijních opatření při úniku chloru. 

 Po prostudování těchto materiálů následovalo sestavení seznamu kontrolních poloţek 

a poţadavků, které vyplývají z těchto materiálů. Následovala fáze samotného provedení 

bezpečnostního auditu. 

 

5.7.2     Provedení auditu 

 Fáze samotného provedení auditu zahrnovala diskuzi se zaměstnanci, kteří mají 

na starost oblast chlorového hospodářství, a následnou prohlídku jednotlivých zařízení. Tato 

fáze probíhala ve dnech 4. a 5. ledna 2011. Toto datum bylo vázáno na přítomnost ţelezniční 

cisterny s chlorem v objektu společnosti (stáčení cisterny probíhá zpravidla 2x měsíčně). 
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 Celou prohlídku zaštiťoval Ing. Jaromír Smrček, který má ve společnosti Bochemie 

systém chlorového hospodářství na starosti. Prohlídka byla vedena v souladu s logistickým 

řetězcem dodávek chloru, tj. od cisterny na pozici stáčení, přes potrubní rozvody chloru aţ 

ke skladu chloru se stabilním zásobníkem. Prohlídka byla zakončena na stanovišti obsluhy 

ve velínu chlorace. Zde byla rovněţ otestována funkčnost chlorových čidel. 

 

5.7.3     Vyhodnocení auditu 

 Při provádění bezpečnostního auditu bylo zjištěno několik nedostatků a rozporů 

mezi skutečným stavem a stavem poţadovaným provozní dokumentací. Rovněţ byla nalezena 

nebezpečná a slabá místa, která by mohla způsobit vznik havárie. Níţe jsou uvedeny zjištěné 

nedostatky.  

1. Nechráněný ţelezniční přejezd. Ţelezniční vlečka v areálu společnosti je křiţována 

dopravní komunikací. Je zde zřízen nechráněný ţelezniční přejezd. Tato komunikace 

je v areálu poměrně frekventovaná (jezdí zde i desítky nákladních automobilů denně). 

Při posunování cisterny s chlorem přes tento přejezd existuje riziko sráţky vozidla 

s cisternou a riziko úniku chloru.  

2. Detekce chloru v ţelezniční cisterně. Před samotným stáčením není provedena ţádná 

kontrola, zda je v cisterně skutečně chlor. Tuto zodpovědnost má pouze dodavatel. 

V případě záměny látek v cisterně u dodavatele by mohlo dojít k neţádoucím 

chemickým reakcím a závaţným následkům. 

3. Chybné barevné označení potrubních rozvodů. Provozní řád chlorového 

hospodářství uvádí, ţe barva potrubních rozvodů chloru je ţlutá, ve skutečnosti je toto 

potrubí šedé s tenkými ţlutými pruhy. Tento nedostatek je o to závaţnější, ţe vedle 

potrubních rozvodů chloru jsou potrubní rozvody zemního plynu, které jsou skutečně 

označeny ţlutou barvou (Obrázek 3), a tak můţe dojít k jejich záměně. 
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Obrázek 3: Barevné značení potrubí na chlor a zemní plyn 

4. Netěsnost armatur na ţelezniční cisterně. Při stáčení cisterny dochází vlivem 

netěsnosti některých armatur na ţelezniční cisterně k menším únikům chloru. 

Při překročení koncentrace 1 ppm dochází k automatickému zablokování procesu 

stáčení. Odblokování je moţné aţ při poklesu koncentrace. Proto jsou čidla zakrývána 

igelitem, coţ však sniţuje jejich účinnost v případě moţného masivního úniku chloru 

z ţelezniční cisterny. Tento stav však nelze řešit jiným způsobem.  

5. Nedostatečný objem havarijního zásobníku. Havarijní zásobník má poloviční 

objem neţ stabilní zásobník. Tento fakt se můţe projevit jako velmi závaţný 

v případě, ţe bude potřeba náhle přečerpat velké mnoţství chloru (nadpoloviční objem 

stabilního zásobníku) ze stabilního zásobníku do havarijního. 

6. Chybějící pojistný ventil a průtrţná membrána. Stabilní zásobník a havarijní 

zásobník mají být propojeny prostřednictvím potrubí s pojistným ventilem a průtrţnou 

membránou, za kterou má být umístěn klasický ručně ovladatelný ventil, který má být 

trvale v otevřené poloze. Účelem je uvolnit přetlak vzniklý ve stabilním zásobníku 

do havarijního zásobníku. Pojistný ventil a membrána nejsou součástí potrubí a 

klasický ventil je trvale uzavřen. 

