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1 Úvod 

Faktory ve výrobě, jakými jsou nepřetrţitý provoz, rostoucí výrobní kapacita linek, 

náročnější podmínky pro stroje, nástroje a zařízení, mají za následek potřebu zavádění 

nových dokonalejších technologií a  lepší protipoţární a protivýbuchovou  prevenci. [2] 

Díky mnoha haváriím, které se v minulosti staly a velkému dopadu na zdraví 

obyvatelstva, majetek a ţivotní prostředí, je potřeba sníţit rizika způsobující tyto havárie 

hodnocením rizik. [7] 

Hodnocení rizik je součástí celkového řízení rizik v průmyslových podnicích. Je 

zřejmé, ţe kromě identifikace zdrojů rizik a hodnocení rizik přispívají k prevenci a řízení 

rizik další činnosti, především pak řádné provozování a údrţba zařízení, trénink operátorů, 

provádění auditů, vyšetřování jiţ vzniklých nehod a havarijní plánování. [1,7] 

Objevují se však názory, ţe dokonalejší bezpečnostní postupy, které rizika sniţují, 

představují omezení pro rozvoj průmyslu. Jsme ale v novém tisíciletí a hlavně od roku 2004 

v Evropské unii, kde jsme se zavázali v přístupových podmínkách k dodrţování 

Evropských standardů. 

Analýza rizik coby základní a nezbytný krok pro zvládání rizik ohroţující zdraví lidí a 

ţivotní prostředí, patří k nejvhodnějším způsobům v řešení bezpečnostních rizik. Nejedná 

se pouze o technickou záleţitost, ale o kombinaci technických, přírodovědných a 

humanitárních disciplín s psychologickými, politickými a hlavně ekonomickými aspekty. 

Při zamyšlení se a připuštěním faktu, ţe se objevují průmyslové havárie s velkým 

dopadem na zdraví, majetek a ţivotní prostředí je nutné tyto rizika způsobující havárie 

vyhledat, identifikovat a analyzovat. Cílem práce je stanovení preventivních opatření pro 

zajištění bezpečného provozu ve firmě Galvan CZ s.r.o., a proto bylo zapotřebí nastudování 

dané problematiky a vypracování analýzy.  

Postup mé práce spočívá ve vysvětlení základních pojmů s následným představením 

firmy, popisem její činnosti, popisem její výroby a vyhledání všech rizik, které by mohly 

způsobit poţár, výbuch nebo ve velké míře poškodit ţivotní prostředí. Tyto rizika 

analyzovat a navrhnout opatření pro zajištění bezpečného provozu. 
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2 Rešerše 

Před tvorbou této bakalářské práce bylo zapotřebí nalézt potřebné informace o 

legislativních předpisech zabývajících se touto problematikou, informace o hodnocení rizik, 

zjistit jakým způsobem a pomocí jakých metod se rizika hodnotí, a jaké existují druhy 

ochran před poţáry a výbuchy a nakonec interní dokumentaci posuzované firmy. 

Neexistuje jediný zdroj informací, který by pro tvorbu mé práce byl dostačující, bylo 

nutné nastudovat více zdrojů těchto informací. Pouţitých zdrojů bylo celkem čtrnáct tištěné 

bibliografie a tři zdroje internetové. Z těchto zdrojů jsem nastudoval mnoho informací. Ne 

všechny jsem ale pouţil v mé práci. Byla nutná selekce informací na nezbytně nutné, 

okrajové a zbytečné. Informační zdroje byly, aţ na několik vyjímek staré maximálně deset 

let a veškeré v českém jazyce. 

Dle ISO/IEC 73:2002 se hodnocení rizik skládá z analýzy rizik a zhodnocení rizik. 

Analýza rizik se provádí pomocí metod, kdy se prvně identifikuje zdroj nebezpečí, následně 

se vybere havarijní scénář a riziko se odhadne. Tímto způsobem se v současnosti rizika 

hodnotí. V mé práci jsem pouţil tento známý postup. 

Metod analýzy rizik je veliké mnoţství a ne všechny jsou pro mé pouţití vhodné. 

Obecně platí, ţe nejprve se podnik analyzuje pomocí metody výběru, aby došlo k rozdělení 

na méně a více nebezpečné zdroje rizika. Rizika představující vyšší nebezpečí podle 

stanovených kritérií se následně podrobí vhodné analýze pomocí dané metody. Pouţité 

informace byly čerpány ze získaných zkušeností, na základě konzultací s učiteli a s 

vedoucím této práce, z konkrétních tištěných zdrojů dat, a z dostupných dat v elektronické 

podobě na internetu. 

Pro obecný základ jsem vyuţil zákon č. 59/2006 Sb. O prevenci závažných havárií. 

Tento zákon definuje povinnosti provozovatele při nakládání s nebezpečnými látkami 

s cílem sníţit pravděpodobnost vzniku a omezit následky závaţných havárií na zdraví, 

majetku a ţivotním prostředí. Zákon mimo jiné určuje: 

 Povinnost provést analýzu a hodnocení rizik. 

 Jakým způsobem musí provozovatel vést bezpečnostní program prevence 

závaţných havárií. 

 Podmínky pro zařazení podniku do skupiny A nebo B. 
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Dále byly pro obecnou část vyuţity skripta Protipožární a protivýbuchová 

prevence technologických procesů II., uvedené v seznamu pouţité literatury pod číslem 

dva. I přes své stáří dvaceti let neztrácí na aktuálnosti. Jedná se o velice dobře zpracované 

skriptum řešící problematiku ochran před poţáry a výbuchy, popisuje vlastnosti látek a 

vysvětluje mimo jiné moţná nebezpečí v sušících zařízeních. 

K nastudování a pochopení metod analýzy rizik bylo pouţito kombinovaně několik 

zdrojů. Mezi základní zdroje řešící tuto problematiku patří Prevence závažných havárii 

II., v seznamu pouţité literatury pod číslem sedm a Analýza nebezpečí a prevence 

průmyslových havárií I., nacházející se v seznamu pouţité literatury pod číslem jedenáct. 

Pro praktickou část práce, řešící popis firmy její výrobní proces, selekci rizik na méně 

a více nebezpečné, ale hlavně k finální podrobné analýze zdrojů nebezpečných rizik, bylo 

vyuţito hlavně osobních vědomostí získaných studiem a interních informací získaných ve 

firmě Galvan CZ s.r.o., v podobě havarijního plánu firmy. 

Osoba zabývající se problematikou hodnocení a analýzy rizik musí mít znalosti 

zákona, perfektně znát vlastnosti látek, vědět co od látek můţe za různých okolností 

očekávat. Dále musí znát metody analýzy rizik a vědět, kdy jakou metodu pouţít či 

nepouţít. Zdravý úsudek při hodnocení rizik je nutný, tuto vlastnost lze bohuţel získat 

pouze praxí. 
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3 Terminologie a průmyslové havárie 

Jak v České republice, tak v jiných zemích se často slova jako hazard a risk překládají 

stejně jako riziko. Existují však země (anglicky mluvící), kde se tyto slova překládají 

rozdílně hazard (nebezpečí) a risk (riziko), proto dochází v mnoha případech, také 

v domluvě mezi odborníky k terminologickému chaosu a je zapotřebí si tyto termíny 

ujasnit. [5] 

3.1 Vybrané pojmy 

 Riziko (risk) – Je to pravděpodobnost, se kterou dojde během určité doby a za 

definovaných podmínek expozice k projevu specifického účinku. [3] 

Riziko je vztah mezi očekávanou ztrátou (poškození zdraví, ztrátou ţivota, ztrátou 

majetku atd.) a neurčitostí uvaţované ztráty (zpravidla vyjádřenou 

pravděpodobností nebo frekvencí výskytu). [6] 

 Hazard (nebezpečí) – Je to stav, vlastnost látky, jevu, děje nebo systému, který 

působí nepříznivě pro člověka, ţivotní prostředí a materiální hodnoty. [5] 

 Hodnocení rizika – Proces posuzování velikostí rizika a jeho dopad na zdraví, 

ţivotní prostředí a materiální škody. [10] 

 Identifikace nebezpečí – Proces zjišťování zda existuje nebezpečí a jeho následné 

definování. [10] 

 Závažná havárie – Vede k bezprostřednému nebo následnému závaţnému 

poškození technologií, zařízení a jiným škodám na majetku, nebo ohroţení ţivota a 

ţivotního prostředí. [5] 

Závaţná havárie je definována podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závaţných 

havárií, jako částečně nebo zcela neovladatelná situace, která vznikla nebo můţe 

vzniknout v souvislosti s pouţíváním, výrobě, přepravováním, nebo skladováním 

nebezpečné látky. [3] 

 Domino efekt - Situace, kdy při vzniku poţáru nebo výbuchu jsou zasaţeny i jiné 

provozy a havárie se šíří z provozu na provoz. [12] 

 Bezpečnostní inženýrství – Odborná disciplína, která přednostně řeší dvě základní 

otázky identifikace nebezpečí a hodnocení rizika. [5] 
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 Zdroj rizika – Vlastnost látky nebo situace vyvolávající moţnost vzniku havárie. 

[3] 

 Nebezpečná látka – Vybraná chemická látka, nebo chemický přípravek, který má 

jednu nebo více nebezpečných vlastností. [1,5] 

 Expozice – Vystavování dané věci či předmětu různým vlivům (bezpečným či 

nebezpečným). Pokud je expozice dané látky nulová je také riziko nulové. [6] 

 Scénář – Popis havárie a po sobě navazujících událostí, které mají za úkol 

zvládnout průběh závaţné havárie. [4] 

3.2 Havárie a její jevy 

Jak bylo vysvětleno v kap. 3.1 je havárie částečně nebo zcela neovladatelná situace, 

která vznikla nebo můţe vzniknout v souvislosti s pouţíváním, výrobou, přepravováním, 

nebo skladováním nebezpečné látky. Mezi její nejčastější jevy, které mají za následek 

poškození zdraví majetku či ţivotního prostředí patří: 

 Úniky toxických plynů: 

Dochází k nim při poruchách zařízení nebo odchylkách od technologického procesu. 

Tento jev je velice nebezpečný při delší expozici na zdraví a při úniku do atmosféry, nebo 

při kontaminaci půdy pro ţivotní prostředí. Naopak co se týče ztráty na majetku nejsou 

následky finančně náročné. [4] 

Toxické plyny se dělí na lehké a těţké. Lehké plyny mají menší hustotu neţ vzduch a 

stoupají vzhůru (pro člověka méně nebezpečné). Těţké plyny mají větší hustotu jak vzduch 

a drţí se při zemi, tvoří toxické mraky, které mohou vlivem větru migrovat do obydlených 

oblastí, a proto jsou oproti plynům lehkým rizikovější. [7] 

 Úniky toxických kapalin: 

Téměř vţdy nebezpečné pro ţivotní prostředí, např. pro vodní zdroje nebo půdu. Jako 

následek úniku nebezpečné kapaliny můţe být smrt, nevratné poškození zdraví a nutnost 

evakuace obyvatelstva. 

 Výbuchy: 

K výbuchům dochází při splnění podmínky vzniku výbušné směsi plynu nebo par 

kapalin a její iniciace. Pro výbuch je charakteristická krátká doba trvání, rychlá doba 
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průběhu s velkým destrukčním účinkem. Často vzniká tzv. domino efekt, díky kterému se 

energie přenese na vedlejší zařízení s moţným vývojem poţáru. [7] 

 Požáry: 

Při poţáru dochází ke značnému uvolnění sálavého tepla a toxických zplodin hoření. 

Z toho důvodu jsou poţáry velice nebezpečné pro zdraví, majetek a z důvodu uvolnění 

toxických látek při hoření jsou nebezpečné pro ţivotní prostředí. 

Stejně jako u výbuchu musí být splněny určité podmínky. Tzv. hořlavý soubor: 

hořlavá látka, oxidační prostředek a iniciační zdroj. Na průběhu poţárů závisí hlavně 

mnoţství oxidačního prostředku. Je-li mnoţství nízké dojde k iniciaci na okraji oblaku. 

Naopak je-li mnoţství velké, můţe vytvořit poţár ohnivou kouli (tzv. Fire ball). [7] 

3.2.1 Příčiny havárií v minulosti  

 Změny, které umoţnily intenzivní rozvoj průmyslu negativně ovlivnili bezpečnost 

provozů, coţ znamenalo zvýšení potencionálního nebezpečí poţáru případně výbuchu. 

