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ANOTACE 

Hrobský, F., Specifické řešení vzduchotechniky v chemickém provozu ve vztahu k 

BOZP, Bakalářská práce, Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2011, 49 stran. 

 

Bakalářská práce se zabývá popisem a zhodnocením současného stavu odvětrání 

chemického provozu se zvýšenou tepelnou zátěží, tankoviště A v areálu České rafinérské a.s. 

v Záluží u Litvínova, návrhem možností řešení pro zlepšení podmínek práce zaměstnanců 

pohybujících se v tomto provozu. Návrh řešení zahrnuje výběr vhodných možností na základě 

zjištěných parametrů, jejich rozbor, realizaci nejlepší varianty, analýzu a omezení rizik 

vyplývajících z realizace v souladu s platnou legislativou a normativními požadavky a 

stanovení podmínek práce, vyhodnocení tepelné zátěže při současném stavu a po ukončení 

montáží nového zařízení. Zhodnocením nového stavu po zprovoznění. 

 

Klíčová slova: vzduchotechnika, chemický provoz, tepelná zátěž, obslužná chodba, 

analýza rizik 

 

ANNOTATION 

 

Hrobský, F., Specific air-conditioning solution in chemical plant in relation to 

HASOP, Bachelor work, Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2011, 49 stran 

The issue of this bachelor work is to describe and evaluate the existing state of chemical 

plant ventilation with the increased thermal load, tank area A in Czech Refinery in Záluží by 

Litvínov, further to set the solution possibilities of the work condition improvement for the 

employees working in this plant. The solution design includes the choice of the suitable 

possibilities based on measured parameters, their analysis, the best variant implementation, 

analysis and limiting of risks resulting of implementation in compliance with the effective 

legislation and normative requirements and assignment of work conditions, evaluation of the 

thermal load by present state and the state after completion of new equipment assembly. 

Evaluation of the new situation after the putting the equipment into operation. 

 

Key words:  ventilation, chemical plant, heat load, operate corridor, risk assessment. 
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1 Úvod 

 

Ač si to příliš často neuvědomujeme, je vzduch spolu s vodou jednou 

z nejdůležitějších součástí našeho životního prostředí. Utváří podmínky pro existenci života, 

ovlivňuje teplotu, vlhkost a v důsledku i náš zdravotní stav. 

Postupem času s příchodem průmyslové revoluce se stal i technologickým médiem, 

které se používá ve velkém množství aplikací, ať už jako přímá součást výrobního procesu 

nebo jako pomocný prostředek při chlazení, vytápění, případně k ovládání pneumatických 

zařízení. Zároveň se vzduch stal i komoditou, skrze kterou se uskutečňují obchody například 

s emisními povolenkami, a je tak i součástí světového obchodu. 

V této práci se ale budu zajímat především o technologie distribuce vzduchu, 

podmínky její instalace a údržby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o vzduch 

jako o médium použité k tvorbě příznivějšího klimatu pro činnost technologických zařízení a 

k optimalizaci mikroklimatických podmínek pro obsluhu, která se stará o chod těchto 

zařízení. 

Je téměř pravidlem, že samotná technologie má dosti odlišné nároky na klimatické 

parametry prostředí než je tomu u její obsluhy. Při projektování je pak nutné zohlednit značné 

množství vstupních parametrů, které se navíc v časovém průběhu mění, a to počínaje teplotou 

a vlhkostí a konče množstvím prachových částic a případně chemických látek, které jsou ve 

vzduchu obsaženy. Většinou nakonec při návrhu zařízení pro úpravu vzduchu dochází ke 

kompromisu, kdy na jedné straně figurují požadavky technologie a obsluhy a na straně druhé 

ekonomické parametry a finanční náročnost realizace a v neposlední řadě realizovatelnost 

daného řešení. Všechny tyto údaje je pak nutné zohlednit při návrhu a projektování tak, aby 

bylo ve výsledku zařízení funkční, bezpečné, a finanční prostředky účelně vynaloženy. 

Obzvláště toto platí v chemickém průmyslu, kde je třeba ke všemu počítat s působením 

chemicky agresivních látek, vysokých teplot nebo vysoké prašnosti a kde chybný návrh nebo 

výpočet může přímo ohrozit životy a zdraví nebo způsobit škody na majetku, případně na 

životním prostředí. Zároveň je třeba brát v úvahu i budoucí údržbu a servis zařízení a to, 

jakým způsobem budou opravovány, případně vyměňovány jednotlivé komponenty, aby 

práce měly co nejmenší dopad na bezpečnost pracovníků, anebo odstávku technologie. 