7. Vývod havarijní ventilace. Součástí skladu chloru je i havarijní ventilace, k jejíţ 

aktivaci dojde při koncentraci chloru nad 1 ppm. Vývod této ventilace je proveden 

před budovu skladu chloru. V těsné blízkosti tohoto vývodu je nasávání vzduchu 

na linku SAVO PP (Obrázek 4). Vzhledem k vlastnostem chloru (chlor je těţší 
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neţ vzduch a klesá k zemi) hrozí riziko jeho nasátí na tuto linku a poškození zdraví 

zaměstnanců.   

 

Obrázek 4: Vývod havarijní ventilace ze skladu chloru 

8. Nedodrţení bezpečné vzdálenosti od skladu chloru. Provozní řád chlorového 

hospodářství uvádí minimální 10 m vzdálenost od skladu chloru, ve které je zakázáno 

skladovat materiál. Tato vzdálenost není dodrţena, v blízkosti skladu chloru se 

nachází kontejnery s odpady, případně výrobky čistící chemie. 

 Výše popsané nedostatky lze rozdělit do dvou skupin. První skupinu (body 3., 6. a 8.) 

tvoří nedostatky, které vznikají rozporem mezi skutečným stavem a stavem, který je 

poţadován interními předpisy společnosti Bochemie. Především se jedná o jiţ zmiňovaný 

Provozní řád chlorového hospodářství (a z něj poté vyplývající a na něj navazující 

dokumentace, např. Vnitřní havarijní plán, Bezpečnostní zpráva). Do druhé skupiny moţno 

zařadit nedostatky, které sice nepředstavují rozpor mezi skutečným stavem a určitým 

předpisem, ale vyplynuly z prohlídky celého zařízení a rozhovorů se zaměstnanci a jsou tedy 

výsledkem identifikace nebezpečí. I tato skupina nedostatků můţe vést ke vzniku závaţné 

havárie, a proto je na ně upozorněno. O některých nedostatcích příslušní pracovníci věděli, 

některé pro ně byly novým poznáním. Jedná se o body zbývající.  

 Návrh opatření vyplývajících z provedeného bezpečnostního auditu bude proveden 

v kapitole 5.9. 
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5.8     Studie chlorového hospodářství metodou HAZOP 

 Studie metodou HAZOP představuje v současné době uznávaný evropský standard pro 

identifikaci nebezpečných stavů sloţitějších procesů a systémů. Jedná se o metodu 

systematickou, která je, stejně jako všechny systematické metody, náročná na čas, znalosti a 

zkušenosti.  

 Cílem metody je vytvoření seznamu nebezpečných situací, odhalení příčin jejich 

vzniku, odhad moţných následků a návrh opatření za účelem zvýšení bezpečnosti. 

 Studii metodou HAZOP provádí multidisciplinární tým odborníků pod vedením 

metodika, vedoucího studie HAZOP, na společných poradách. Při těchto poradách se 

systematicky posuzují jednotlivé části systému pouţitím klíčových slov (Tabulka 5) 

v kombinaci s účelem daného subsystému. Takto jsou odhaleny moţné odchylky 

od projektovaných stavů. Následuje zjištění příčin vzniku odchylek, odhad následků a 

navrţení opatření, která povedou ke zvýšení bezpečnosti. 

 Další podrobnosti o studii metodou HAZOP jsou uvedeny v kapitole 4.5.1. 

 Prvním krokem v celém procesu bylo studium metodiky pro moţnost samotného 

provedení studie chlorového hospodářství metodou HAZOP. Za tímto účelem byla pouţita 

norma ČSN IEC 61 882:2002 Studie nebezpečí a provozuschopnosti (studie HAZOP) - Pokyn 

k pouţití.  Tato norma představuje českou verzi mezinárodního standardu z roku 2001, 

v České republice vstoupila v platnost v říjnu roku 2002. Účelem normy je popsat principy a 

postupy studie HAZOP. 

 Důleţitým krokem bylo studium vzorových příkladů z celé řady publikací [2, 6, 8, 9], 

které byly základem pro lepší pochopení celé problematiky a vytvoření představy, jakým 

způsobem by měla být studie chlorového hospodářství metodou HAZOP provedena, aby bylo 

dosaţeno co nejlepších výsledků, které by mohly být aplikovány a vyuţity v praxi pro zvýšení 

bezpečnosti chlorového hospodářství. 

 Studie chlorového hospodářství metodou HAZOP probíhala ve 4 fázích: 

 stanovení rozsahu a cílů a výběr pracovního týmu, 

 příprava, 

 zkoumání, 

 dokumentace a další postup. 
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5.8.1     Stanovení rozsahu a cílů a výběr pracovního týmu 

 Tato první fáze byla zaměřena především na stanovení rozsahu studie, cílů, které 

by měly být dosaţeny, a také na výběr vhodných odborníků do pracovního týmu.  