Podle statistiky dodané americkými pojišťovnami z devadesátých lét 20. století aţ 80% 

všech poţárů a výbuchů způsobují následující 4 příčiny: [2] 

 Nedokonalé zařízení: 

Patří mezi jednu z nejčastějších příčin poţárů a výbuchů v chemickém průmyslu. Tato 

nedokonalost mohla vzniknout jiţ při navrhování projektu, kde nebyly důrazně splněny 

podmínky, kterým bude muset zařízení čelit v provozu. Dále nevhodnost pouţitých 

konstrukčních materiálů, výrobní závady a skryté vady a v neposlední řadě také opomenutí 

výměny nebo revize starých zařízení. [2] 

 Nedostatečné vyhodnocení vlastností výchozích surovin, meziproduktů a 

výrobků: 

Tato příčina v chemickém průmyslu patří hned za nedokonalost zařízení mezi 

nejčastější příčiny poţárů a výbuchů. Proto je u surovin, meziproduktů a produktů nutnost 

stanovovat technicko bezpečnostní parametry. [2] 

 Lidský činitel: 

V pořadí třetí nejčastější příčinou poţárů a výbuchů.  Příčinou můţe být špatné nebo 

nekvalifikované školení, nekomplexně, nebo chybně zpracované předpisy a chybná 

manipulace. [2] 
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 Nedostatečná znalost reakcí: 

Myslí se tím nedostatečná teoretická znalost výroby. V chemickém průmyslu 

způsobena například špatnou znalostí kinetiky a mechanizmu chemických reakcí. [2] 

3.2.2 Příčiny havárií v současnosti 

Za celou řadu let došlo jak k legislativnímu vývoji v oblasti prevence tak k vývoji 

dokonalejších a bezpečnějších zařízení. Tato skutečnost měla za výsledek změnu čtyř výše 

uvedených nejčastějších příčin a bylo zjištěno, ţe v poslední době za vznik havárií, poţárů a 

výbuchů můţe z drtivé většiny lidský činitel. 

3.3 Mezinárodní a tuzemské havárie 

V této kapitole se budu snaţit nastínit průběh a dopad vybraných havárií jak z ciziny 

tak ČR, ve kterých nebyla příčina vzniku přímý lidský činitel, ale závada či selhání na 

zařízení. 

3.3.1 Havárie v Sevesu  

I přes skutečnost, ţe tato havárie byla řešena v mnoha publikacích, jsem přesvědčen, 

ţe i v mé práci má své místo. Důvod je ten, ţe byla impulsem pro vznik prvotních 

legislativních předpisů (viz. kapitola Legislativa). 

Havárie se stala v italském městečku Seveso v továrně Ismesso. Továrna vyráběla 

pesticid označovaný jako TCP, u kterého se jako vedlejší produkt vyrábí dioxin. Vznik 

havárie se stal zásadním impulsem pro přijetí legislativy SEVESO I a II direktivy. [9] 

 Příčina: 

V době úniku 10. 7. 1976 se v továrně nacházelo pouze několik zaměstnanců. Jako 

příčina úniku látky a vytvoření oblaku širokého asi 700 metrů a dlouhého asi 5 kilometrů 

byla porucha na chemickém reaktoru. Látka unikla i přes skutečnost, ţe byla porucha 

odstraněna během dvaceti minut. [9] 

 Následky: 

Veřejnost nebyla informována o úniku, dokonce také v továrně se pracovalo 

normálně.  Během týdne však začala vysychat vegetace v okolí továrny, nacházeli se mrtví 

ptáci, mrtvé ovce a u dětí se na pokoţce začaly tvořit skvrny. Začala panika, zaměstnanci 

začali stávkovat a vláda dva týdny po úniku nařídila evakuaci. Muselo být utraceno tisíce 
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kusů dobytka a do nemocnice bylo převezeno přes 600 lidí. Koncentrace v ovzduší byla 7 

aţ 50 µg/m². [9] 

3.3.2 Havárie v Bhópál 

Chemička koncernu Union Karbide vyráběla v městečku Bhópál v Indii pesticid. 

Jednou ze surovin pesticidu byl kapalný a velmi toxický metylizokyanát. [9] 

 Příčina: 

V noci z 2. na 3. prosince roku 1984 vniklo do zásobníku s matylizokyanátem 

poměrně malé mnoţství vody. Důvod vniku vody nebyl nikdy zjištěn. V důsledku prudké 

reakce metylizokyánátu a vody došlo k výbuchu a úniku toxického plynu těţšího neţ 

vzduch. [9] 

 Následky: 

Sirény pro varování obyvatel byly sice funkční, obyvatelé ale nevěděli co signál 

znamená a s přesvědčením, ţe v továrně hoří, přiběhli na pomoc s hašením. Tento fakt byl 

největší příčinou tak velkému počtu obětí. Během noci došlo k zamoření asi 60 km². Po 

havárii došlo k úmrtí více neţ 2500 osob, minimálně dalších 1000 osleplo a asi 150000 

obyvatel má doţivotní následky v důsledku poškození jater, ledvin a plic. [9] 

3.3.3 Havárie v Ústí nad Labem 

Areál podniku Spolek pro chemickou a hutní výrobu se rozkládá v Ústí nad Labem 

vedle hlavní komunikace směrem na Teplice. 21. 11. 2002 v areálu vznikl poţár, který byl 

svým rozsahem škod, označen za jeden z největších poţárů v České republice. V provozu 

Umělé pryskyřice se vyráběl široký sortiment výrobků odlišnými výrobními technologiemi 

jako je kondenzace, adsorpce, esterifikace, tavení a destilace. Pro výrobu se pouţívaly 

látky, z nichţ řada je velice škodlivá, např. aceton, xylen, isopropanol, formaldehyd a 

mnoho jiných. [12]  

 Příčina: 

Výbuch s následným poţárem vznikl u výroby relativně nového produktu. Pro výrobu 

byly pouţity reaktory s označením R 216A a R 216B. Po zahřívání reaktoru R 216B po 

dvou minutách došlo ke dvěma po sobě následujícím výbuchům. Ze zkoumání 

Kriminalistického ústavu vyplynulo, ţe při výrobě v reaktoru s označením R 216B nebyl 

dodrţen pracovní postup ve třech bodech. [12] 
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 Následky: 

Vzniklá škoda byla vyčíslena 15. 1. 2003 na 2,17 mld. Kč. Poţárem byla narušena 

statika celé budovy a bylo rozhodnuto o její likvidaci. Celý provoz byl zničen včetně asi 

osmdesáti tun surovin a produktů. [12] 
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4 Legislativa 

Legislativní oblast prevence závaţných havárií v České republice neodpovídala 

dostatečným poţadavkům na ochranu člověka, ţivotního prostředí a ekonomiky vyplývající 

z poţadavků směrnic Evropské unie. Nebyly dále zákonem stanoveny povinnosti 

právnických a fyzických osob, týkající se zajištění prevence závaţných havárií. Všechny 

tyto skutečnosti ovlivňují negativně vznik havárií a působení na člověka, majetek a ţivotní 

prostředí. [3] 

Tato kapitola má za cíl čtenáře seznámit se základní legislativou, která má určitý vliv 

na hodnocení rizik a prevenci závaţných havárií.  

4.1 SEVESO I direktiva – Směrnice Rady 82/501/EEC 

Díky haváriím v Sevesu a Flixboroughu bylo zapotřebí zavést jednotnou 

harmonizovanou legislativu týkající se prevence a připravenosti na závaţné havárie. Touto 

legislativou se stala Směrnice Rady 82/501/EEC – tzv. SEVESO I direktiva, která v této 

oblasti stanovila povinnosti a postupy jak provozovatelů, tak orgánů státní správy. Mezi 

povinnosti provozovatelů patřila oznamovací povinnost, zpracování bezpečnostních studií, 

povinnost vypracování havarijního plánu a na straně státu zajištění provádění kontrol 

rizikových provozů. [3] 

4.2 SEVESO II direktiva – směrnice Rady 96/82/EC 

Díky rozdílům v prevenci jednotlivých státu Evropské unie a zajištění vyšší úrovně 

bezpečnosti bylo nutné vydat SEVESO II direktivu. Její zpracování je jednodušší, 

konzistentnější a vytvořeno vhodnějším způsobem neţ SEVESO I direktiva. Zcela nová a 

zásadní věc je v podnicích zavedení bezpečnostního managementu a povinnost 

provozovatele realizovat technická, organizační i kontrolní opatření s cílem sníţit riziko při 

provádění nebezpečné činnosti. [3] 

Je zdůrazněná úloha kontrolních orgánů, podniky mají povinnost zpracování 

bezpečnostní studie a oznamovací povinnost, při provozování technologií, v nichţ jsou 

pouţívány nebezpečné látky v mnoţství přesahující stanovené limity. [3] 
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Od prosince 1996, kdy byla směrnice přijata mnoho podniků kde došlo k závaţným 

haváriím (Baia Mare, Enschede, Touluse) nebyly zahrnuty do SEVESO II direktivy. V roce 

2003 byla SEVESO II direktiva znovelizována vydáním směrnice Rady 2003/105/EC. 

4.3 Zákon č. 371/2008 Sb., O chemických látkách a chemických 
přípravcích 

Ruší a nahrazuje zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických 

přípravcích a související platné předpisy. Roku 2004 Česká republika (dále jen ČR) 

vstoupila do Evropské Unie (dále jen EU) a byla nutná harmonizace práva ČR a EU. 

Většina základních pojmů týkajících se registrace chemických látek, bezpečnostních listů, 

hodnocení rizik, látek nebezpečných pro zdraví a ţivotní prostředí a oznamování a vedení 

evidence nebezpečných látek, které byly řešeny v zákoně č. 356/2003 Sb., o chemických 

látkách a chemických přípravcích, jsou nyní definovány v nařízení REACH. Část zákona 

byla upravena tak, aby obsahovala pokuty a správní delikty za nedodrţování ustanovení 

zákona, nařízení REACH a dalších nařízení týkající se chemické bezpečnosti. Všeobecně se 

jedná o rozsáhlou novelizaci zákona (72 změněných bodů), která má vést ke sjednocení a 

vyladění rozdílu české a evropské legislativy. [12] 

4.4 Nařízení REACH 

Celým názvem nařízení Evropského společenství č. 1907/2006 o registraci, 

hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro 

chemické látky.  

REACH znamená: 

 REGISTRATION – Jedná se o shromáţdění informací o chemických látkách 

a její registraci. 

 EVALUATION – Vyhodnocování těchto informací a zjišťování, jestli 

průmyslový sektor plní své závazky. 

 AUTHORIZATION – Udělování povolení pouţívání chemických látek.  

 CHEMICAL RESTRICTION – Restrikce je postup, kdy se vytváří 

bezpečnostní síť pro předcházení rizik, které nebyly řešeny v jiné části 

REACH. 
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 REACH přejímá většinu základních pojmů z novelizovaného zákona č. 353/2003 

Sb., O chemických látkách a chemických přípravcích. Účelem bylo hlavně zajistit účinné 

fungování společného trhu, zajistit ochranu lidského zdraví a ţivotního prostředí systémem 

předběţné opatrnosti. REACH zavádí nový systém kontroly chemických látek a přípravků, 

aby nejpozději do roku 2020 byly chemické látky a přípravky pouţívány takovým 

způsobem, který nepoškozuje ţivotní prostředí a zdraví člověka. [13] 

4.5 Zákon č. 59/2006 Sb., O prevenci závažných havárií  

Dochází k vývoji v evropské legislativě. Povinností ČR bylo zpracovat novelizaci 

SEVESO II direktivy do zákona o prevenci závaţných havárií. Tímto legislativním 

předpisem, coby základním nástrojem pro prevenci závaţných haváriím a také pro oblast 

havarijní připravenosti, se stal zákon č. 59/2006 Sb., O prevenci závaţných havárií. [3] 

Pro objekty a zařízení v nichţ jsou vybrané nebezpečné chemické látky nebo 

přípravky, byl v zákonu stanoven systém prevence závaţných havárií s cílem sníţit 

pravděpodobnost vzniku závaţné havárie. [3] 

Zákon se však nevztahuje na vojenské objekty a zařízení, skládky odpadů, silniční, 

ţelezniční a vodní dopravu, přepravu v potrubích a dobývání loţisek nerostů v dole a 

lomech. [3] 
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5 Ochrana před požáry a výbuchy 

V této kapitole vysvětlím jak se látky za určitých okolností chovají, kdy jsou látky 

nebezpečné a tím předcházet k zamezení moţnosti vzniku poţáru či výbuchu. Ve vývoji 

formulujícího se bezpečnostního inţenýrství lze nalézt určitá charakteristická období: 

 Etapa okrajového zájmu o bezpečnost: 

Coţ je období málo se vyskytujících, aţ ojedinělých, ale závaţných havárií, kde 

k opravám docházelo aţ po poruše. 

 Etapa zvýšeného zájmu o bezpečnost: 

Často nazývaná jako bezpečnost především. K tomuto zvýšenému zájmu o 

bezpečnost dochází po neočekávaných velkých světových haváriích se závaţnými 

následky. 