Mnohdy je servis možný pouze v okamžiku úplného odstavení z provozu, ať už z důvodu 

ohrožení pracovníků nebo výroby při servisu, které by nebylo možné žádnými prostředky 
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omezit nebo z důvodů technických. I takovéto okolnosti je nutné při projektování vzít v úvahu 

a budoucího provozovatele na ně výslovně upozornit, aby na jejich základě stanovil, společně 

s projektanty, příslušné technologické postupy, které se uvedeným zabývají. Vzhledem 

k širokému spektru aplikací, provozních podmínek, technologií i zařízení není možné v této 

práci popsat a zohlednit všechna řešení a popis nejčastějších případů by byl příliš stručný a 

obecný. Vybral jsem tedy konkrétní projekt, na kterém popíšu celý postup realizace ve vztahu 

k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, od fáze návrhu až po finální zkoušky a předání 

dokumentace provozovateli. 

 

2 Mikroklimatické podmínky a tepelná zátěž pracovníků 

 

Mikroklimatické podmínky a tepelná zátěž jsou velmi důležitými faktory při 

vykonávání jakékoliv činnosti a jsou výraznými faktory pracovního prostředí. Mohou být 

rizikovými faktory práce a pracovního prostředí a zahrnují v sobě fyzikální, chemické a 

biologické činitele, prach, fyzickou zátěž, zátěž teplem a chladem a další faktory, které mají 

nebo mohou mít vliv na zdraví. [5] Mají přímý vliv na bezpečnost a pracovní pohodu, 

významným způsobem ovlivňují únavu a fyzický i psychický stav. Je proto nutné vytvořit 

takové klima, které umožní bezpečnou a kvalitně prováděnou práci. To, jaké mikroklima je 

vyhovující a pohodlné je velmi subjektivní záležitost a jeho vnímání je závislé na psychickém 

a zdravotním stavu, věku, pohlaví, únavě, povaze vykonávané činnosti.  Je však možné 

alespoň přibližně stanovit parametry, v rámci kterých je možné říci, že mikroklima je pro 

většinu lidí přijatelné a pohodlné. Tyto parametry je možné upravit, ať už pouhým přirozeným 

větráním, vytápěním, nebo kompletním klimatizováním.  Před každou úpravou je třeba zvážit 

a zhodnotit, jaké podmínky, jaká tepelná zátěž a rizika se v daném prostoru vyskytují. Pokud 

tato úprava není z technického nebo ekonomického důvodu možná, je pak nutné 

přizpůsobovat práci individuálním schopnostem pracovníků, využívat organizačních opatření. 

[7] Zaměstnavatel totiž nesmí připustit, aby zaměstnanec vykonával práce, jejichž výkon by 

neodpovídal jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti. [6] 

Hodnocení tepelné zátěže pracovníků a opatření pro její snížení se řídí nařízením 

vlády (dále jen NV) č. 361/2007 Sb. a  NV č. 68/2010 Sb. Další legislativní opatření, ze 

kterého se při stanovení tepelné zátěže vychází je vyhláška č. 432/2003 Sb., která se v článku 

8 přílohy č. 1 zabývá kategorizací prací a stanovuje kritéria a přípustné limity pro práci. 
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K omezení zátěže teplem a zmírnění jejích účinků jsou k dispozici tři hlavní nástroje. 

Prvním z nich je poskytování ochranných nápojů pracovníkům, kteří jsou působení tepelných 

vlivů prostředí vystaveni. Jedná se při tom nejen o působení vysokých teplot na organismus, 

ale případně také o působení teplot nízkých. 

Druhým nástrojem je pak stanovení režimu práce a to jak omezením doby vykonávané 

činnosti, tak i určením přestávek a dále počtu pracovních cyklů za osmihodinovou pracovní 

směnu. 

Třetí možností je změna technologie. Tato možnost zpravidla bývá nejhůře 

proveditelná a nálady na její realizaci jsou ve velké většině případů neúnosné. Často je 

nemožné takovouto úpravu provést i z technických důvodů. Za určitých podmínek je možné 

provést úpravu v podobě instalace vzduchotechniky a klimatizace zajišťující větrání daného 

prostoru. Bohužel ne vždy je možné použít pouze jednu z variant a je tak třeba provést 

kombinaci uvedených řešení. V některých případech je nutné použít i kombinaci všech tří 

možností, tedy technologické změny, poskytnutí ochranného nápoje a stanovení režimu práce. 

[7] 

 

2.1 Požadavky na ochranný nápoj 

 

Ochranný nápoj musí splňovat požadavky dle NV 361/2007 Sb., a NV 68/2010 Sb. 

V případě, že je vykonávaná práce zařazena do třídy IIb a vyšší, lze poskytnout jako ochranný 

nápoj balenou, slabě mineralizovanou nebo kojeneckou vodu, případně vodu s obdobnými 

chemickými a mikrobiologickými požadavky. Ochranný nápoj musí pokrývat alespoň 70% 

ztraceného množství tekutin za osmihodinovou pracovní směnu. V případě, že teplota 

překročí limit stanovený v příloze č. 1 NV 68/2010 Sb. o 4°Celsia, zvyšuje se limit pokrytí 

ztraceného množství tekutin ze 70% na 80%. 