 Studii metodou HAZOP byl podroben systém chlorového hospodářství ve společnosti 

Bochemie. Systém chlorového hospodářství se skládá z jednotlivých částí, kterými jsou 

ţelezniční cisterna na pozici stáčení, potrubní rozvody chloru a stabilní zásobník chloru 

umístěný v budově skladu chloru. 

 Cílem studie chlorového hospodářství metodou HAZOP je identifikace odchylek 

od běţných (provozních) stavů v jednotlivých částech systému chlorového hospodářství, které 

by mohly vést k problémům s provozuschopností nebo by mohly způsobit vznik závaţné 

havárie. Účelem je tedy tyto odchylky odhalit, nalézt příčiny a následky jejich vzniku a 

přijmout příslušná opatření, která povedou ke zvýšení bezpečnosti (ale také 

provozuschopnosti a spolehlivosti) systému chlorového hospodářství.  

 Studii chlorového hospodářství prováděl tým ve sloţení: 

 Ing. Jaromír Smrček - vedoucí výrobní divize I, osoba zodpovědná za provoz 

chlorového hospodářství, 

 Marek Tardoň - pracovník chlorového hospodářství, 

 Ing. Petr Kopia - technik bezpečnosti práce a poţární ochrany, 

 Dominik Halla - vedoucí studie a zapisovatel. 

 

5.8.2     Příprava 

 Přípravná fáze představovala společně s fází zkoumání pravděpodobně časově 

nejnáročnější část celého projektu. Přípravná fáze probíhala v lednu a únoru roku 2011. 

Vedoucí studie měl v této fázi celou řadu povinností. Především se jednalo o shromáţdění 

materiálů o systému chlorového hospodářství a jejich podrobnější studium. V této fázi byly 

vyuţity znalosti získané při provedení bezpečnostního auditu chlorového hospodářství.  

 Po studiu těchto materiálů následovalo jejich převedení do takové formy, která mohla 

být prezentována jednotlivým členům pracovního týmu na úvodní pracovní poradě. 

Především se jednalo o popis chlorového hospodářství a jeho jednotlivých částí, seznámení 

s vlastnostmi chloru, seznámení se studií HAZOP apod.  
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 Důleţitým bodem přípravné fáze bylo sestavení časového plánu, jakým způsobem 

budou probíhat jednotlivé pracovní porady. Po dohodě se členy pracovního týmu bylo 

dohodnuto, ţe pracovní porady budou probíhat ve školící místnosti společnosti Bochemie, 

která je vybavena potřebnou audiovizuální technikou a celkovým zázemím pro úspěšné 

provedení studie. Zároveň bylo dohodnuto, ţe délka trvání pracovních porad by se měla 

pohybovat maximálně okolo 2 hodin, v polovině pracovní porady by měla následovat krátká 

přestávka. Délka provedení studie byla odhadnuta na 6 - 8 pracovních porad. Kaţdá porada 

bude zaměřena na určitý subsystém chlorového hospodářství jako celku. 

 V této fázi byla také dohodnuta klíčová slova, která v kombinaci s účelem (funkcí) 

zařízení vytvoří odchylku od bezpečného (projektovaného) stavu. Jedná se o slova NENÍ, 

VĚTŠÍ (VYŠŠÍ), MENŠÍ (NIŢŠÍ), A TAKÉ, REVERZE, JINÝ. Jiná vodicí slova by nebyla 

pravděpodobně pouţitelná. 

 

5.8.3     Zkoumání 

 Zkoumání je třetím krokem při provedení studie metodou HAZOP. Tato část zahrnuje 

celou řadu dílčích operací: 

 rozdělení systému na jednotlivé části, 

 volbu části, 

 pouţití vodících slov za účelem zjištění odchylky od projektovaného stavu, 

 zjištění příčin a následků odchylky, 

 rozpoznání významnosti problému, 

 činnost stávajících bezpečnostních opatření (detekce, ochrana), 

 návrh opatření. 

 Prvním krokem zkoumání je rozdělení systému na jednotlivé části. Celý systém 

chlorového hospodářství byl rozdělen na tyto subsystémy: 

1. Cisterna s kapalným chlorem na pozici stáčení. Objem 39 m
3
. Plnění na maximálně 

80 % objemu, tj. 31,2 m
3
. Maximální hmotnost náplně 46 t. Umístěna na slepé koleji 

mezi dvěma čidly na chlor. Na pracovní plošině je umístěno třetí čidlo na chlor. 