 Soudobá etapa ekonomicky přijatelné bezpečnosti: 

Období nyní, kdy se bezpečnost nepodceňuje a bere se na zřetel, dochází 

k předvídaní havárií a k tvorbě jejich simulací, aby se předcházelo a lépe vyrovnávalo 

s jejími následky. [5] 

Předvídat a tvořit simulace havárií se budu snaţit v mé práci. K pochopení 

určitých termínů a textu jsou nutné základní vědomosti o ochraně před poţáry a 

výbuchy. 

Ochrana proti vzniku, šíření poţáru a vzniku výbuchu vychází z metody vyloučení 

jedné ze tří základních podmínek pro hoření: 

 přítomnost hořlavé látky 

 přítomnost oxidačního prostředku 

 přítomnost iniciačního zdroje 

Tyto tři podmínky tvoří tzv. hořlavý soubor. K pochopení vzniku hořlavého souboru a 

úniku nebezpečných látek a zamezení vzniku havárie je nutná znalost fyzikálně chemických 

vlastností látek a technicko bezpečnostních parametrů. [2] 
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5.1 Fyzikálně chemické vlastnosti látek 

Fyzikálně chemických vlastností látek je opravdu mnoho, cílem této podkapitoly není 

psaní dlouhých a sloţitých definic, ale jednoduchou formou vysvětlení základních bodů. 

Molekulová hmotnost 

Je hmotnost molekuly [kg, g] a je dána součtem atomových hmotností prvků 

obsaţených v molekule. Jedná se o prvotní základní informaci o látce, díky které se dá 

jednoduše určit jestli je těţší nebo lehčí neţ vzduch a její chování v prostoru. Z hlediska 

tvorby výbušné směsi je velice důleţité, ţe látky s vyšší molekulovou hmotností mají 

zpravidla niţší difusní koeficient, coţ znamená ţe se v plynném prostředí hůře naředí. [2] 

Měrná hmotnost plynné fáze 

Udává poměr měrné hmotnosti páry nebo plynu a měrné hmotnosti vzduchu za 

stejného stavu. Jednoduše se jedná o porovnávání hustoty páry nebo plynu a vzduchu. Páry 

a plyny s hustotou menší neţ je hustota vzduchu mají tendenci vystupovat nahoru a naopak. 

Tato znalost je velice důleţitá například při úniků plynů a par v uzavřeném prostoru a 

návrhu umístění odvětrávání (podlaha nebo strop). [2] 

Měrná hmotnost kondenzované fáze 

Jednoduše se jedná o hustotu látky. Znalost této veličiny má obrovský význam u 

represivního zásahu při hašení vodou. Hustota vody je 1 kg/dm³ a látka s hustotu niţší má 

tendenci plavat na vodě. Následně dochází k problémům s hašením. [2] 

Tlak nasycených par 

Jedná se o maximální mnoţství par příslušné látky v daném systému, který se můţe 

nad povrchem látky vytvořit. Páry nad svým povrchem vytvářejí všechny látky, jejich 

mnoţství závisí na teplotě, době vypařování a na vzdálenosti od povrchu. Pro danou teplotu 

a tlak je moţné vypočítat koncentraci plynné hořlavé sloţky [obj.%, g/m³]. [2] 

Teplota varu 

Teplota varu je teplota, při které látka dosahuje maximálního parciálního tlaku, který 

je roven tlaku okolí. Teploty varu látek se udávají pro atmosférický tlak (100 kPa), pokud 

tomu tak není, musí být udaný tlak okolí. Sniţováním okolního tlaku se teplota varu sniţuje 

a naopak. V oblasti bezpečnosti je tento údaj velice důleţitý, protoţe čím je teplota varu 

niţší, tím je tvorba výbušné směsi pravděpodobnější. [2] 
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Spalné teplo 

Spalné teplo je teplo, které se uvolní z látky dokonalým spálením a ochlazením na 

původní teplotu. V praxi je znalost této veličiny důleţitá z hlediska represivních zásahů při 

poţáru. Můţeme totiţ vypočítat poţární zatíţení prostoru, dále informativně určit dolní 

hranici výbušnosti dle vztahu: [2] 

V praxi však nedojde k ochlazení zplodin hoření tak, aby se uvolnilo kondenzační 

teplo vody, proto byl zaveden pojem „výhřevnost látky”. Výhřevnost látky je spalné teplo, 

které je sníţeno o kondenzační teplo vody, vyskytující se ve zplodinách hoření. [2] 

Rozpustnost ve vodě 

Kaţdá látka je ve vodě částečně rozpustná. Hořlavá kapalina dokonale mísitelná 

vodou totiţ nad svým povrchem vytváří daleko menší koncentraci hořlavé sloţky neţ látka 

dokonale nemísitelná. Tento fakt vyuţíváme z důvodu bezpečnosti u zřeďování kapalin a 

při volbě hasební látky. [2] 

5.2 Technicko bezpečnostní parametry 

Teplota vzplanutí 

Teplota vzplanutí je nejniţší moţná teplota látky u které se za přesně definovaných 

podmínek zkoušky začne odpařovat takové mnoţství par, které při přiblíţení plamene 

vzplanou a ihned uhasnou. [2] 

Teplota vzplanutí je kritérium pro zařazení hořlavých kapalin do tříd nebezpečnosti 

podle Tabulky č. 1. [2] 

Tab. 1: Třídění hořlavých kapalin: [2] 

Třída nebezpečnosti Teplota vzplanutí [°C] 

I.                < 21 

II.           21 < 55 

III.           55 < 100 

IV.         100 < 250 

Výbušné směsi mohou tvořit: [2] 

 páry hořlavé kapaliny I. a II. třídy nebezpečnosti při normálních podmínkách 

 hořlavé kapaliny I. aţ IV. třídy nebezpečnosti jako mlhy při teplotách niţších neţ je 

jejich teplota vzplanutí 

 hořlavé kapaliny III. a IV. třídy nebezpečnosti při zahřátí na teplotu vzplanutí látky 

v uzavřených prostorech 

1

. 4600  molkJHDHV spal



  16 

Teplota hoření 

Teplota hoření je nejniţší moţná teplota látky, u které se za přesně definovaných 

podmínek zkoušky začne odpařovat takové mnoţství par, které při přiblíţení plamene 

vzplanou a hoří bez přerušení nejméně 5 sekund. [2] 

Teplota vznícení 

Teplota vznícení je teplota látky u které se za přesně definovaných podmínek zkoušky 

začne odpařovat takové mnoţství par, které se vzduchem vytvoří směs a ta se následně 

sama vznítí. [2] 

Teplota vznícení je kritérium pro zařazení hořlavých kapalin do tříd nebezpečnosti 

podle Tabulky č. 2. [2] 

Tab. 2: Teplotní třídy: [2] 

Teplotní třída Teplota vznícení [°C] 

T1       > 450 

T2 300 < 450 

T3 200 < 300 

T4 135 < 200 

T5 100 < 135 

T6  85 < 100 

V praxi je nutné teplotu vznícení brát váţně, za normálních podmínek se totiţ 

pouţívané látky v průmyslu zahřívat na tuto teplotu nemusí, ale v případě poruchy vlivem 

špatného chlazení, nebo v případě úniku a zahřátí se o jiné části zařízení, můţe dojít 

k tvorbě výbušné směsi a následnému poţáru či výbuchu. 

Koncentrační a teplotní hranice výbušnosti 

Koncentrační hranice výbušnosti udává rozmezí koncentrace hořlavé látky se 

vzduchem, ve které při iniciaci dochází k hoření nebo výbuchu. Teplotní hranice výbušnosti 

jsou názornějším vyjádřením nebezpečí kapalin v uzavřených technologických zařízeních.   

Problematiku se budu snaţit vysvětlit na Obrázku č. 1. 
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Obr. 1. Koncentrační a teplotní hranice výbušnosti [11] 

Legenda: 

I horní koncentrační hranice výbušnosti 

II dolní koncentrační hranice výbušnosti 

III teplota vzplanutí (dolní teplotní hranice výbušnosti) 

IV horní teplotní hranice výbušnosti 

A nevýbušné a nehořlavé směsi 

B výbušné směsi 

C hořlavé i výbušné směsi za určitých předpokladů 

Na osách grafu nejsou ţádné konkrétní hodnoty, protoţe se jedná o obecné vysvětlení 

nikoliv o závislost určitého plynu. Křivka „X” je závislost koncentrace, tlaku a teploty páry 

nebo plynu. Jakmile je křivka „X” pod úrovni osy „II” jedná se o nevýbušnou a nehořlavou 

směs (oblast „A”), coţ znamená, ţe ve směsi není taková koncentrace plynů, aby směs byla 

schopna šířit plamen. V bodě 1 nastává změna, směs je po iniciaci schopna šířit plamen, 

tento bod charakterizují dvě hodnoty dolní koncentrační hranice výbušnosti a dolní 

teplotní hranice výbušnosti.  

S rostoucí teplotou par roste koncentrace a křivka „X” dosahuje bodu 2. Oblast mezi 

body 1 a 2 označujeme „B”, jedná se o rozmezí, kde směs hořlaviny a vzduchu velice dobře 

hoří a bouchá, z hlediska koncentrace se jedná o nejnebezpečnější oblast. 

Jakmile křivka „X” protne bod 2 nastává nevýbušná a nehořlavá směs hořlaviny a 

plynu. Je třeba si ale uvědomit, ţe se nejedná o bezpečnou koncentraci. Z různých důvodů 

se můţe do směsi dostat jakýkoliv oxidační prostředek a můţe dojít okamţitě k tvorbě 
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hořlavé a výbušné koncentrace. Bod 2 charakterizují horní koncentrační hranice 

výbušnosti a horní teplotní hranice výbušnosti. 

Dolní koncentrační hranice výbušnosti je nejniţší koncentrace hořlaviny udána 

v obj.% nebo v g/m³ ve směsi se vzduchem, která je schopná při iniciaci šířit plamen. [4,2] 

Dolní teplotní hranice výbušnosti je nejniţší teplota směsi, při které se vytvoří takové 

mnoţství par, které při iniciaci jsou schopny šířit plamen. [4,2] 

Horní koncentrační hranice výbušnosti je nejvyšší koncentrace hořlaviny ve směsi s 

oxidačním prostředkem, která je ještě výbušná. [4,2] 

Horní teplotní hranice výbušnosti je nejvyšší teplota, při které látka vytváří 

v uzavřených prostorech takové mnoţství par, které ve směsi s oxidačním prostředkem 

můţe být ještě iniciována. [4,2] 

Minimální zápalný proud 

Minimální zápalný proud je nejniţší hodnota elektrického proudu, který je schopen 

při přeskoku jiskry zapálit zkoumanou směs za předem stanovených podmínek. V praxi se 

pohybují v rozmezí 20 aţ 150 mA, lze se také setkat s hodnotou udávanou poměrem 

minimálního zápalného proudu látky k minimálnímu zápalnému proudu metanu. [11] 

Minimální iniciační energie 

Minimální iniciační energie je energie jiskry, která je schopna zapálit směs látky se 

vzduchem za předem stanovených podmínek. V praxi je velice důleţitá při posuzování 

nebezpečí iniciace snadno výbušných plynů pomocí elektrostatických a indukovaných 

výbojů. [11] 

5.3 Druhy ochran 

V literaturách se setkáváme s pojmy primární, sekundární a terciální protipoţární a 

protivýbuchová ochrana. Kaţdá z těchto ochran vylučuje jednu nebo více podmínek pro 

vznik hořlavého souboru (hořlavá látka, oxidační prostředek, iniciační zdroj). [4] 

5.3.1 Primární ochrana 

Jedná se o tzv. aktivní ochranu. Zahrnuje opatření zamezující vzniku hořlavé látky a 

vyloučení druhé základní podmínky hoření – přítomnosti oxidačního prostředku. 
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Zamezení vzniku hořlavé látky 

V praxi můţe dojít ke tvorbě hořlavého souboru v pracovních prostorech, ale také 

v technologických zařízeních. Tvorbě hořlavého souboru zabráníme důsledným 

odvětráváním místností a odváděním plynů z výrobních zařízení nejlépe do centrálního 

komínu a zamezením jejich zpětnému vrácení. Vytvořením kanálků v podlaze pro případný 

únik kapaliny zabráníme tvorbě hořlavé látky ve formě kaluţe. Nezbytné jsou také kontroly 

koncentrace v atmosféře pomocí přístrojů. [2] 

Ve výrobních zařízeních se velice často pracuje se směsí s koncentrací větší neţ je 

polovina dolní koncentrační meze výbušnosti. Tento fakt je většinou zapříčiněný 

ekonomickými nebo technickými důvody. Jsou však případy, kdy se pracuje se směsí 

dokonce nad horní hranici výbušnosti, při úniku takové látky ze zařízení dochází při 

smíchání se vzduchem k výbuchu. [2] 

Vyloučení oxidačního prostředku 

Nejedná se doslova o vyloučení kyslíku či jiného oxidačního prostředku, ale o jeho 

sníţení pod tzv. kritický obsah, protoţe absolutní vyloučení kyslíku je v běţných 

technických podmínkách obtíţné. Sniţením se docílí zvýšením inertní sloţky. Inertní sloţka 

v tomto případě můţe mít funkci zřeďovací nebo funkci inhibiční (sníţení rychlosti hoření 

negativním vlivem chemismu spalování). 