Požadavky na ochranný nápoj lze shrnout. Ochranný nápoj musí: 

 být zdravotně nezávadný 

 obsahovat méně než 6,5 hmotnostního procenta cukru 

 může obsahovat látky zvyšující odolnost organismu 

 být dostupný na pracovišti nebo v bezprostřední blízkosti 
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2.2 Vznik nároku na ochranný nápoj  

 

Základní požadavky a vznik nároku na ochranný nápoj stanovuje NV 361/2007 Sb., 

v platném znění. Pro tyto požadavky je určující několik faktorů. První z nich je ztráta tekutin 

za osmihodinovou pracovní směnu. Za hygienický limit dle § 8, článku 1 tohoto Nařízení 

vlády je považována hodnota ztráty tekutin 1,25 l za osmihodinovou pracovní směnu. 

Další požadavek je zařazení práce dle tabulky Přílohy č.1 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb. 

Třídy práce podle celkového průměrného energetického výdeje do třídy IIb a vyšší. 

Nárok na ochranný nápoj tedy vzniká: 

 Jde o práce zařazené do třídy práce IIb a vyšší 

 Je měřením doloženo, že při dané práci dochází ke ztrátě tekutin vyšší, než je 

hygienický limit, tj. 1,25 l za osmihodinovou pracovní směnu 

 Je vykonávána trvalá práce na nevenkovním pracovišti za podmínek, kdy jsou 

překračovány maximální teploty stanovené pro konkrétní třídu práce dle 

tabulky č. 2 Přílohy č.1 k NV č. 361/2007 Sb. 

 Je práce z hlediska kategorizace prací zařazena jako riziková a to do kategorie 

4 dle vyhlášky č. 432/2003 Sb., Přílohy č.1 k vyhlášce č. 432/2003 Sb., 

v tomto případě článku 8  

 

3 Základní údaje  

 

V srpnu roku 2009 bylo řešeno odvětrání chodeb tankoviště A v areálu České 

rafinérské a.s. v Litvínově - Záluží v rámci obnovy nevyhovujícího zařízení. Zakázka se 

vztahovala na instalaci vzduchotechniky a instalaci nového osvětlení, z důvodu zlepšení 

tepelných parametrů a zvýšení bezpečnosti osob, pohybujících se uvnitř chodeb. 

Stavba tankoviště A byla vybudována ve třicátých a čtyřicátých letech minulého 

století v rámci výstavby Sudetenlandische Treibstoffwerke AG, známé jako STW Brüx 

Hydrierwerke a po roce 1939 jako Hermann Göring Werke, továrny pro výrobu syntetického 

benzínu. Stavba zařízení byla dokončena v prosinci roku 1942. [3] 
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Jedná se o obslužné chodby celkem deseti nádrží, ve kterých je skladován těžký asfalt 

a dehty. (obrázek 1) Vzhledem k datu a povaze výstavby jsou zdi chodeb tvořeny armovaným 

betonem o tloušťce stěn 1,5 m a stropní části o tloušťce 1 m tvořené stejným materiálem. 

Tloušťka stěn nádrží je 1,2 m. Teploty skladovaného materiálu se pohybují od 130° do 210°C. 

 V zimním období dosahovaly ve střední části chodeb teploty 70°C, v letním pak 

teploty přesahovaly hodnotu 90°C. S ohledem na podmínky bylo nutné, v případě poruchy na 

zařízení odstavit technologii, produkt odčerpat a vyčkat snížení teploty. Pracovníci 

provádějící údržbářské práce v těchto prostorech i přesto byli vystaveni značné tepelné zátěži 

a doba činnosti za těchto podmínek se omezovala na jednotky minut. Činnost navíc musí být 

prováděna v nehořlavém ochranném pracovním oděvu a ochranných, tepelně izolovaných 

rukavicích s ohledem na teplotu montovaného zařízení a používaného nářadí. Často také 

docházelo v důsledku vysoké teploty k poruchám původního osvětlení, což bylo příčinnou 

vzniku zvýšených rizik pro pracovníky pohybující se v obslužných chodbách. Vzhledem 

k těmto skutečnostem byl stanoven požadavek na vytvoření několika variant řešení v rámci 

zadané studie, které následně bude použito jako podkladu pro realizační projektovou 

dokumentaci.  

 

 

 

Obrázek 1: Pohled na severovýchodní část tankoviště  
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4 Základní pojmy 

 

Větrání 

Řízená výměna znehodnoceného vzduchu ve vnitřním prostoru za venkovní, 

zabezpečující dodržení přípustných expozičních limitů a nejvýše přípustných koncentrací 

plynů, par a kapalných nebo pevných aerosolů v pracovním prostředí. Větrání slouží i 

k úpravě mikroklimatických parametrů prostředí, ovlivňuje tepelné zisky a ztráty objektu. 