Výhybka uzamčená do odbočky, cisterna zabezpečena proti posunutí. Horní stáčení 

rozdílem tlaků mezi cisternou a stabilním zásobníkem, popřípadě tlakovým vzduchem. 
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Armatury a ventily chráněny ocelovým víkem. Tři příruby pro odběr chloru (dvě pro 

kapalný a jedna pro plynný). Není zavedena kontrola chloru v cisterně. Stáčení závislé 

na odběru a klimatických podmínkách. Přítomnost cisterny v podniku zpravidla 

dvakrát měsíčně.  

2. Potrubní rozvod z cisterny do stabilního zásobníku. Svařované kovové 

dvouplášťové potrubí. Délka 100 m. Dva pneumatické ventily, při přečerpávání 

v otevřené poloze. Dva tlakové snímače, které monitorují tlak mezi vnějším a vnitřním 

pláštěm. Při nárůstu tlaku dojde k uzavření pneumatických ventilů. Jeden vibrační 

detektor - čidlo průtoku. Odnímatelný filtr pro zachycení nečistot obsaţených 

v chloru. Ruční ventil před vstupem do zásobníku. 

3. Stabilní zásobník chloru. Kovová tlaková leţatá nádoba válcového profilu 

s klenutými dny. Objem 38 m
3
. Hmotnost náplně 55 t. Plnění na maximálně 80 % 

objemu. Výška hladiny sledována kontinuálně radarovým snímačem. Provozní teplota 

40 ºC. Měření teploty v zásobníku teploměrem. Měření tlaku v zásobníku místně 

ručičkovým tlakoměrem a dálkově tlakovým snímačem s výstupem na PC ve velínu 

chlorace. Pojistný ventil pro uvolnění přetlaku ze stabilního do havarijního zásobníku. 

Před pojistným ventilem je umístěna průtrţná membrána a klasický ventil, ručně 

ovládaný, trvale v otevřené poloze. Elektrický ohřev ve spodní části zásobníku. 

4. Budova skladu chloru. Budova v budově - retenční funkce. Zděná konstrukce. Lehká 

střešní krytina. Místnost je vybavena okny. Dvoukřídlé plechové dveře. Vstup jen 

oprávněným osobám - budova skladu je uzamčena, vybavena světelnou závorou a 

panelem pro zadání přístupového kódu. Vybavena elektrickým ohřevem zásobníku, 

teplotním čidlem - maximální teplota 35 ºC. Havarijní ventilace s vývodem před 

budovu skladu. Tři chlorová čidla. Kamerový systém.   

5. Potrubní rozvod ze stabilního zásobníku do chlorace. Svařované kovové 

dvouplášťové potrubí. Délka 100 m. Dva pneumatické ventily, při přečerpávání 

v otevřené poloze. Dva tlakové snímače, které monitorují tlak mezi vnějším a vnitřním 

pláštěm. Při nárůstu tlaku dojde k uzavření pneumatických ventilů. Ruční ventil 

za výstupem ze zásobníku. Vedeno souběţně s potrubím zemního plynu. 

 Po rozdělení systému na jednotlivé dílčí subsystémy následovala studie jednotlivých 

částí při pracovních poradách HAZOP týmu. Na kaţdé poradě se probírala vţdy jen jedna část 

systému. Zkoumání se provádělo postupem „nejdřív prvek“, který se provádí tak, ţe se zvolí 

určitý prvek nebo charakteristika zkoumané části a na daný prvek se aplikují dohodnutá 
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klíčová slova. Vhodnou kombinací klíčového slova s charakteristikou prvku byla nalezena 

odchylka od projektovaného stavu. Následovalo zjištění příčin pokládáním otázek typu „Co 

mohlo vést k...“ a „Co způsobilo,ţe...“, nalezení následků pokládáním otázek „Co se stane, 

kdyţ...“ nebo „Jaký následek můţe mít...“. Důleţitou součástí zkoumání bylo určení, jakým 

způsobem budou fungovat stávající bezpečnostní opatření, a také návrh opatření, která 

by mohla vést ke zvýšení bezpečnosti chlorového hospodářství. Pozornost byla také věnována 

stanovení priority při realizaci navrţených opatření. Za tímto účelem byla navrţena tříbodová 

stupnice pro hodnocení stupně priority: nízký, střední, vysoký. Stanovení priority probíhalo 

následujícím způsobem: kaţdý člen pracovního týmu vyjádřil svůj názor na prioritu realizace 

navrţených opatření. Jako výsledná byla zvolena priorita s největší četností. V případě 

rovnosti četností byla zvolena vyšší z obou priorit.       

 

5.8.4     Dokumentace a další postup 

 Poslední krok HAZOP studie - dokumentace - je pevně spojen s krokem předchozím, 

tedy zkoumáním. Tyto dva kroky je nutné během studie aplikovat společně. Dokumentace 

umoţňuje zaznamenat výsledky, kterých bylo dosaţeno během fáze zkoumání.  V záhlaví 

tabulky je uvedeno datum, subsystém a jeho účel/funkce. Následují sloupce, které byly 

vyplňovány během pracovních porad. Sloupce jsou seřazeny takto: klíčové slovo, odchylka, 

příčina, následek, stávající bezpečnostní funkce, navrhované opatření a stupeň priority.  