V praxi se inertizace uplatňuje u zařízení, kde potřebujeme při najíţdění nebo 

odstavování vyloučit vznik hořlavého souboru. [2] 

5.3.2 Sekundární ochrana 

Stejně jako primární ochrana se taktéţ sekundární ochrana nazývá aktivní ochranou. 

Pouţívá se v tom případě, kdy z určitých důvodů nelze pouţít ochranu  primární. Jedná se 

jednoduše o omezení moţnosti vzniku iniciace. [2] 

Sekundární protipožární a protivýbuchová ochrana zahrnuje: [2] 

 Instalaci elektrického zařízení v takovém provedení, aby nemohlo dojít k iniciaci 

hořlavé (výbušné) směsi => např. nevýbušné závěry, jiskrově bezpečné elektrické 

obvody. 

 Opatření zabraňující iniciaci od mechanických jisker. 

 Opatření týkající se ochrany před iniciováním statickou elektřinou. 

 Opatření zabraňující šíření plamene a tím moţnost další iniciace => např. 

neprůbojné pojistky. 
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5.3.3 Terciální ochrana 

Jako jediná představuje ochranu pasivní. Oproti předchozím ochranám má jeden 

zásadní rozdíl a to je ten, ţe se nesnaţí poţáru a výbuchu předcházet, ale likvidovat jeho 

následky a chránit okolí. [2] 

Mezi terciální ochranu patří především: 

 Zařízení potlačující výbušný proces => zabraňuje tvorbě nepřípustného tlaku pro 

dané zařízená, které by mohlo zapříčinit výbuch toxických či značně škodlivých 

plynů a par. Skládá se z detekčního systému a ze zásobníku s hasícím prostředkem. 

 Pojistné membrány, klapky, ventily => slouţí ke sníţení nepřípustného tlaku 

uvnitř zařízení. 

 Uzávěry => slouţí k velice rychlému (80 ms) oddělení dvou částí a zabránění 

přechodu poţáru či výbuchu mezi těmito částmi. 
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6 Zinkování 

Zinkování je nanesení malé vrstvy zinku na ţelezný nebo ocelový povrch. Takto 

nanesená vrstva slouţí jako ochrana materiálu, a to jak mechanická tak chemická. Při 

lokálním porušení vrstvy zinku probíhá koroze jen na zinkové vrstvě, zatímco ocel zůstane 

neporušena. Ochrana ale trvá jen do rozpuštění zinkové vrstvy. [14] 

6.1 Protikorozní ochrana 

Koroze je definována jako rekce mezi kovem a jeho okolím. Největší vliv na vznik 

koroze má v atmosféře zastoupení oxidu siřičitého, který vzniká v důsledku pouţívání 

topných olejů a jiných látek v průmyslu. [14] 

Koroze zpravidla vede k poškození funkčnosti kovu. Narušení korodujícího materiálu 

se nazývá primární škoda, další škody, které jsou důsledkem primárních škod se nazývají 

sekundární škody. Z hlediska nákladovosti jsou sekundární škody daleko větší. [14] 

V současné době se řadí ocel mezi nejpouţívanější materiály. Její velká nevýhoda je 

příliš velká korozní rychlost. Proto je protikorozní ochrana velmi důleţitá a s odstupem času 

také ekonomicky výhodná. [14] 

6.1.1 Druhy korozních ochran 

Legování 

Korozi odolnou ocel dostaneme legováním oceli dalšími základními prvky. Například 

přídavkem chrómu. Takto vzniklá ocel je v prostředí odolnější více neţ samostatný chróm, 

který byl přidán. Odolnost proti korozi takto vzniklé oceli můţe být ještě dále zvýšená 

přidáním niklu nebo molybdenu. [14] 

Před pouţitím legované oceli je nutné si předem ověřit, jestli bude v daném prostředí 

zachována její korozní odolnost. [14] 

Změna korozního prostředí 

Sníţením relativní vlhkosti, vysušením, zvýšením teploty nebo přidáním inhibitorů se 

upravuje prostředí s cílem sníţení náchylnosti ke korozi. Tato metoda se dá pouţít pouze 

v omezené míře. [14] 
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Katodická ochrana 

Katodická ochrana se dá pouţít pouze za přítomnosti elektrolytu, například vody nebo 

vlhké půdy. Pracuje na principu vloţení tzv. obětované anody s pouţitím stejnosměrného 

proudu, kdy jeden kov na sebe váţe korozi a tím chrání kov druhý. Jako materiál na výrobu 

obětované anody se většinou pouţívá zinek nebo hořčík. Tato metoda se hojně pouţívá 

k ochraně lodních trupů, pobřeţních zařízení, vrtných plošin a potrubí. [14] 

Ochranný povlak 

Cílem ochraného povlaku je zabránění přístupu kyslíku a vlhkosti k povrchu oceli 

organickým nebo anorganickým materiálem. Mezi anorganické mohou patřit kovy, slitiny 

nebo smalty naopak organické např. nátěrové hmoty plasty apod. [1,14]  

Ochranný povlak na oceli lze získat z jakéhokoliv kovu, řada z nich je drahá nebo 

ekologicky nevhodná např. hliník. Jako nejlepší volbu lze povaţovat zinkování, protoţe se 

dobře nanáší, poskytuje dobrou korozní odolnost a z hlediska ekologie není škodlivé. Pro 

srovnání na Obrázku č. 2 uvádím srovnání vlastností několika druhů povlaků. [14] 

 

Obr. 2. Porovnání vlastností několika druhů povlaků [14] 

6.2 Způsoby zinkování 

Žárové zinkování 

Povrch oceli se obrousí od rzi a okují, odmastí se a ponoří do roztaveného zinku. 

Mezi oceli a zinkem dojde k reakci. Na povrchu oceli se vytvoří povlak s různým podílem 

slitinových fází (zinek – ţelezo) a vnější vrstvou zinku. Ţárové zinkování se dále dělí na 

zinkování suché a mokré. [14] 
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Galvanické zinkování 

Ocelový povrch se očistí stejným způsobem jako u ţárového zinkování. Větší 

materiál se zavěsí a ponoří do vodného roztoku zinečnaté soli (elektrolyt), menší materiály 

se pokovují v bubnech. Pokovovaný materiál se zapojí jako katoda ke zdroji 

stejnosměrného proudu. Desky z čistého zinku (99,995 %) se zapojí jako anoda. Elektrolyt 

můţe být kyselý, neutrální nebo alkalický a podle toho se volí druh zinečnaté soli. [1,14] 

Při zapojení obvodu pod napětí začne soustavou procházet proud a rozpuštěný zinek 

putuje z anody ke katodě ve formě zinečnatých iontů, kde se vyloučí na povrchu. Takto 

vytvořená vrstva zinku má velmi jemnozrnnou strukturu a na povrchu drţí pouze 

mechanicky. Tloušťka zinku se pohybuje v normalizovaných hodnotách 3, 5, 8, 12 nebo 20 

μm. Pro běţné pouţití se pouţívá 5 aţ 8 μm. Na hromadné zboţí se pouţívají zpravidla 

tenčí povlaky a na velké tvarově jednoduché zboţí povlaky tlustší. Pro tloušťky větší jak 15 

μm je ekonomicky výhodnější zinkování ţárové. [1,14] 

Povrch zinku je velmi lesklý a hladký. Vetší lesklost lze získat pomocí tzv. 

leskutvorných přísad. Materiály se dále chromátují, aby byl povrch zinku chráněn v případě 

skladování nebo dopravy. Vrstva chromátu v závislosti na tloušťce je bezbarvá, nebo 

modré, ţluté či zelené barvy. [14] 

Elektrolyticky zinkované předměty se nedoporučuje pouţívat ve venkovním prostředí 

s výjimkou krátkých expozic. Pro dlouhodobé vystavování ve venkovním prostředí se 

pouţívají předměty zinkované ţárově. [14] 

Žárové stříkání (metalizace) 

Povrch zinkovaného materiálu se očistí a zinek se nanáší ve formě drátu nebo prášku 

rozpuštěného v pistoli. Nanášení na povrch je zajištěno pomocí tlakového vzduchu. 

Přilnavost zinku je čistě mechanická a povrch poněkud porézní a drsný. [14] 

Mechanické zinkování 

Po odmaštění, odmoření a pomědění se součásti nasypou do bubnu spolu se 

skleněnými kuličkami, zinkovým prachem a chemickými aktivátory. Součásti se omílají 

v bubnu a zinek se pomocí skleněných kuliček navaluje na jejich povrch. Tloušťka takto 

vzniklého povlaku se pohybuje v rozmezí 10 aţ 15 μm a závisí na mnoţství přidaného 

zinku. 
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Nátěrové hmoty s vysokým obsahem zinku 

Nátěrová hmota s vysokým obsahem zinku obsahuje jemně rozptýlený zinkový 

prášek v anorganickém nebo organickém pojivu a nanáší se stříkáním nebo štětcem. Takto 

vzniklé nanášení zinku na povrch se někdy nazývá studené zinkování. V porovnání 

s ţárovým a galvanickým zinkováním na Obrázku č. 3 je vidět, ţe kvalitu zinkování 

nemůţeme srovnávat. Tloušťka zinku by měla být o 30 μm větší neţ u ţárově zinkovaného 

povrchu. [14] 

 

Obr. 3. Porovnání vlastností několika druhů zinkování [14] 

6.3 Zinek v životním prostředí 

Zinek obecně 

Zinek je přirozený prvek světlé aţ šedomodré barvy s hustotou 7,14 g/cm³. Průměrný obsah 

v půdě se odhaduje na 70 mg/kg. Pokud je zinek vystaven vlhkému prostředí tvoří se na 

jeho povrchu vrstva hydrouhličitanu, která není rozpustná ve vodě a tím chrání spodní 

vrstvu zinku před další korozí. Naopak tomu je v přítomnosti vyšších koncentrací oxidu 

siřičitého to se na povrchu tvoří vrstva síranu zinečnatého. Díky tomu, ţe je síran zinečnatý 

rozpustný ve vodě dochází k jeho omývání a následnému znehodnocování další části zinku. 

[14] 

Zinek hraje důleţitou roli například v udrţování strukturální integrity buněčné stěny, 

při vazbách receptorů hormonů a při přenosu signálů v nervové soustavě. [14] 

Zinek v organismech 

Pro udrţení ţivotně důleţitých funkcí u člověka je zapotřebí 12 aţ 15 mg zinku 

denně. Jeho nedostatek se projevuje průjmy či zhoršeným růstem. Nedostatek u rostlin se 
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projevuje výrazným zhoršením přírůstku, tento nedostatek lze regulovat hnojením. U zvířat 

má vliv na mozkové funkce, imunitu a rozmnoţování. [14] 

Zinek je obsaţen v hojivých mastech, pleťových krémech, dětských zásypech, 

léčivech, opalovacích olejích a u umělých vitamínů. [14] 

Výroba 

Zinek se vyrábí z rudy – sfaleritu nebo ze šrotu v elektrolytu. Pomocí elektrického 

proudu se zinek vylučuje na hliníkových deskách. Následně se z desek sloupne, roztaví a 

odlije do cihel. Pro další pouţití se pouţívá zinek o čistotě 99,995 %. [14] 

Recyklace 

Při zinkování vznikají odpady tzv. sekundární suroviny v podobě zinkového popele 

nebo přímo kusů zinku. Tento odpad se zpětně recykluje. [14] 

Z recyklovaného zinku je dnes pokryto cca 35 % jeho roční spotřeby. Doba oběhu 

zinku se odhaduje na 30 aţ 40 let. Recyklovat nelze zinek zkorodovaný. Velká výhoda je, 

ţe recyklovaný zinek se neznehodnocuje a jeho kvalita zůstává pořád stejná. [14] 

 

Obr. 4. Zinek před recyklací [14] 
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7 Praktická část – GALVAN CZ s.r.o 

V této části mé bakalářské práce se budu snaţit vyhledat a analyzovat moţné 

nebezpečí poţáru a výbuchu ve firmě Galvan CZ s.r.o., která se zabývá galvanickým 

zinkováním plechu. Za celou existenci firmy (od roku 1998) sice k ţádnému poţáru a 

výbuchu nedošlo, ale to neznamená, ţe se tak za jistých okolností nemůţe stát. Myslím si, 

ţe vyhledání a analyzování moţných rizik by mělo být provedeno v kaţdé organizaci, která 

nakládá s poţárně nebo výbuchově nebezpečnými látkami. 