[13] 

Výměna vzduchu 

Výměna vnitřního vzduchu za vzduch upravený, který může být směsí vzduchu 

venkovního a objemového. [13] 

Oběhový vzduch 

Část odváděného vzduchu, která se vrací zpět do větraného prostoru. [13] 

Intenzita větrání 

Podíl objemového průtoku venkovního vzduchu a objemu větrané místnosti. [12] 

Ventilátor 

Rotační stroj, zpravidla poháněný elektromotorem sloužící pro transport vzduchu.  

Dle provedení a směru proudění dopravovaného vzduchu rozlišujeme ventilátory: 

 Axiální – oběžné kolo ve tvaru disku opatřené lopatkami, otočně upevněné 

v rámu, vzduch proudí ve směru osy oběžného kola 

 Radiální – oběžné kolo ve tvaru válce otočně umístěné ve spirální skříni. 

Vzduch proudí kolmo k ose oběžného kola 

 Diagonální – oběžné kolo ve tvaru kuželu vybavené lopatkami a otočně 

umístěné v rámu. Vzduch proudí vůči ose oběžného kola pod úhlem menším 

než 90° 
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5 Požadavky objednatele zakázky 

 

Vzhledem k tomu, že se montáž zařízení odehrávala v chemickém provozu, je na 

místě specifikovat podmínky, které bylo třeba dodržet pro bezpečné provedení instalace. 

Akciová společnost Česká rafinérská a.s. má společný, ohraničený areál se společností 

Unipetrol RPA, s.r.o. (obě původně součástí firmy Chemopetrol a.s., Litvínov - Záluží), 

souhrnně nazývaný Chempark Záluží (dále jen Chempark). V areálu také sídlí celá řada firem 

zajišťující pro obě společnosti servisní práce, dále výkopové a stavební práce, servisní práce 

elektro, strojní údržbu a montáže, atp. Zároveň zde působí samostatná jednotka Hasičského 

záchranného sboru podniku Unipetrol RPA (dále jen HZS), zajišťující požární ochranu 

na celém území Chemparku.  

Jak z výše uvedeného vyplývá, některé provozní soubory a technologie obou 

společností na sebe navazují, případně se nacházejí vzájemně v těsné blízkosti. 

Z tohoto důvodu mají obě firmy společný systém vnitřních bezpečnostních předpisů a 

směrnic, které zohledňují podmínky a určují způsoby provádění činností.  

Mezi základní směrnice patří Směrnice S 465 Povolení k práci. [19] Toto interní 

direktivum se týká povolení práce na zařízení, práce s otevřeným ohněm a příkazu ke 

svařování. Předpis konkrétně definuje podmínky, za kterých a jakým způsobem lze provádět 

činnosti ve společném areálu obou firem. Zároveň určuje, kdo je oprávněn povolení k práci 

vystavit a kdo přijmout. Popisuje povinnosti vystavovatele i příjemce (zhotovitele) a činnosti, 

jejichž provádění je zakázáno. Dále se zabývá odpovědností zadavatele podmínek, zástupců 

přilehlých a zvláštních obvodů, požadavky na požární dohled a další. V rámci dokumentu je 

tak dáno nezpochybnitelné rozdělení odpovědnosti mezi jednotlivé účastníky povolovacího 

řízení.  

Řeší podmínky pro provádění práce s otevřeným ohněm, práce s jinými zdroji zapálení 

v prostoru s nebezpečím výbuchu a s následným požárem, práce uvnitř zařízení a pod úrovní 

terénu, práce ve výškách a nad volnou hloubkou a práce nad úrovní terénu. 

Směrnice se zároveň zabývá jednotným způsobem popsání rizik, které při své práci 

vnášejí do technologií zhotovitelé a pracovníci externích firem, působících areálu Chempark 

Záluží. 
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5.1  Povolení k práci 

 

Před započetím montážní nebo servisní činnosti je povinností zhotovitele nechat si 

vystavit Povolení práce na zařízení, případně Povolení práce s otevřeným ohněm. Tento 

dokument je nejdůležitější doklad, nezbytně nutný k zahájení práce. Jeho absence nebo 

nedostatečné vyjasnění podmínek v něm uvedených přímo ohrožuje pracovníky provádějící 

činnosti v technologiích a na zařízení. Bez vystavení Povolení k práci není možné vůbec 

zahájit jakoukoli aktivitu. Jedná se o průpisný, předtištěný formulář formátu A4 a slouží 

zároveň i jako seznam rizik objednatele v daném provozu a daném čase ve vztahu 

k okamžitému stavu výrobního zařízení, dle Zákona číslo 262/2006 Sb., zákoníku práce. 