 Vzhledem k rozsahu záznamů ze studie chlorového hospodářství metodou HAZOP 

jsou výsledky uvedeny v Příloze 4. 

 Na základě těchto výsledků, respektive na základě stanovení stupně priority 

pro realizaci navrţených opatření, lze určit opatření, která by měla být realizována přednostně 

a v co moţná nejkratším čase. Mezi tato opatření patří zejména: 

 zavedení detekce chloru v ţelezniční cisterně, 

 vybudování skrápěcího systému (vodní clony) na pozici stáčení, 

 vybudování záchytné vany na pozici stáčení, 

 zvýšení bezpečnosti při posunu cisterny přes nechráněný ţelezniční přejezd, 

 zkoušky těsnosti potrubních rozvodů, 

 zkoušky těsnosti mezikusu pro napojení ţelezniční cisterny na potrubní rozvody, 

 izolování potrubí, 
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 zvětšení objemu havarijního zásobníku, 

 chlazení zásobníku vodou pro případ poţáru v okolí skladu, 

 řešení zpracování uniklého chloru v budově skladu chloru, 

 řešení plynotěsnosti budovy skladu, 

 vyřešení vývodu havarijní ventilace, 

 nahrazení ručně ovládaných ventilů na potrubních trasách za dálkově ovládané. 

 Návrh opatření, která vyplývají z provedené studie chlorového hospodářství metodou 

HAZOP a která by měla být realizována, je poměrně široký. Ne kaţdé takto navrţené opatření 

bude skutečně realizováno a pouţito v praxi. Mezi hlavní důvody nevyuţití některých 

opatření patří především důvody finančního nebo technického charakteru (např. stavební 

úpravy budovy skladu chloru za účelem zvýšení tlakové odolnosti a plynotěsnosti jsou 

v současných podmínkách nerealizovatelné, vybudování záchytné vany na pozici stáčení 

by nebylo stoprocentně účinným opatřením, neboť kapalný chlor zachycený v této vaně 

by měl tendenci se rychle vypařovat do okolí a to i při niţších teplotách).  

 Opatření, která vyplývají ze studie chlorového hospodářství metodou HAZOP (ale 

také z provedeného bezpečnostního auditu) a která budou skutečně realizována, jsou uvedena 

v kapitole 5.9. 
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5.9     Návrh opatření vyplývajících z provedené analýzy rizik 

 Rozhodujícím krokem v celém procesu analýzy rizik je nalezení a realizace vhodných 

opatření. Navrţení a přijetí takovýchto opatření je významný proces, jehoţ účelem je úplně 

nebo částečně odstranit nalezená rizika. Navrţená a přijatá opatření mohou mít v praxi různý 

charakter, nejčastěji se jedná o opatření technická nebo organizační, v menší míře se aplikují 

i opatření kontrolní nebo výchovná.  

 Účelem této kapitoly je navrţení opatření, která by měla přispět ke zvýšení 

bezpečnosti celého systému chlorového hospodářství ve společnosti Bochemie a jeho 

jednotlivých částí. Tato opatření jsou výsledkem provedené analýzy rizik, vyplývají jak 

z provedeného bezpečnostního auditu, tak i studie chlorového hospodářství metodou HAZOP. 

 Návrh opatření jsem prováděl společně s Ing. Jaromírem Smrčkem, který má celý 

systém chlorového hospodářství na starosti. Cílem bylo navrhnout taková opatření, která 

by byla realizovatelná a přijatelná, a to jak ve výhledu krátkodobém, tak i dlouhodobém. Je 

dobré poznamenat, ţe přijetí opatření je poměrně sloţitý proces, který je závislý na celé řadě 

faktorů, z nichţ nejdůleţitější jsou čas a finance. 

1. Posunování ţelezniční cisterny přes nechráněný ţelezniční přejezd. 

Pro posunování ţelezniční cisterny přes nechráněný ţelezniční přejezd bude zřízena 

funkce posunovače, který bude mít za povinnost umístit v obou směrech 

před přejezdem na komunikaci výstraţné tabule, které budou tvořeny přenosnou 

dopravní značkou „Zákaz vjezdu“ a doplněny tabulkou s textem „POZOR - 

NEBEZPEČNÝ POSUN“, a tím omezit dopravu přes ţelezniční přejezd v době 

posunu a upozornit řidiče motorových vozidel na nebezpečný posun. Posunovač bude 

rovněţ spolupracovat se strojvedoucím lokomotivy, který vykonává posun. Konkrétně 

ujistí strojvedoucího, ţe doprava je zastavena a posun můţe bezpečně začít. 