7.1 Informace o společnosti 

Obchodní jméno: GALVAN CZ s.r.o. 

IČO:  25815571 

DIČ:    CZ25815571 

Sídlo:    Oderská 687, 702 00 Ostrava Přívoz 

Datum vzniku:  24. 6. 1998 

Předmět činnosti:  Povrchová úprava kovů 

Fotomapa areálu: 

 
Obr. 5. Fotomapa areálu[16] 
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Legenda: 

 1. – Budova galvanického zinkování 

 2. – Administrativní budova 

 3. – Budova lakování zinkovaných částí 

 4. – Zásobníky LPG (2 x 4000 l) 

 5. – Důlní komíny pro odvětrání metanu 

Společnost s ručením omezeným Galvan CZ s.r.o. byla zaloţena v roce 1998.  

Hlavními zákazníky jsou společnosti dodávající pro automobilový průmysl. Společnost je 

ceněným partnerem pro schopnost zpracovat široký sortiment zboţí v kvalitě poţadované 

v automobilovém průmyslu. Společnost je drţitelem certifikátu jakosti dle normy ISO 

9001:2000 a  ISO/TS:16949. [15] 

V oblasti ţivotního prostředí společnost podporuje zásady a podmínky ekologického 

prostředí v souladu s ISO 14000 a začíná budovat systém EMS dle zmíněné normy. Na 

základě změn poţadavků předních automobilových společností provedla firma GALVAN 

CZ s.r.o. jiţ v roce 2007 náhradu šestimocného chrómu (Cr6+) chrómem trojmocným, a to 

v technologických procesech zinkování. [15] 

Činnost společnosti 

Hlavní činností firmy Galvan CZ s.r.o. je povrchová  úprava kovů, a to především 

galvanické pokovení zinkem. Tato povrchová úprava spočívá v elektrolytickém nanášení 

zinku. Vrstva zinku se vytvrzuje vrstvou chromátu, která zvyšuje korozní odolnost 

materiálu. Během roku 2007 došlo na základě poţadavků zákazníků z oblasti 

automobilového průmyslu k náhradě chromátů  s obsahem Cr6+ za transparentní pasivace, 

které jiţ Cr6+ neobsahují. [15] 

Zboţí je povrchově upravováno buď na galvanických závěsových linkách a nebo na 

lince bubnové. Tato technologie je aplikována především u výrobců automobilů, ale také ve 

strojírenském průmyslu. Vysoká kvalita této povrchové úpravy zvyšuje uţitné vlastnosti 

výrobků, a tím i jejich konkurenceschopnost na vnitřním i světovém trhu. [15] 

Hlavním předpokladem kvality je dokonalá předúprava, po které následuje samotné 

galvanické pokovení. Proces je automatizován a řízen počítačem. Pouţívají se chemikálie 

firmy Schlötter. [15] 
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Firma zajišťuje tyto typy povrchových úprav: [15] 

 Galvanické zinkování v kyselé i alkalické lázni 

1. transparentní chromát (bez obsahu Cr6+) 

2. ţlutý chromát 

3. bez chromátu 

 Fosfátování 

1. na bázi zinku 

2. na bázi chromátu 

7.2 Popis úpravy povrchu materiálu 

Po převozu kovových či ocelových dílů z výroben se materiál galvanicky pozinkuje 

na bubnové nebo závěsové lince a následně nalakuje lakem zvaným Deltacol. V případě 

potřeby se dá materiál pogumovat. Blokové schéma výroby je znázorněno na Obrázku č. 6. 

 
Obr. 6. Schéma výroby 

7.2.1 Závěsová linka 

Materiál se zavěsí na závěsnou konstrukci a vpustí se do procesu. Nejprve dochází 

k chemickému odmaštění materiálu (3 x 2250 l lázeň), následuje máčení do kyseliny 

chlorovodíkové (2 x 1500 l lázeň) čímţ se docílí odmaštění výrobků, odmaštění 

elektrickým proudem (1 x 2250 l lázeň) s následnou dekapací. Po alkalickém oplachu 

začíná proces zinkování (4 x 4700 l lázeň).  

Pozinkovaný materiál se vyjasní (1 x 1500 l lázeň) a následně slabě a silně pasivuje (2 

x 1500 l lázeň), namočí se do ţlutého chromátu (1 x 1500 l lázeň) a následně do základního 

laku (1 x 1500 l lázeň). Nakonec se materiál vysuší horkým vzduchem a přenáší se do 

vedlejší budovy na lakování. 
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Obr. 7. Blokové schéma závěsové linky 

7.2.2 Bubnová linka 

Nejprve dochází k oplachu od hrubých nečistot materiálu, následuje dekapace (1 x 

1000 l lázeň)  a odmaštění elektrickým proudem (1 x 1000 l lázeň) s následným mořením 

kyseliny chlorovodíkové (2 x 1000 l lázeň) a chemickým odmaštěním (2 x 1000 l lázeň)  

s cílem dokonalého očištění. 

Po očištění dochází k procesu zinkování (4 x 1000 l lázeň), následuje vyjasnění (1 x 

1000 l lázeň), silná pasivace materiálu (1 x 1000 l lázeň)  a máčení do ţlutého chromátu (1 

x 1000 l lázeň). Po osušení je materiál připraven na lakování. 

Zinkování na bubnové lince je, aţ na pár bodů skoro shodné se zinkováním na 

závěsné lince. Jediný velký rozdíl je ten, ţe zinkování na bubnové lince je ručně ovládané a 

na závěsné lince plně automatizované. Tento fakt a vliv lidského faktoru by mohl mít 

negativní vliv na případnou havárii na lince. 

 
Obr. 8. Blokové schéma bubnové linky 

7.2.3 Lakování dílů 

Lakování zinkovaných dílů je finální úprava s cílem dokonalé protikorozní ochrany. 

Materiál se lakuje povlakovým materiálem s obchodním názvem DELTACOL 80 

FARBLOS. Lak se nakupuje naředěný, ale díky velké těkavosti a rychlému odpařování 
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ředící sloţky je nutné povlakový materiál ředit ředidlem s obchodním názvem 

DELTACOLL 80 VERDUNNUNG. Pokud by se povlakový materiál nenaředil docházelo 

by na lakovaném materiálu k nánosu hustých kapek a následnému znehodnocení materiálu. 

Materiál se zavěsí na závěsné zařízení, nebo v případě malých rozměru nasype do 

bubnu. V uzavřeném prostoru se namáčí do laku a následně odstřeďuje, aby se materiál 

zbavil přebytečného laku. Po dopravním pásu putuje do průběţné vypalovací pece, která má 

dvě části. V první tzv. ohřívací zóně se materiál po dobu 20 minut zahřívá na 150 °C, 

v druhé tzv. chladící zóně se materiál po dobu 10 minut chladí a následně pomocí 

dopravních pásů je přenášen do transportních nádob. Celý proces netrvá déle neţ hodinu, 

blokové schéma lakování je zakresleno na Obrázku č. 9.   

 
Obr. 9. Blokové schéma lakování 

7.3 Rizika spojené s provozováním činnosti 

Po návštěvě firmy, přečtení dostupných firemních materiálů a po konzultaci 

s manaţerem jakosti Ing. Gabrielou Drábkovou, jsem vyhodnotil jako největší poţární a 

výbuchová rizika na Obrázku č. 10 označené červenou tečkou a rizika, které mají negativní 

vliv na ţivotní prostředí tečkou modrou. 
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Obr. 10. Označení nebezpečných míst 

Legenda: 

 1. – Důlní komíny pro odvětrání methanu 

 2. – Zásobníky LPG 2 x 4000 l 

 3. – Budova lakování zinkovaných částí 

 4. – Pec – pogumovávání výrobků 

 5. – Vysoko objemové vany s chemikálií 

 6. – Venkovní přechovávání kyseliny chlorovodíkové (33 %) 

 7. – Hlavní sklad chemikálií 

7.3.1 Důlní komíny pro odvětrávaní methanu 

Jak je vidět na Obrázku č. 11 a 12 jedná se o vybudované komíny, které slouţí 

k odvětrávání důlních plynů bývalého těţebního dolu Odra, především však metanu neboli 

zemního plynu. Jaké reálné mnoţství plynu z komínu můţe unikat jsem se bohuţel 

nedozvěděl. Firma Galvan CZ s.r.o. takové informace nemá.  

Methan, coby důlní plyn, nemá aromatické přísady oproti plynu pouţívaného 

v domácnosti a tím pádem není cítit. Hustotu má menší jak vzduch a má tendenci stoupat 

vzhůru => proto odvádění ze šachet pomocí komínů.  
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Obr. 11. Komín č. 1     Obr. 12. Komín č. 2 

  

Obr. 13. Příkazová tabule komínu   Obr. 14. Označení komínu 

Fyzikální a chemické vlastnosti Methanu (CH4): 

Nebezpečnost:   F+ (extrémně hořlavý) 

Skupenství (při 20 °C): plynné 

Barva:    bezbarvý 

Teplota tání (°C):  -182,5 

Teplota varu (°C):  -161,6 

Meze výbušnosti (obj. %): 5 – 15 

Hustota:   1,8 kg/m³, při 0 °C a 101,325 kPa 

Pouţití hasicích přístrojů: všechny 

Příčina úniku methanu: 

Příčina úniku methanu je jediná a to samovolné uvolnění plynu z jámy. S touto 

skutečností se musí počítat a nedá se ji zamezit.  

Následek úniku methanu: 

I přes oplocení komínu a označení výstraţnou tabulí coby preventivního opatření, 

můţe dojít k iniciaci plynu a následnému poţáru nebo výbuchu. Jako jediný iniciační zdroj 
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připadá v úvahu odhozený cigaretový nedopalek od pracovníků nacházejících se v blízkosti. 

Toto hrubé porušení zákazu kouření a manipulace s otevřeným ohněm v blízkosti 

nebezpečného prostoru je však málo pravděpodobné. 

Preventivní opatření: 

Neporušení celistvosti oplocení komínu a tím zachování dostatečného odstupu a 

dodrţení příkazu na tabuli (Obrázek č. 13). 

7.3.2 Zásobníky LPG 

Zásobníky jsou uloţeny na pozemku firmy bez ochrany před povětrnostními vlivy. 

Slouţí pro zimní vytápění lakovny a pro vytápění pece v procesu lakování.  

Na GALVAN CZ s.r.o. se nevztahuje povinnost zařazení podniku do skupiny A nebo 

B. Pokud mnoţství nebezpečné látky umístěné v objektu nebo zařízení je větší neţ 2 %, 

mnoţství této nebezpečné látky uvedené v příloze č. 1, v části 1, sloupci 1, tabulky I nebo 

tabulky II, zákonu č.59/2006 Sb. O prevenci závaţných havárií, je povinna tuto skutečnost 

protokolárně zaznamenat v podobě protokolu o nezařazení. 

Hodnotu 2 % nebezpečné látky překračuje pouze zkapalněný uhlovodíkový plyn LPG 

v zásobnících. Protokol o nezařazení přikládám do Přílohy č. 1. 

  

Obr. 15. Zásobníky LPG   Obr. 16. Označení zásobníku 

   

Obr. 17. Transformátor   Obr. 18. Zásobníky a okolní příroda 
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Fyzikální a chemické vlastnosti LPG (Liquefied Petroleum Gas): [16] 

Chemický název:  propan 

Nebezpečnost:   F+ = extrémně hořlavý 

Skupenství (při 20 °C): plyn nebo kapalina (v uzavřené nádobě při vyšším tlaku) 

Barva:    bezbarvý 

Teplota tání (°C):  - 138 aţ - 186 (podle sloţení) 

Teplota varu (°C):  - 42 aţ - 0,5 (podle sloţení) 

Bod vzplanutí (°C):  - 69 aţ - 60 (podle sloţení) 

Meze výbušnosti (obj. %): 1,5 – 9,5 

Hustota par:   1,5 aţ 2 x vetší neţ vzduch 

Pouţití hasicích přístrojů: všechny kromě vodního proudu 

Příčina úniku LPG: 

Nádrţe jsou spojeny a pomocí jedné cesty vedeny pod zemí do lakovny. Můţe tedy 

dojít k úniku plynu přes spojovací armatury díky stáří a nedodrţení kontrol spojů.  