Zhotovitel (příjemce) má pak za povinnost k Povolení k práci přiložit seznam rizik, které svou 

činností vnáší do technologie a zařízení objednatele (vystavovatele). Formulář Povolení k 

práci má předtištěné pořadové číslo, pro snadnou identifikaci a dohledání v případě 

mimořádné události, havárie nebo úrazu. Povolení k práci vypisuje vystavovatel povolení a 

tedy zástupce objednatele – společnosti Česká rafinérská a.s. Ve formuláři uvede název firmy 

provádějící činnost, popis a druh výkonu práce, to znamená, zda se jedná o práce uvnitř 

zařízení, uvnitř uzavřené nádoby, nad nebo pod úrovní terénu, práce s otevřeným ohněm nebo 

se vznikem jiskření, případně zda budou prováděny výkopové práce. Dále vypíše datum a 

předpokládaný čas, ve kterém budou činnosti probíhat. Zpravidla se jedná o jednu pracovní 

směnu. Zároveň uvádí místo, kde bude práce prováděna. S ohledem na to, že každá budova, 

objekt nebo technologický celek má v Chemparku své vlastní čtyřmístné identifikační číslo, 

uvádí se toto identifikační číslo spolu s doplňující informací o přesné pozici. Povolení práce 

dále obsahuje informaci o tom, jakým způsobem bylo zařízení pro montáž nebo servis 

připraveno, to znamená, zda je zaslepeno, vyčištěno, případně vypařeno, zda byl v zařízení 

plyn vytěsněn vodou nebo je zařízení v provozu. Dále se uvádí, zda je technologie zbavena 

nebezpečných chemických látek, tzn. vypuštěna, odtlakována, vypláchnuta vodou, zda je 

inertizována dusíkem, vyčištěna tlakovým vzduchem nebo jiným médiem a případně co 

zařízení obsahovalo nebo může obsahovat (zpravidla se jedná o uhlovodíky, sirovodík, louhy, 

dále čpavek, páru nebo vodu). Samostatně se uvede, zda je elektricky odpojeno a zajištěno a 

kdo jmenovitě toto odpojení a zajištění provedl. Tuto činnost obvykle provádí pověřená osoba 

kontraktora České rafinérské a.s. Formulář obsahuje popis podmínek, ve kterých se určí 

ostatní podrobnosti prováděného zásahu. Uvádí se zde počet a typy hasicích přístrojů, které 

musí mít zhotovitel při činnosti k dispozici, požadavek na osvětlení, nejiskřivé nářadí, 
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zvláštní požárně bezpečnostní opatření, nutnost ohraničení pracoviště, případně požadavek na 

zajištění asistence HZS, položení pěny v ohroženém prostoru, skrápění vodou, větrání, 

profoukávání technologie vzduchem nebo dusíkem. Uvádí se zde také povolení vjezdu 

konkrétního vozidla s vypsáním registrační značky a použití jeřábu s přesným určením místa 

jeho postavení. V povolení je dále předepsáno, jaké osobní ochranné pracovní prostředky 

musí pracovník používat. Zde je třeba uvést, že při pohybu a práci v technologiích a 

provozech Chemparku musí mít všichni pracovníci nehořlavý pracovní oděv (blůzu, kalhoty 

nebo kombinézu a v zimním období případně pracovní kabát). Oděv je na rukávech, zádech, 

prsou a nohavicích opatřen reflexními pruhy. Dále je pracovník vybaven ochrannou přilbou, 

ochrannými brýlemi, případně ochranou sluchu a antistatickou, oleji-vzdornou pracovní obuví 

se zpevněnou podrážkou. V provozech se zvýšeným rizikem výskytu sirovodíku, případně 

čpavku jsou povinni mít u sebe v pohotovostní poloze únikovou masku a v blízkosti obličeje 

schválený analyzátor pro detekování uvedených látek. Toto vybavení je považováno za 

povinný základ, a proto není v Povolení k práci nijak uváděno. Vypisují se zde pouze 

doplňkové ochranné pomůcky, které musí pracovník při práci používat. Typicky se jedná o 

ochranný štít, ochrannou masku, vodovzdorný oděv, gumovou obuv, respirátor, 

čerstvovzdušné vedení, bezpečnostní postroj. Vystavovatel zde rovněž může uvést povinnost 

použití izolačního dýchacího přístroje pro provádění činností a provádění trvalého dozoru 

v průběhu vykonávaných prací. 

Do formuláře se případně uvádí i analýza ovzduší, její četnost, typ (obsah uhlovodíků, 

kyslíku, sirovodíku, čpavku nebo jiných látek), limity dle konkrétní látky a jméno pracovníka, 

který tuto analýzu provedl, včetně jeho vlastnoručního podpisu. 

V další části se uvádějí povinná data, jména a podpisy zúčastněných osob, tedy 

zadavatele podmínek, vystavovatele Povolení k práci a příjemce. V případě, že technologie 

sousedí s některým z přilehlých výrobních celků nebo zařízení, je nutné i vyjádření a podpis 

vedoucího přilehlého nebo zvláštního obvodu. Typickým příkladem pro tuto situaci může být 

použití jeřábu v technologii při montáži nebo demontáži větších zařízení nebo jejich částí, kdy 

se rameno jeřábu, případně samotné břemeno, pohybuje nad technologií v blízkosti 

potrubních mostů, kolon atp. a kdy by jakákoli mimořádná událost nebo havárie negativně 

ovlivnila několik provozů a v nepříznivém případě způsobila i jejich odstavení. 