2. Zavedení detekce chloru v ţelezniční cisterně na pozici stáčení. Chlor je 

do společnosti dodáván z různých zdrojů (Francie, Polsko, Česká republika). Všichni 

dodavatelé dodávající chlor do společnosti Bochemie mají tento systém certifikovaný 

a chlor je do společnosti dodáván s atestem daného dodavatele. Je tedy málo 

pravděpodobné, ţe by u dodavatele došlo k záměně chloru za jinou látku. Nicméně 

v rámci zvýšení bezpečnosti chlorového hospodářství bude zavedena detekce chloru 

v ţelezniční cisterně, která se bude provádět vţdy před zahájením stáčení, aby se 

zabránilo vzniku situace, kdy by v cisterně byla jiná látka neţ chlor a při přečerpání 
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do stabilního zásobníku tak mohlo dojít k neţádoucím chemickým reakcím. Existuje 

několik variant detekce chloru: 

a. Zabudování čidla na chlor do pancéřové hadice (mezikusu) a jeho ofouknutí 

při napojení mezikusu na ventily ţelezniční cisterny. Výstup zřídit na PC 

ve velínu chlorace nebo přímo na stáčecím stanovišti. Pokud by čidlo ukázalo 

zvýšení koncentrace, znamenalo by to, ţe v cisterně je skutečně chlor a stáčení 

by mohlo být zahájeno. Pokud by čidlo nezareagovalo, cisterna by se vrátila 

zpět dodavateli. Nevýhodou je fakt, ţe čidlo bude reagovat i na sloučeniny 

obsahující chlor. 

b. Zřízení slepé větve potrubního rozvodu za mezikusem před vstupem 

do potrubního rozvodu ze stáčiště do stabilního zásobníku. Na této slepé větvi 

by pracovníci prováděli odběr vzorků, který by následně analyzovali. Jedním 

ze způsobů ověření, zda je v cisterně chlor, je „probublání“ menšího mnoţství 

plynného chloru přes roztok jodidu draselného. Pokud dojde ke zbarvení 

roztoku na fialovou barvu, potvrdí se přítomnost chloru v ţelezniční cisterně a 

bude moţné započít stáčení. V opačném případě by se cisterna opět vrátila 

dodavateli. Tento způsob ověřování bude nahodilý, jelikoţ je poměrně 

nákladný. 

3. Barevné označení potrubních rozvodů chloru a zemního plynu. Provozní řád 

chlorového hospodářství uvádí, ţe potrubní rozvody chloru jsou označeny ţlutou 

barvou. Jak jiţ bylo uvedeno, jedná se o chybné označení (rozpor se skutečným 

stavem). Ţlutě je označeno potrubí pro rozvod zemního plynu, potrubí pro rozvod 

chloru je označeno šedou barvou se ţlutými pruhy. Jednoduchým řešením je 

aktualizace Provozního řádu chlorového hospodářství, ve kterém stačí změnit popis 

barevného označení potrubních rozvodů chloru v závislosti na jejich skutečném 

barevném provedení. 

4. Nedostatečný objem havarijního zásobníku. Tato situace je ve společnosti 

v současné době intenzivně řešena. Vzhledem k faktu, ţe stávající stabilní zásobník 

dosluhuje (rok výroby 1985) a havarijní zásobník má pouze poloviční objem 

zásobníku stabilního, je potřeba tuto situace urychleně vyřešit. V praxi se nabízejí tři 

moţná řešení, která se liší zejména finanční náročností, ale také náročností na čas, 

znalosti, prostorové poţadavky a moţnost získání příslušných povolení od orgánů 

veřejné správy: 
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a. První řešení představuje úplné zrušení stabilního zásobníku. Tato varianta 

zahrnuje stavební úpravy stávajícího stáčiště ţelezniční cisterny. Celý prostor 

stáčiště se zakryje a zastřeší (včetně ţelezniční cisterny), vznikne nová 

budova, která bude chráněna před povětrnostními podmínkami. Tento prostor 

bude vyhříván podobně jako stávající budova skladu. Součástí úprav bude i 

instalace moderních zplyňovacích zařízení, která budou zplyňovat kapalný 

chlor z cisterny a odvádět jej do technologie chlorace. Nebude tak zapotřebí 

stabilního zásobníku chloru. Nevýhodou této varianty jsou stavební úpravy 

stávajícího stáčiště a nutnost zvyšování kapacit potrubních rozvodů chloru. 