Díky povětrnostním vlivům jako povodeň, zásah bleskem nebo silný vítr můţe dojít 

k pádu okolních stromů a mechanickému poškození zásobníku. Následoval by drtivý únik 

plynu do atmosféry a okolí. 

Následek úniku LPG: 

Jak je vidět z fyzikálních a chemických vlastností plynu jedná se o vysoce hořlavý a 

lehce výbušný plyn, který je těţší neţ vzduch a v případě úniku by se drţel při zemi a tvořil 

mrak výbušných par. 

Při úniku a následné iniciaci (LPG se iniciuje uţ při výboji statické elektřiny) dojde 

k poţáru nebo výbuchu s moţností přechodu na okolní objekty. Jako iniciační zdroj můţe 

být odhozený nedopalek, blízkost nastartovaných aut nebo vysokozdviţného vozíku 

DESTA. 

Jako nejnebezpečnější iniciátor jiskry se jeví elektrický sloup (Obrázek č. 17) 

vysokého napětí s transformátorem z vysokého na nízké napětí. Sloup je vzdálen asi 4-5 

metrů od zásobníků LPG. 

Preventivní opatření: 

Kontrolovat opticky stav zásobníků, spojovacích armatur a trubek. V pravidelných 

časových intervalech kontrolovat těsnost pouţitých armatur a provádění pravidelných 

revizí. 
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Dodrţovat odstupové vzdálenosti, nepřibliţovat se k zásobníkům s otevřeným ohněm 

a kouřit pouze v místě k tomu určeném. Vykácení okolních stromů, které by mohly 

v případě ţivelné pohromy narušit celistvost zásobníků.  

Dopad v případě výbuchu nebo poţáru zásobníků je velký a je třeba tuto skutečnost 

podrobit hlubší analýze. Bude pouţita analýza metodou Dow´s FIRE & EXPLOSION 

INDEX ( F&E Index) a metoda Failure Modes and Effects Analysis (FMEA). 

7.3.3 Budova lakování zinkovaných částí 

Budova lakování zinkovaných částí je samostatně stojící objekt jehoţ rozměry jsou 10 

x 8 metrů. Na Obrázku č. 19 je jednoduchý schématicky plán budovy s 

červeně vyznačenými poţárně nebezpečnými místy mezi které patří: 

 Robur 

 Namáčecí zařízení 

 Průběţná vypalovací pec 

 Sklad Deltacollu a ředidla 

 

Obr. 19. Schématický plán budovy lakování zinkových částí [15] 

ROBUR: 

Zařízení, které slouţí k vytápění budovy v případě potřeby. Díky tomu, ţe je vzduch 

ohříván plamenem hořícího LPG, existuje moţnost úniku plynu, vytvoření výbušné směsi a 

po následné iniciaci k moţnosti výbuchu nebo poţáru. 
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Příčina úniku LPG: 

Robur je zásobován plynem LPG z vnějších dvou zásobníků, rozvody v budově jsou 

realizovány pomocí potrubí 15 cm pod stropem, na Obrázku č. 19 je zakreslení rozvodů 

provedeno oranţovou barvou. Plyn je zapalován elektrickou jiskrou. 

V případě malé iniciační energie jiskry, špatného technického stavu zařízení, 

mechanického poškození zařízení nebo potrubí, můţe v budově nastat únik plynu. 

Následek úniku LPG: 

Vzhledem ke skutečnosti, ţe je LPG těţší neţ vzduch nedošlo by k vytvoření mraku 

plynu pod stropem místnosti, ale u podlahy. Podlaha není odvětrávána a případné odvětrání 

plynu by bylo sloţité. Díky iniciačnímu zdroji, kterým můţe být jiskra z elektrických 

zařízení nacházejících se v místnosti nebo porušení zákazu práce s otevřeným ohněm, můţe 

dojít k iniciaci a následnému poţáru nebo výbuchu. Následné škody by byly vysoké, 

protoţe v místnosti se nachází drahé zařízení.  

Preventivní opatření: 

Optická kontrola potrubí a zamezení mechanického poškození potrubí a Roburu. 

Dodrţování zákazu práce s otevřeným ohněm, zákazu kouření a dodrţování termínu 

pravidelných revizí a kontrol plynových zařízení, hasicích přístrojů dle platných 

legislativních a ostatních předpisů. 

NAMÁČECÍ ZAŘÍZENÍ: 

V případě lakování zinkových částí se jedná o prvotní krok procesu. Pozinkované 

výrobky se pověsí na rošty, nebo v případě malých rozměrů vloţí do bubnu, který se 

namočí do Deltacollu a následně odstřeďuje. Roztok se skládá z laku Deltacoll smíchaného 

s ředidlem. 

Fyzikální a chemické vlastnosti Deltacollu: [15] 

Chemický název:  DELTACOLL 80 FARBLOS 

Nebezpečnost:   Xi = dráţdivý 

Skupenství (při 20 °C): kapalina 

Barva:    bezbarvý 

Teplota tání (°C):  není stanovena 

Teplota varu (°C):  není stanovena 

Bod vzplanutí (°C):  > 23°C 

Meze výbušnosti (obj. %): 2,1 – 13,5 
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Hustota par:   0,847 g/cm3 

Pouţití hasicích přístrojů: všechny kromě plného vodního proudu 

Deltacoll je anorganická směs komplexů siloxanu, polymerů titanu a  rozpouštědel, 

dodávaná firmou Dörken, která se nanáší na povrchy fosfátu, zinku a zinkoslitin  s pasivací. 

V tekutém stavu jsou zde organická spojení. Po vytvrzení a odpaření rozpouštědla vzniká 

anorganický  film. [15] 

Fyzikální a chemické vlastnosti Ředidla: [15] 

Chemický název:  DELTACOLL 80 VERDÜNNUNG 

Nebezpečnost:   Xi = Dráţdivý, F = Vysoce hořlavý 

Skupenství (při 20 °C): kapalina 

Barva:    bezbarvý 

Teplota tání (°C):  - 127 

Teplota varu (°C):  97 

Bod vzplanutí (°C):  23°C 

Meze výbušnosti (obj. %): 2,1 – 13,5 

Hustota par:   0,8035 g/cm3 

Pouţití hasicích přístrojů: všechny kromě plného vodního proudu 

Příčina vytvoření nebezpečné koncentrace: 

Díky tomu, ţe zařízení není hermeticky uzavřeno a je moţný přísun venkovního 

vzduchu, dochází při odstřeďování k vytvoření nebezpečné koncentrace uvnitř zařízení. 

Následek vytvoření nebezpečné koncentrace: 

Vlivem mechanického poškození skleněných dvířek můţe dojít k úniku par směsi na 

lakování a díky iniciaci k následnému poţáru nebo výbuchu.  

Odstřeďování je zajištěno rychlým otáčením zavěšeného materiálu nebo bubnu. 

Otáčením můţe dojít ke vzniku mechanické jiskry, iniciaci a následnému výbuchu v 

zařízení. 

Preventivní opatření: 

Dodrţování návodu k obsluze zařízení. Chovat se tak, aby nedošlo při práci 

k mechanickému poškození na zařízení. Provádění pravidelných kontrol a revizí na zařízení 

a hasicích přístrojů dle platných legislativních a ostatních předpisů. Dodrţovat zákaz práce 

s otevřeným ohněm a zákaz kouření v budově. 
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PRÚBĚŽNÁ VYPALOVACÍ PEC: 

Jedná se o druhý a poslední krok v případě lakování. Jde o zahřívání s cílem vypálení 

materiálu a vytvrdnutí laku. Vypalování probíhá při 150 °C po dobu dvaceti minut 

s následným chlazením, které trvá deset minut. Průběţná vypalovací pec můţe pracovat i za 

vyšších teplot, vytápění je zajištěno plynem LPG z vnějších zásobníků. 

Při sušení dochází k tepelnému namáhání laku, rychlé tvorbě par ředidla obsaţenému 

ve směsi a moţnost vytváření nebezpečné koncentrace. Tyto páry jsou odváděny nuceným 

větráním. 

Příčina vytvoření nebezpečné koncentrace v zařízení: 

V této vypalovací peci dochází k vytvoření větší koncentrace nebezpečných par neţ je 

za normálního provozu v případě: 

 Přeplnění sušárny přílišným mnoţstvím materiálu 

 Poruchy na peci a zahřívání materiálu při teplotě větší neţ 150 °C 

 Poruchy na odvětrávacím zařízení 

Příčina úniku LPG: 

Z důvodu mechanického poškození přívodu plynu do pece vlivem stáří zařízení a 

špatného technického stavu můţe dojít k úniku LPG. 

Následky vytvoření nebezpečné koncentrace v zařízení: 

Při vzniku většího mnoţství nebezpečných par a následné iniciaci můţe dojít 

k výbuchu nebo poţáru. Jako iniciační zdroj můţe působit jiskra na elektrickém motoru, 

poháněný pásový dopravník, jiskra vzniklá na elektrickém ventilátoru nuceného 

odvětrávání nebo porušení předpisů a iniciace od práce s otevřeným plamenem. 

Následky úniku LPG: 

LPG v případě úniku tvoří se vzduchem směs drţící se u podlahy. V případě iniciace 

od otevřeného ohně nebo porušení zákazu kouření dojde k poţáru nebo výbuchu. 

Preventivní opatření: 

Dodrţování pravidelných kontrol a revizi na plynové peci, pouţitých elektrických  

zařízeních a hasicích přístrojů dle platných legislativních a ostatních předpisů. Pouţití 

ventilátorů pracujících v nuceném odvětrávání v provedení odpovídajícímu stanoveným 

vlivům (nevýbušné provedení). 



  39 

Průběţně vypalovací pec upravit tak, aby v případě selhání nebo vypnutí nuceného 

odvětrávání došlo k odpojení sušárny od zahřívání a zastavení přísunu nového materiálu. 

Kontinuálně kontrolovat aktuální teplotu v peci a v případě zvýšení teploty tuto teplotu 

automaticky regulovat nebo zastavit proces sušení a chybu odstranit. Nepřetěţovat sušárnu 

a sušit vţdy takové mnoţství materiálu, které je maximálně povoleno. 

Opticky kontrolovat rozvody přívodu plynu a zabránit jejímu mechanickému 

poškození. Dodrţování zákazu kouření a práce s otevřeným ohněm. 

Z důvodu pravděpodobných odchylek od normálního stavu v provozu vypalovací 

pece s moţným následkem havárie podrobím toto zařízení analýze pomocí metody Hazard 

and Operability Study (HAZOP). 

SKLAD DELTACOLLU A ŘEDIDLA: 

V prostoru pracoviště odborně technické kontroly se nachází sklad laku a ředidla 

v mnoţství nepřekračující 30 litrů kaţdé látky. 

Příčina úniku látky: 

V případě neopatrné manipulace nebo mechanického poškození kanystru a rozlití na 

podlahu pracoviště. 

Následky úniku látky: 

V případě porušení zákazu kouření nebo manipulace s otevřeným ohněm můţe dojít 

k iniciaci látky na podlaze s následným poţárem. 

Preventivní opatření: 

Při manipulaci být opatrný, dodrţovat zákaz kouření a manipulace s otevřeným 

ohněm a umístit kanystry v místnosti tak, aby v případě pádu jiných věcí nedošlo 

k mechanickému poškození kanystrů a následnému vytečení obsahu. 

7.3.4 Pec – pogumovávání výrobků 

Místnost pro pogumovávání výrobků se nachází vedle hlavního skladu chemikálií 

v administrativní budově. Pogumované výrobky se zahřívají topnými tělesy na elektrickou 

energii v peci o výkonu 45 kW pracující při teplotě 200 °C. V místnosti se nachází jeden 

hasicí přístroj (6 kg - práškový). Materiál pouţívaný na pogumovávání výrobků při teplotě 

200 °C tepelně nedegraduje. 
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Příčina vzniku nadměrného množství par: 

Pec je nastavena a pracuje při 200 °C, v případě poruchy na termostatu pece můţe 

dojít k trvalému zahřívání a zvednutí provozní teploty na hodnoty vyšší. Povrch materiálu je 

více tepelně namáhán a můţe dojít k tvorbě zplodin. 

Proces není automatizován, materiál je vkládán a obsluhován ručně. Zaměstnanec 

nedodrţí z určitých důvodů stanovenou délku zahřívání materiálu a dojde k tepelnému 

namáhání materiálu po delší dobu. 

Následek vzniku nadměrného množství par: 

Místnost, kde se pec nachází, je poměrně malá a není odvětrávána, můţe tedy dojít 

vlivem tvorby nadměrného mnoţství par k zakouření místnosti a za určitých podmínek 

k vzplanutí par. 

Produkty tepelné degradace výrobků nejsou zdraví prospěšné a v případě nadýchání 

můţou mít negativní vliv na zdraví zaměstnanců. 