Pokud se jedná o Povolení práce s otevřeným ohněm, uvede se tato informace 

v příslušné kolonce a zapíše se jméno zaměstnance, který práci s otevřeným ohněm, případně 

svařování provede. Práci s otevřeným ohněm a svařování při tom může provádět pouze 
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pracovník s platným svářečským průkazem a do Povolení práce s otevřeným ohněm pak 

uvádí číslo svého svářečského průkazu. V tomto případě je formulář rozšířen o Zvláštní 

požárně bezpečnostní opatření. Znovu se jedná o formulář formátu A4, který má rovněž své 

pořadové číslo, které umožní jeho identifikaci. K tomuto číslu se dopíše číslo vystaveného 

Povolení k práci s otevřeným ohněm. 

Ke schválení Zvláštního požárně bezpečnostního opatření je nutné stanovení komise, 

která určí podmínky pro provedení práce a ve které bude přítomen příjemce povolení, 

zadavatel podmínek, vystavovatel povolení, technik bezpečnosti práce a technik požární 

ochrany. Ve výjimečných případech i vedoucí provozu a technologického celku. 

Podmínky, které mohou typicky nastat, nebo se vyžaduje jejich splnění, jsou z důvodu 

přesnosti znění předtištěny a jejich stanovení se provede zaškrtnutím příslušné kolonky.  

Identifikační údaje firmy, a způsob prováděné práce jsou shodné s již uvedenými 

informacemi. Tyto se doplní o způsob práce s ohněm, kde se uvádí typ svařování, zda 

otevřeným plamenem, elektrickým obloukem, atd. V podmínkách se dále uvádí nutnost 

provedení měření koncentrací par hořlavých kapalin, hořlavých plynů a prachů a stejně jako 

v předchozím případě se uvede jejich četnost a místo provedení. Jedná se většinou o trvalou 

analýzu v okolí zařízení a v některých případech i uvnitř, v případě uzavřených prostorů a 

analyzačních domků. 

Ve formuláři se také uvádí, zda bude provedena kontrola přítomnosti nebezpečných 

látek a těsnosti okolních zařízení, v případě kladného rozhodnutí pak trvale přenosným 

analyzátorem. Další kolonka pak obsahuje podmínku odstranění hořlavých, výbušných a 

hoření podporujících látek z okolí, případně nutnost zakrytí a utěsnění otvorů, které by 

umožňovaly žhavým částicím proniknout do zařízení. 

Zároveň je zde nařízeno stanovení ochranného pásma do vzdálenosti, kterou určí 

požární technik, a to v případě, že bude sváření probíhat ve výšce větší než dva metry, zakrytí 

a utěsnění kanalizačních šachet, kanálů a vpustí nehořlavou látkou, technické opatření proti 

rozstřiku jisker a žhavých částic a opatření jako ochlazování konstrukce, odstranění např. 

cisteren do vzdálenosti minimálně čtyřiceti metrů (s větším počtem cisteren se tato vzdálenost 

přímosměrně zvyšuje). Dále pak stanovení požárního dozoru, včetně jmen a podpisů osob, 

které jej budou provádět. 

Podobně jako na Povolení k práci s otevřeným ohněm se i ve formuláři Zvláštního 

požárně bezpečnostního opatření uvádí vybavení, počet a druh hasebních prostředků. Navíc se 
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zde zapíše místo k uložení svářecí soupravy při přerušení práce. Jako další podmínky je zde 

stanoven zákaz manipulací vedoucích k úniku hořlavých kapalin par a plynů např. z odfuků 

nebo odlučovačů. 

Důležitá je také poznámka o nutnosti okamžitého ukončení prací v případě změny 

stanovených a schválených podmínek, nutnost ohlášení započetí a ukončení prací 

odpovědnému pracovníkovi provozu, zpravidla vedoucímu směny. Jako poslední pak popis 

přítomného požárně bezpečnostního zařízení, například elektronického požárního systému, 

tlačítkového hlásiče atp. 

Za každou z podmínek jsou stanoveny zodpovědné osoby, většinou příjemce a 

vystavovatel povolení, přičemž odsouhlasení všech výše uvedených podmínek je stvrzeno 

podpisy zúčastněných osob. Poslední krok nutný pro započetí práce je zahájení povolení 

vedoucím směny a nahlášení počtu pracovníků na pracovišti. Ten tím potvrdí, že o činnosti 

prováděné na zařízení, za nějž je zodpovědný ví a zároveň si je vědom i podmínek, které byly 

tímto dokumentem určeny. V případě činností v zónách s nebezpečím výbuch hořlavých 

plynů par a prachů plní „ Povolení k práci zároveň roli příkazu „V“ stanoveného 

prostřednictvím NV č.406/2004 Sb. V tomto režimu jsou pak prokazatelným způsobem 

seznámeni s podmínkami provádění prací všichni zaměstnanci, kteří uvedené práce provádějí. 