b. Druhou moţností je vybudování nového systému chlorového hospodářství 

v jedné budově. V této budově bude probíhat stáčení ţelezniční cisterny 

do stabilního zásobníku, následné zplyňování chloru a proces chlorace. Tato 

budova bude betonovým sarkofágem, který oddělí celou výrobu od zbytku 

závodu. Budova bude plynotěsná s dostatečnou tlakovou odolností. Celý 

prostor bude vyhříván a napojen na havarijní ventilaci, která odvede uniklý 

chlor do chlorace. Podobným způsobem jsou v současné době stavěny 

systémy chlorového hospodářství v západní Evropě, především v zemích 

Beneluxu. Tato varianta je však velmi finančně náročná, cena výstavby se 

pohybuje v řádech stovek milionů korun, a proto je v těchto poměrech 

prakticky nerealizovatelná. 

c. Jako nejpravděpodobnější se jeví poslední varianta. Ta počítá s nákupem 

nového stabilního zásobníku, který by byl kopií zásobníku stávajícího. Objem 

bude srovnatelný. Při této variantě dojde k odstranění havarijního zásobníku, 

který bude nahrazen současným stabilním zásobníkem. Současný stabilní 

zásobník bude nahrazen zásobníkem novým. Stavební úpravy budou 

minimální, zvýší se objem havarijního zásobníku a při vzniku mimořádné 

situace bude moţné přečerpat i zcela plný stabilní zásobník do zásobníku 

havarijního. V souvislosti s tím dojde i k vyřešení poţadavku na instalaci 

průtrţné membrány a pojistného ventilu na potrubním spoji mezi stabilním a 

havarijním zásobníkem. 

5. Vyřešení vývodu havarijní ventilace. Vývod havarijní ventilace ze skladu chloru je 

vyřešen nevhodně, neboť ústí v místě, kde je nasávání vzduchu na výrobní linku. 

Při úniku chloru a spuštění havarijní ventilace můţe dojít k nasátí uniklého chloru 

na tuto linku a poškození zdraví pracovníků linky. Řešením je instalace skrápěcí 
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kolony, která bude napojena na systém havarijní ventilace. Tato kolona by pracovala 

na podobném principu, jakým pracují chlorační kotle v technologii chlorace. Chlor 

uniklý ze stabilního zásobníku bude zachytáván havarijní ventilací, která bude 

napojena na skrápěcí kolonu. Plynný chlor bude v této koloně skrápěn roztokem 

NaOH (hydroxid sodný), hlavním produktem reakce chloru s louhem bude NaClO 

(chlornan sodný), vedlejšími produkty poté NaCl (chlorid sodný) a H2O (voda). 

Vzniklý chlornan sodný bude dále vyuţitelný při výrobě produktů řady SAVO. 

Při realizaci tohoto opatření bude potřeba vyřešit důleţité okolnosti, především 

stanovit kapacitu této skrápěcí kolony a tím i havarijní mnoţství hydroxidu sodného.  

6. Dodrţování bezpečné vzdálenosti od skladu chloru. V rámci zajištění bezpečnosti 

chlorového hospodářství je v okolí skladu chloru stanovena bezpečná vzdálenost 

10 m, ve které nesmí být umístěny ţádné chemické látky a přípravky. Tento 

poţadavek není dodrţován. V této nebezpečné zóně jsou umístěny produkty 

z okolních provozů a jsou zde sběrné kontejnery komunálního odpadu, čímţ se 

zvyšuje riziko poţáru v okolí skladu, případně hrozí reakce uniklého chloru s látkami 

a přípravky v nebezpečné zóně. Stejně tak můţe dojít ke zhoršení podmínek pro zásah 

hasičů. Řešením je vyznačení této nebezpečné zóny v okolí skladu prostřednictvím 

výstraţných značek a tabulek a zahrnutí tohoto bodu do osnov školení všech 

zaměstnanců a stanovení nových míst pro umístění sběrných kontejnerů na komunální 

odpad.  

7. Ověřování těsnosti potrubních rozvodů chloru před zahájením stáčením. 

Před zahájením stáčení chloru z ţelezniční cisterny do stabilního zásobníku bude 

obsluha provádět kontroly těsnosti potrubních rozvodů chloru ze stáčiště do stabilního 

zásobníku a ze stabilního zásobníku do technologie chlorace. Kontrola těsnosti se 

bude provádět tlakovým vzduchem. V případě netěsnosti potrubních tras se tato 

netěsnost projeví nárůstem tlaku v meziplášti potrubí, dojde k vyvolání alarmu na PC 

ve velínu chlorace a současnému uzavření pneumatických ventilů na trase. Při zjištění 

netěsnosti na potrubních rozvodech budou pracovníci chlorace kontaktovat 

zámečnickou dílnu za účelem opravy. Tyto zkoušky těsnosti se budou týkat i 

potrubního mezikusu pro napojení ţelezniční cisterny na potrubní rozvod ze stáčiště 

do stabilního zásobníku. 