Preventivní opatření: 

Kontrolovat a provádět revize na elektrickém zařízení v pravidelných intervalech dle 

platných předpisů. Dodrţovat maximální dobu zahřívání materiálu, nebo vybavit zařízení 

automatizovaným provozem. 

7.3.5 Rizika spojené se životním prostředím 

I kdyţ náplní práce není hodnocení rizik spojené s ţivotním prostředím, rozhodl jsem 

se věnovat této problematice alespoň jednu podkapitolu. Mnoţství látek, které by mohly mít 

negativní vliv na ţivotní prostředí, je ve firmě velké. Na Obrázku č. 10 jsou modrou tečkou 

označená místa spojená s tímto rizikem. Jedná se o: 

 Hlavní sklad chemikálií 

 Venkovní sklad kyseliny chlorovodíkové 

 Lázně galvanického zinkování 

   

Obr. 20. Venkovní sklad HCl  Obr. 21. Označení barelů   
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Obr. 22. Budova zinkování 

Z důvodu interních předpisů mi nebylo sděleno přesné mnoţství látek ve všech 

částech firmy. V místech, kde jsem nějaké mnoţství zjistil a po zhodnocení, ţe se nejedná o 

látku toxickou, nebylo zapotřebí zkoumání pomocí k tomu určených metod.  

Množství a druh nebezpečných látek: 

Venkovní sklad:    4000 l HCl (30 obj. %) 

Hlavní sklad:     500 l HCl (30 obj. %), 100 l HNO3 (50 obj. %) 

Lázně galvanického zinkování:   Přesné sloţení lázní a mnoţství látky v ní 

pouţité mi nebylo sděleno. K dispozici mi byla dána 

pouze Tabulka č. 3 s druhem chemických látek 

pouţívaných v provozu. 

Tab. 3: Seznam chemických látek: [15] 

Nebezpečná látka Obsah Nebezpečná  R věty S věty 

  [obj. %] vlastnost     

hydroxid sodný 25-50 C 35 26-36/37/39-45 

uhličitan sodný 25-50 Xi     

metakřemičitan disodný 2,5-10 C,Xi 35 26-36/37/39-45 

sodium 
dodecylbenzensulphonate <2,5 Xn, Xi 

35 26-36/37/39-45 

polyethylene glycol 
octylphentol ether <2,5 Xn,Xi,N 

35 26-36/37/39-45 

křemičitan sodný <=2,5 Xn,Xi 
35 

22-26-36/37/39-
45-60 

chlorid sodný 97 - - - 

kyselina boritá >99 - - - 

chlorid draselný >98 - - - 

chlorid zinečnatý 90-100 Xn,C,N 22-34-50/53 
26-36/37/39-45-

60-61 

hydroxid draselný >90 Xn,C 22-35 
1/2-26-36/37/39-

45 

kyselina dusičná 50 O,C 35 23-26-36/37/39-45 

dithioničitan sodný 78-92 Xn 7-22-31 2-26-28-43-7/8 

pyrosiřičitan sodný 3-7 Xn,Xi 7-22-31 2-26-28-43-7/8 

uhličitan sodný 2-16 Xi 7-22-31 2-26-28-43-7/8 
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fluorid sodný 3,5 T,Xi 
49-22-42/43-

52/53 
53-23-24-37/39-

45-61 

síran kobalnatý 1,5 T,Xi,N 
49-22-42/43-

52/53 
53-23-24-37/39-

45-61 

imidazolidin-2-thion 0,2 T 
49-22-42/43-

52/53 
53-23-24-37/39-

45-61 

2-(propyloxy)ethanol 30 Xn,Xi 21-36-43 23-26-36/37-60 

benzalaceton 8 Xi - - 

kyselina vinná >99 Xi 36/37/38 26-37/39 

hydroxid vápenatý >90 Xi 
37/38-41 

2-22-26-36/37/39-
46 

oxid chromový 25-50 T+,C,O,N 

45-46-24/25-26-
35-42/43-48/23-

62-50/53 
53-45-60-61 

kyselina chlorovodíková 10-25 C,Xi     

benzylidene acetone 5-10 Xi 36-43 23-24-26-37/39 

5-Ethyl-1,3-dioxane-5-
methanol 10-30 Xi 

    

sirník sodný min.60 C,N 31-34-50 1/2-26-45-61 

Příčina úniku látek do životního prostředí: 

Jako hlavní příčinu úniku látky do ţivotního prostředí jsou reálné pouze ţivelné 

pohromy. Nebezpečí je hlavně ve formě povodní, protoţe se firma nachází v blízkosti řeky 

Odry. 

Následek úniku látek do životního prostředí: 

Jedná o látky oxidující, nebezpečné pro ţivotní prostředí a toxické. Došlo by ke 

kontaminaci půdy a díky povodní k přepravě chemikálií na další místa. 

Preventivní opatření: 

Preventivní opatření v tomto případě neexistuje. Jedinou moţností předcházení 

ekologických havárií v případě velkých dešťů a při předpovědi povodní, je rychle 

přemístění látky na jiné bezpečné místo. Tato moţnost by se měla zapracovat do provozně 

bezpečnostního předpisu výrobny a prokazatelně s tímto předpisem seznámit odpovědné 

pracovníky. 

Z důvodu moţného poškození vysoko objemových lázní pro galvanické zinkování 

jsou tyto opatřeny záchytnými jímkami jako dodatečnou ochranou před kontaminací okolní 

půdy. 
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8 Analýza zásobníku LPG 

Zásobník na zkapalněný uhlovodíkový plyn LPG podrobím analýze pomocí dvou 

metod. Jako výstup získám poloměr a plochu zasaţení při explozi zásobníků, a zhodnocení 

jednotlivých poruch na zásobníku, které by mohly havárii způsobit. 

8.1 Metoda Dow´s Fire & Explosion Index 

Výbuch nebo poţár zásobníků LPG by měl fatální následky na okolí a je třeba ho 

podrobit hlubšímu zkoumání. Jako metoda analýzy byla vybrána Dow´s Fire & Explosion 

Index. Jedná se o metodu díky které získáme stupeň nebezpečnosti jednotky, poloměr a 

plochu zasaţenou v případě výbuchu zásobníku. 

Výpočty jsou realizovány pro jeden zásobník. V případě výbuchu jednoho zásobníku 

je velice pravděpodobné, ţe dojde k domino efektu a následnému výbuchu zásobníku 

druhého nebo aut stojících v blízkosti. Výsledkem bude mapa s dvěma kruţnicemi 

ohraničující zasaţené plochy.  

Poloměr zasaţené plochy se spočítá jako součin indexu poţáru a výbuchu (F&E 

Index) a koeficientu 0,254. 

8.1.1 Základní informace 

Nádrţ:  4000 dm³ 

Hustota plynu: 584 kg/m³ 

Naplnění: 85 % 

Mnoţství: 1985,6 kg 

8.1.2 Postup stanovení F&E Indexu 

F&E Index se stanoví jako součin materiálového faktoru (MF) a faktoru celkového 

procesního nebezpečí (F3). Faktor celkového procesního nebezpečí (F3) se dále vypočítá 

jako součet faktoru obecného procesního nebezpečí (F1) a faktoru speciálního procesního 

nebezpečí (F2). 

Materiálový faktor:  

Z Tabulky č. 4 vyšel materiálový faktor MF = 21. Pouţité hodnoty NF = 4, NH = 1 a 

NR = 1. 
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Tab. 4: Materiálový faktor [17] 

 

Faktor obecného procesního nebezpečí: 

S pouţitím přiráţek je faktor obecného procesního nebezpečí F1 = 1,7. Pouţité 

přiráţky jsou uvedeny v Příloze B - Index poţáru a výbuchu LPG. 

Faktor speciálního procesního nebezpečí: 

S pouţitím přiráţek je faktor speciálního procesního nebezpečí F2 = 1,88. Pouţité 

přiráţky jsou uvedeny v Příloze B - Index poţáru a výbuchu LPG. 

Celkový faktor nebezpečnosti procesní jednotky: 

Z uvedených vzorců je celkový faktor nebezpečnosti procesní jednotky F3 = 3,196. 

Stupeň nebezpečí zásobníku: 

Index poţáru a výbuchu představuje hodnotu 67,1. Díky této hodnotě zařazuji 

zásobník plynu do mírného stupně nebezpečí dle Tabulky č. 5. 

Tab. 5: Stupně nebezpečnosti podle F&E Indexu [17] 

 

8.1.3 Zasažená plocha při výbuchu 

Po vynásobení F&E Indexu a koeficientu 0,254 je poloměr zasaţení výbuchu 

zásobníku r = 17 m, plocha zasaţení 908 m². Celkové zhodnocení je v Tabulce č. 6 a mapa 

zasaţení na Obrázku č. 24. 
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Obr. 23. Schéma zasaţení výbuchu  Obr. 24. Mapa zasaţení při výbuchu 

Tab. 6: Výsledky výpočtů [17] 

1. Index požáru & výbuchu (F&EI) 67,1 

2. Poloměr zasažené plochy (r) 17 m 

3. Zasažená plocha (r²) 908 m² 

8.1.4 Závěr analýzy Dow´s Fire & Explosion Index 

Jak je vidět na Obrázku č. 24 při výbuchu by došlo pravděpodobně ke vzniku domino 

efektu a následnému výbuchu vedlejšího zásobníku nebo aut stojících vedle. S největší 

pravděpodobností by byla zasaţena administrativní budova. V budově se přes pracovní den 

nachází v průměru 5-7 osob a výbuch by mohl mít fatální následky na jejich zdraví. 

8.2 Metoda Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) 

Analýza příčin a následků poruch metodou (FMEA) identifikuje jednoduché poruchy, 

které mohou přispět k havárii. 

Zahrnuje i odhad nejhorších případů následků. Výsledkem je seznam zařízení, jejich 

poruch a následků dokumentován v tabulkové formě s doporučením pro zlepšení 

bezpečnosti. 

Metoda vychází z odhadu rizika, které je dáno součinem indexem frekvence (A),  

závaţnosti (B) a indexem moţností detekce (C) podle vzorce: S = A ·B ·C 

Jako kritická hranice pro odhad rizika je stanovená hodnota S = 150. Pokud se tato 

hranice překročí, doporučuje se zvýšit nápravná opatření pro zmenšení rizika. 
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8.2.1 Kritéria hodnocení při analýze poruch: 

Tab. 7: Index frekvence [5]   Tab. 8: Index závaţnosti [5] 

  
 

Tab. 9: Index moţností detekce [5] 

 

8.2.2 Tabulka analýzy příčin a následků poruch 

V Tabulce č. 10 je uveden seznam zařízení, jejich poruch a následků s doporučením 

pro eliminaci těchto rizik. 

Tab. 10: Výpočet odhadu rizika 

Prvky/ 

položky 

Způsob 

selhání 

Následek 

selhání 
Příčina 

Index 

frekvence 
Závažnost 

Možnost 

detekce 

Odhad 

rizika 
Doporučení 

        A B C S   

Zásobník 
Trhlina ve 

stěně 
Střední únik 

Stárnutí 

materiálu, vada 

materiálu, vliv 
koroze 

5 7 5 175 
Pravidelná kontrola, 

oprava 
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Trhlina ve 

svaru 
Střední únik 

Špatně 

provedený svar, 

stárnutí 
materiálu, vada 

materiálu, vliv 

koroze 

5 7 5 175 
Pravidelná kontrola, 

oprava 

  
Roztrţení 

zásobníku 

Velký únik - 

ztráta látky 

Stárnutí 

materiálu, vada 

materiálu, vliv 
koroze 

2 10 9 180 Výměna zásobníku 

Potrubí 
Trhlina ve 

stěně 
trubky 

Malý únik 

Stárnutí 
materiálu, vada 

materiálu, vliv 

koroze 

5 4 4 80 
Pravidelná kontrola, 

oprava 

  
Trhlina ve 

svaru 
Malý únik 

Špatně 

provedený svar, 

stárnutí 
materiálu, vada 

materiálu, vliv 

koroze 

5 4 4 80 
Pravidelná kontrola, 

oprava 

  
Roztrţení 
potrubí 

Střední únik 

Stárnutí 

materiálu, vada 
materiálu, vliv 

koroze 

4 7 4 112 Výměna potrubí 

Regulační 

a uzavírací 

ventil 

Neotevře 
Ţádný/stálý 

přísun látky 
Porucha ovládání 8 3 5 120 

Pravidelná kontrola, 

výměna, revize 

  Netěsní Malý únik Prasklé těsnění 8 2 5 80 
Výměna těsnění, 

pravidelná údrţba 

Pojistný 

ventil 
Otevře brzo Malý únik 

Vada armatury, 

špatné ovládání 
6 4 6 144 

Výměna ventilu, 
pravidelná kontrola, 

revize 

  
Otevře 

pozdě 
Přeplnění 

Vada armatury, 

špatné ovládání 
6 4 6 144 

Výměna ventilu, 

pravidelná kontrola, 
revize 

 

8.2.3 Vyhodnocení výsledků metodou FMEA 

Jako odhad rizika jsem stanovil hranici S = 150. Tuto hranici překročila v Tabulce č. 