Prokazatelné seznámení se provádí opakovaně při všech změnách podmínek a týká se i všech 

zaměstnanců, kteří jsou doplňováni do stavu zaměstnanců provádějících práce, nebo 

přicházejí v průběhu prováděných prací.(např. provádění kontrolních a koordinačních 

činností). Kopie Povolení k práci s ohněm a formuláře Zvláštního požárně bezpečnostního 

opatření jsou pak ponechány u vedoucího směny, který tak má přehled o prováděných 

činnostech na jeho úseku a o pohybu pracovníků, kteří jsou v technologii přítomni. Je to 

životně důležitý dokument, který slouží v případě vzniku požáru veliteli zásahu k určení 

optimálního postupu pro jeho zdolávání a zároveň pro kontrolu, zda ohrožený prostor opustili 

všichni pracovníci. Zároveň je následně použit jako podklad při vyšetřování, kdy se posuzuje, 

zda byly správně určeny podmínky a zda byly dodrženy. Jedná se o dokument, na základě 

kterého lze jednoznačně určit zodpovědnost každé zúčastněné osoby. Při přerušení prací se 

tato skutečnost zapíše do Povolení k práci a to včetně data a času. V případě znovu zahájení 

činností se Povolení k práci prodlouží, při čemž vedoucí provozu podpisem potvrdí, že se 

podmínky pro práci nezměnily a je si vědom pohybu pracovníků dodavatele v provozu. 

Stejnou proceduru je třeba provést při nástupu nové směny na pracoviště a to jak v případě 

nástupu nové směny zhotovitele, tak v případě změny směny pracovníků objednatele. 



 

12 

 

Povolení k práci je platné po dobu čtrnácti po sobě jdoucích kalendářních dnů, poté je třeba 

vyřízení nového Povolení k práci a opakování celého procesu. Při ukončení činnosti se datum 

a čas skončení práce uvede do povolení, které se uzavře, založí a archivuje. Archivaci provádí 

příjemce povolení a to po dobu jednoho roku v případě, že nedošlo po jeho dobu platnosti 

k žádné mimořádné události nebo úrazu. V případě, že k takovéto události došlo, má 

zhotovitel povinnost Povolení k práci archivovat po dobu pěti let a to včetně příloh. 

 

6 Bezpečnost prohlídky chodeb 

 

S ohledem na uvedené podmínky bylo třeba vystavení Povolení k práci. Komplikací se 

stalo použití digitálního fotoaparátu pro zdokumentování stavu uvnitř chodeb tankoviště a 

v okolní technologii. Vzhledem k tomu, že chodby jsou prostory s nebezpečím výbuchu (dále 

jen SNV), to znamená prostředí s atmosférou, která může být na základě místních a 

provozních podmínek, dle Dokumentace o ochraně před výbuchem (dále jen DOPV), 

výbušná. [2, 21] Dle této DOPV je zde Zóna 2 tj. prostor, ve kterém je při běžném provozu 

nepravděpodobný výskyt výbušné atmosféry směsi hořlavých látek ve formě plynu, páry, 

mlhy se vzduchem. [2] Po dohodě s technikem požární ochrany byla během dokumentování 

prováděna trvalá analýza na přítomnost uhlovodíků v atmosféře a z důvodu teplot přesahující 

ve střední části chodeb teplotu 70°C byla doba pohybu v chodbách omezena na deset minut 

s dvacetiminutovou přestávkou. Pohyb v chodbách ztěžovalo na některých místech nefunkční 

osvětlení a z toho důvodu bylo nutné zapůjčení ruční svítilny v provedení do prostor SNV. 

Vlastní měření teplot se uskutečnilo Vernonovým kulovým rtuťovým teploměrem s rozsahem 

stupnice 20°C až 110°C. pro měření teploty vzduchu byl použit i rtuťový teploměr, ovšem 

naměřené hodnoty z obou teploměrů se lišily pouze o 2° Celsia, proto byly použity údaje 

pouze z kulového teploměru. První prohlídka byla prováděna také s pomocí termovize. Tento 

způsob měření si objednatel sám vyžádal. Předpokládalo se totiž, že instalace nového 

vzduchotechnického zařízení způsobí pokles teplot v chodbách o několik desítek stupňů 

Celsia a z toho důvodu byla přesnost tohoto způsobu měření postačující. Důvodem byly i 

často se měnící parametry, ovlivňované především vyčerpáváním a plněním tanků asfaltem, 

kdy se teplota měnila v rozmezí až deseti stupňů Celsia. Nutné bylo použití ochranných 

rukavic, protože se teploměr při měření ohřál na teplotu okolního prostředí. 
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7 Zjištěné vstupní parametry a dispozice 