8. Instalace dálkově ovládaného ventilu na potrubní trase ze stabilního zásobníku 

do chlorace. Potrubní trasa rozvodu chloru ze stabilního zásobníku do technologie 

chlorace bude opatřena dálkově ovladatelnou armaturou (ventilem), která bude 
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ovládána z velínu chlorace. V současné době je zde pouţíván pouze ručně ovladatelný 

ventil (vyjma pneumatických ventilů, které však mají spíše havarijní charakter). 

Instalace dálkově ovládané armatury zvýší nejenom efektivitu práce, ale také její 

bezpečnost. Podobné opatření by mělo být aplikováno i u potrubního rozvodu chloru 

ze stáčiště do stabilního zásobníku. 

9. Izolování potrubních rozvodů chloru. Izolování potrubních rozvodů chloru 

tepelnou izolací zajistí nezávislost celého procesu na venkovních podmínkách. 

Vzhledem k vlastnostem chloru výkyvy teplot v průběhu roku ovlivňují 

provozuschopnost celého procesu. Izolování potrubí zajistí konstantní podmínky a 

ochrání i samotné potrubí před vnějšími vlivy. V místech, kde dochází k souběhu 

potrubních rozvodů chloru s rozvody zemního plynu, bude pouţita protipoţární 

izolace, která zamezí případnému působení poţáru zemního plynu na potrubní trasy 

chloru. Varianta pouţití protipoţární izolace je úspornější alternativou ke změně 

stávajícího vedení potrubních tras zemního plynu. 
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6     Závěr 

 Jednou z povinností provozovatelů objektu nebo zařízení, které vyplývají ze zákona 

o prevenci závaţných havárií, je provedení analýzy a hodnocení rizik. Jedná se o proces 

sloţitý, náročný (především na čas), ale také významný z hlediska identifikace zdrojů rizik a 

jejich následného odstranění přijetím příslušných opatření, jejichţ účelem je ochrana lidského 

ţivota a zdraví, majetku a v neposlední řadě také ţivotního prostředí. 

 Úvod bakalářské práce je věnován seznámení s problematikou prevence závaţných 

havárií. Dále jsou popsány nejznámější závaţné havárie, které se odehrály v ČR i ve světě 

za posledních přibliţně sto let, zvláštní pozornost je přitom věnována haváriím s únikem 

chloru. Součástí práce je také rozbor platné legislativy v oblasti prevence závaţných havárií a 

nastínění poţadavků z této legislativy vyplývajících. Další součástí práce je kapitola věnovaná 

analýze rizik, ve které je provedeno seznámení s nejpouţívanějšími a nejrozšířenějšími 

metodami pro analýzu a hodnocení rizik. Hlavní část práce je zaměřena prakticky, konkrétně 

na analýzu a hodnocení rizik chlorového hospodářství ve společnosti Bochemie. V této části 

jsou podrobněji popsány jednotlivé části systému chlorového hospodářství včetně jiţ 

realizovaných bezpečnostních opatření a vybrány vhodné metody pro provedení samotné 

analýzy rizik, konkrétně se jednalo o bezpečnostní audit a studii chlorového hospodářství 

metodou HAZOP. Tyto metody představují v současné době určitý standard v oblasti analýzy 

rizik, a proto byly vybrány. 

 Účelem pouţití těchto metod bylo nalezení slabých míst celého systému a identifikace 

moţných nebezpečí, která by mohla způsobit vznik (závaţné) havárie, která by mohla mít 

negativní vliv na lidské ţivoty a zdraví, majetek a ţivotní prostředí. Výsledkem pouţití těchto 

metod na systém chlorového hospodářství bylo navrţení takových opatření, jejichţ realizace 

má přispět ke zvýšení bezpečnosti daného procesu. Pouţití těchto metod a návrh opatření byl 

proveden v úzké spolupráci se zaměstnanci společnosti Bochemie. Tato spolupráce vyústila 

v navrţení takových opatření, která budou realizovatelná a skutečně pouţitelná pro zvýšení 

bezpečnosti chlorového hospodářství, čímţ se podařilo naplnit cíl této bakalářské práce. 

 V závěru bych chtěl vyjádřit své poděkování, v prvé řadě vedoucímu práce, Ing. 

Romanu Dubovému, za poskytnutí materiálů, informací a rad a za příkladné vedení při tvorbě 

bakalářské práce, a v neposlední řadě také zaměstnancům společnosti Bochemie, kteří mi 

umoţnili zaměřit bakalářskou práci právě na systém chlorového hospodářství. 
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