10 poloţka zásobník. Jako nejhorší případ bylo vyhodnoceno úplné roztrţení zásobníku 

(hodnota rizika S = 180). Vysoké hodnoty nad 150 dosáhly dále trhlina ve stěně a trhlina ve 

sváru zásobníku. 
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9 Analýza vypalovací pece 

V provozu vypalovací pece je pravděpodobná odchylka od normálního stavu s 

moţností vzniku havárie. Pro analýzu tohoto typu je pouţita metoda HAZOP. 

9.1 Metoda Hazard and Operability Study (HAZOP) 

Tato metoda je v současnosti uznávaným evropským standardem, umoţňuje 

identifikovat nebezpečné stavy, které se na zařízení mohou vyskytnout a následně 

vyhodnotit riziko. Tuto metodu lze také pouţít k lepšímu pochopení posuzovaného zařízení, 

zvýšení jeho efektivity nebo pro vyhodnocení následků chyb operátora. 

Postup při studii metodou HAZOP: 

 Popis odchylky od poţadované funkce s pouţitím klíčových slov 

 Nalezení příčiny nebo souběhu příčin vedoucích k odchylce 

 Stanovení moţných následků a doporučení opatření. 

9.1.1 Tabulka vyhodnoceni – Průběžná vypalovací pec 

Analýza je provedena pro vypalovací pec, vyhřívanou hořáky na plyn (LPG). 

Tab. 11: HAZOP – Průběţná vypalovací pec 

Klíčové 

slovo 
Odchylka Příčina Následek Opatření 

Vyšší 
Koncentrace 

par 

Porucha odvětrávání, 

přeplnění vypalovací pece, 

vysoký obsah ředila ve 

směsi pro lakování 

Poţár/výbuch, otrava 

Hlídání maximálního 

mnoţství vypalovaného 

materiálu, správný chod 

nuceného větrání 

Nižší  
Koncentrace 

par 

Malý obsah ředila ve směsi 

pro lakování, malé 

mnoţství vypalovaného 

materiálu 

Neúčinné vyuţívání 

pece 

Nevypalovat materiál v 

případě malého mnoţství 

materiálu 

Vyšší Teplota 
Špatný stav termostatu 

hlídající teplotu v peci 

Vyšší koncentrace par 

z vypalovaného 

materiálu, tepelné 

namáhání peci, 

namáhání ventilátoru 

přehřátým vzduchem 

Kontrola provozuschopnosti 

elektroniky hlídající stav 

pece, vizuální kontrola 

teploty při vypalování, 

revize, údrţba, školení 
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Nižší  Teplota 

Špatný stav termostatu 

hlídající teplotu v peci, 

nedostatečné zahřívání 

pece, nedostatek plynu 

Nedostatečné 

vypálení, 

znehodnocení 

materiálu, ekonomické 

ztráty 

Vizuální kontrola teploty při 

vypalování, revize, údrţba, 

školení, zastavení pásového 

dopravníku přivádějící 

materiál, zvýšení doby 

vypalování 

Není 
Rychlost 

pásového 

dopravníku 

Výpadek elektřiny, 

odstavení elektromotoru 

pohánějící dopravník 

Vyšší koncentrace par 

z vypalovaného 

materiálu, 

poţár/výbuch, otrava 

Zastavení vytápění pece, 

revize, kontrola 

Nižší  
Rychlost 

pásového 

dopravníku 

Zanesení motorku 

pohánějící dopravník, 

velké zatíţení dopravníku, 

chyba obsluhy  

Vyšší koncentrace par 

z vypalovaného 

materiálu, tepelné 

namáhání materiálu 

Zastavení vytápění pece, 

revize, kontrola 

Vyšší 
Rychlost 

pásového 

dopravníku 

Chyba obsluhy, porucha na 

motorku pohánějící 

dopravník 

Nedostatečné 

vypálení, 

znehodnocení 

materiálu, ekonomické 

ztráty 

Zastavení vytápění pece, 

revize, kontrola 

Není Tepelný příkon 

Nedostatek plynu pro 

vytápění pece, netěsnost 

ventilů, chyba přívodního 

potrubí plynu, chyba 

člověka 

Niţší teplota, narušení 

procesu vypalování, 

prodlouţení 

vypalování a 

ekonomické ztráty 

Náhradní zdroj vytápění 

pece, odpovědnost obsluhy, 

kontrola měření 

Nižší  Tepelný příkon 

Chyba v potrubí 

přivádějící plyn, 

nedostatek plynu v 

zásobnících, špatná funkce 

ventilů 

Niţší teplota v peci, 

narušení procesu, 

prodlouţení 

vypalování a 

ekonomické ztráty 

Náhradní zdroj vytápění 

pece, odpovědnost obsluhy, 

kontrola měření 

Vyšší Tepelný příkon 
Chyba člověka, jiná směs 

plynu vytápějící pec 

Zvýšení teploty, 

tepelné namáhání 

materiálu, vyšší 

koncentrace, 

poţár/výbuch 

Školení, kontrola směsi 

vytápějící pec 

Rovněž 

také 

Nesprávné 

odstavení 

vypalovací pece 

Nesprávné odpojení od 

zemního plynu, nejsou 

odstraněny páry z 

předchozího vypalování 

Poţár/výbuch, otrava 

Správný chod nuceného 

větrání, správné odstavení 

pece 

9.1.2 Závěr analýzy HAZOP 

Jako výsledek analýzy průběţné vypalovací pece metodou HAZOP je preventivní 

opatření: 

 Kontroly pece, nuceného větrání, chodu dopravníku, těsnosti. 

 Najíţdění a odstavování pece musí probíhat podle prověřených a odzkoušených 

zvyklostí, měření koncentrací při najíţdění a odstavování pece. 

 Měření koncentrace, zamezení moţnosti iniciace, dodrţování předem stanovených 

pravidel.  

 Revize, údrţba a školení personálu. 
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10 Závěr 

Ve firmě, strojírenského charakteru, kde jsem hodnocení rizik provedl, hrozí jisté 

nebezpečí ve formě poţáru, výbuchu a kontaminace ţivotního prostředí. V úvodu zmíněný 

cíl práce: „Stanovení preventivní protipoţárních opatření pro zajištění bezpečného provozu 

zinkovny Galvan CZ s.r.o.“, jsem splnil a toto preventivní opatření stanovil.  

Pro hodnocení a analýzu poţárních a výbuchových rizik v praktické části mé práce 

jsem si vybral firmu Galvan CZ s.r.o., zabývající se galvanickým pokovováním kovových 

materiálů. I kdyţ za celou historii firmy (od roku 1998 do 2010) nedošlo k poţáru ani 

výbuchu, provedl jsem hodnocení poţárních a výbuchových rizik na tomto pracovišti jako 

součást prevence před poţárem nebo výbuchem. Definoval jsem, označil, popsal a 

zhodnotil moţné potenciální nebezpečí a popsal jeho příčinu, následek a preventivní 

opatření pro minimalizaci rizik. 

Za nejzávaţnější zdroj rizika poţáru a výbuchu jsem označil dva zásobníky 

zkapalněného plynu LPG, které se v areálu nacházejí. Pro tyto zásobníky jsem provedl 

analýzu metodou Dow´s Fire&Explosion Index a metodu Failure Mode and Effects 

Analysis. Stanovil jsem poloměr a plochu zasaţení při výbuchu a vyhodnotil následky. Jako 

druhý potenciální zdroj rizika jsem zhodnotil průběţnou vypalovací pec a provedl analýzu 

pomocí metody HAZOP a stanovil vyplývající opatření. 

V uvedené organizaci existují moţné rizika poţáru a výbuchu. Tato rizika jsou za 

normálních okolností málo pravděpodobná a některá v zásadě nereálná. Dle mého soudu je 

vyšší riziko v případě úniku nebezpečných a toxických látek do ţivotního prostředí. Těchto 

látek se v areálu nachází velké mnoţství a v případě ţivelných pohrom by byl jejich únik 

nekontrolovatelný a tím velice nebezpečný pro ţivotní prostředí. 

I přes fakt, ţe obsahem mé práce není popis rizik ovlivňujících ţivotní prostředí, 

v krátké části jsem tyto rizika popsal také. Závěr můţe být brán jako podnět k vytvoření 

další práce a zamýšlení se nad problematikou v oblasti ţivotního prostředí firmy. 



  51 

11 Použitá literatura 

Tištěné monografie: 

[1] ŠTROCH, Libor; HELEKAL, Miroslav. Způsoby protiexplozní ochrany v 

průmyslových provozech. Ostrava : VVUÚ, 2007. 66 s. 

[2] BARTLOVÁ, Ivana; ZAPLETALOVÁ, Ivana. Protipoţární a protivýbuchová prevence 

technologických procesů 2 . 2. vyd. Ostrava : Vysoká škola báňská, 1991. 107 s  

[3] BARTLOVÁ, Ivana. Prevence a připravenost na závaţné havárie. 1. vyd. Ostrava : 

Sdruţení poţárního a bezpečnostního inţenýrství, 2008. 47 s  

[4] DAMEC, Jaroslav. Bezpečnost technologií. 1. vyd. Ostrava : VŠB - Technická 

univerzita Ostrava, 1996. 118 s  

[5] BABINEC, František. Management rizika. Brno : [s.n.], 2005. 93 s. 

[6] BERNATÍK, Aleš. Prevence závaţných havárií I.. 1. vydání. Ostrava : Sdruţení 

poţárního a bezpečnostního inţenýrství, 2006. 86 s. ISBN :80-86634-89-2. 

[7] BERNATÍK, Aleš. Prevence závaţných havárií II.. 1. vydání. Ostrava : Sdruţení 

poţárního a bezpečnostního inţenýrství, 2006. 104 s. ISBN :80-86634-90-6. 

[8] KOUDELKA, Ctirad; VRÁNA, Váslav. RIZIKA A JEJICH ANALÝZA. Ostrava : 

[s.n.], 2006. 17 s. 

[9] ING. KROUPA, Miroslav; ING. ŘÍHA, Milan. Průmyslové havárie. Praha 9 : Armex 

publishing s.r.o, 2007. 169 s. ISBN 978-80-86795-49-2 

[11] BÁRTLOVÁ, Ivana; BALOG, Karol. Analýza nebezpečí a prevence průmyslových 

havárií I.. 2. vydání. Ostrava : Sdruţení poţárního a bezpečnostního inţenýrství, 2007. 191 

s. ISBN 978-80-7385-005-0.  

[13] BÁRTLOVÁ, Ivana. Vývoj v oblasti nebezpečných látek a přípravků. 1. vydání. 

Ostrava : Sdruţení poţárního a bezpečnostního inţenýrství, 2008. 49 s. ISBN 978-80-7385-

050-0. 

[14] Příručka ţárového zinkování. 1. vydání. Ostrava : Asociace českých zinkoven, 2008. 

56 s. 



  52 

[15] Interní dokumenty GALVAN CZ s.r.o 

[17] INDEX POŢÁRU A VÝBUCHU : PŘÍRUČKA PRO KLASIFIKACI NEBEZPEČÍ. 7. 

vydání. Leden : [s.n.], 1994. 83 s. 

Internetové zdroje: 

[10] Http://bozppo.vfn.cz/ [online]. 18. 3. 2009 [cit. 2010-12-28]. ÚTVAR BEZPEČNOSTI 

A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŢÁRNÍ OCHRANY. Dostupné z WWW: 

http://bozppo.vfn.cz/ 

[12] Česká republika. Zákon č. 371/2008 Sb., O chemických látkách a chemických 

přípravcích. In Sbírka zákonů, Česká republika. 2008, částka, s. 24. Dostupný také z 

WWW:<http://www.sagit.cz/pages/zpravodajtxtanot.asp?cd=166&typ=r&zdroj=../_anotace

/sb08371a>. 

[16] BEZPEČNOSTNÍ LIST : PROPAN - BUTAN. In [online]. [s.l.] : Primagas, 2004 [cit. 

2011-04-12]. Dostupné z WWW: <http://www.primagas.cz/ke-stazeni/bezpecnostni-

listy/files/download/bezpecnosti-list-propan-butan/>. 

 

 

http://bozppo.vfn.cz/


  53 

12 Seznam příloh 

PŘÍLOHA A: Protokol o nezařazení……………………………………………………...1-A 

PŘÍLOHA B: Index poţáru a výbuchu LPG……………………………………………...1-B 