 

Chodby tankoviště A mají celkovou délku 201,7 m. Hlavní část chodeb je rozdělena 

na dvě části, které mají v celé délce výšku 2,5 m. V délce 65 m pak mají šířku 3,2 m a v délce 

136,7 m šířku 3,6 m, při celkovém objemu 1717,8 m³. Vstup do těchto prostor je možný pěti 

vchody, z nichž dva jsou přístupné z technologie v severní části tankoviště a po jednom pak 

ze západu, jihu a východu (viz příloha č. 1, 4, 8). Původní odvětrání zajišťovala dvojice 

axiálních ventilátorů o průměru 1 m instalovaných na jihu (viz příloha č. 3) a západu ve 

vstupních portálech nade dveřmi. Tyto portály byly vybudovány na konci vstupních šachet, na 

jižním vstupu 5 metrů a na východním vstupu 6 metrů nad úrovní chodeb tak, aby v případě 

výpadků axiálních ventilátorů bylo zajištěno alespoň minimální větrání v chodbách 

tankoviště. Jižní portál tvoří vstupní komora o rozměrech š 4 m x d 4 m x v 4 m, ve které jsou 

spolu s ventilátorem umístěny ventily přívodního a odvodního porubí skladovaného média a 

dvoje ocelové silnostěnné dveře spojující prostor se vstupní šachtou a venkovním prostředím. 

Obdobně je řešen i východní portál, který má menší rozměry vstupní komory (š 2 m x d 4 m x 

v 3 m). Západní portál tvoří pouze pancéřové vstupní dveře a není vybaven vstupní komorou 

jako jižní a východní portál. Vzduchový výkon ventilátorů není znám. Dle částečně čitelného 

štítku byly jejich elektromotory firmou Siemens v roce 1941, elektromotor ventilátoru 

nainstalovaného nad jižním vstupem byl v roce 2008 nahrazen novým od stejného výrobce. 

Pro pohyb osob jsou prostory chodeb vybaveny pochozími pororošty, jak je vidět na obrázku 

2. Podlaha chodeb je zalita úkapy z technologie do výšky cca 25 centimetrů. Tyto úkapy měly 

v době měření povrchovou teplotu na úrovni teploty okolního vzduchu, tedy cca 70°C a jsou 

tvořeny z části polotekutým asfaltem a z části kondenzátem z potrubí s parou používané pro 

vyhřívání nádrží. 
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Obrázek 2: Vnitřní prostor chodeb tankoviště A 

 

  Vzhledem k tomu, že pochozí rošty nezabírají z technických důvodů celou šířku 

chodby, jsou tyto úkapy možným zdrojem úrazu z důvodu jejich vysoké teploty. Jejich 

likvidace je vzhledem k podmínkám obtížně realizovatelná a z toho důvodu jsou považovány 

za neodstranitelné riziko. Vstupy jsou všude vybaveny jednokřídlými, silnostěnými dveřmi 

z oceli (viz obrázek 3). Dveře však netěsní a dveře na konci chodeb nelze zavřít. 

Množství vzduchu odsávaného dvěma původními axiálními ventilátory není známo. Jediné 

průkazné hodnoty jsou k dispozici u elektromotorů, které měly výkon 5,5 kW při 1435 

otáčkách za minutu. Ventilátory odsávaly ohřátý vzduch z chodeb tankoviště, čerstvý vzduch 

byl pak nasáván otvory v konstrukci a otevřenými dveřmi.  

Při prohlídce byly zjištěny dvě ventilační šachty o rozměrech 1m x 1m, vedoucí 

z chodby kolmo vzhůru na povrch, z nichž jedna byla z vrchu zakryta plechovou tabulí. Tyto 

šachty (viz příloha č. 2) také pravděpodobně dříve plnily i funkci únikového východu, 

vzhledem k přítomnosti příček kovových schůdků vedoucích na povrch. Původně docházelo 

k přisávání vzduchu těmito ventilačními šachtami. Zakrytování bylo provedeno z důvodu 

lepšího proudění vzduchu v chodbách při otevření dveří. Nebyl tak přisáván vzduch ze šachet 
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a čerstvý venkovní vzduch proudil do chodeb, což snižovalo jeho teplotu při práci v blízkosti 

vchodových dveří. 

 

 

 

 

Obrázek 3: Východní vstupní portál s původním axiálním ventilátorem 

 

Byla změřena teplota na předem vytipovaných místech (viz tabulka 1 a obrázek 4). 

Zároveň byla vyžádána asistence pracovníka HZS s termovizí pro přesnější zmapování 

zdrojů tepla uvnitř chodeb. Měření termovizní kamerou proběhlo na čtyřech místech 

s předpokládanými největšími tepelnými zisky. Bylo zjištěno, že mezi největšími tepelnými 

zdroji jsou nezaizolované části potrubí, armatury a přírubové spoje, sloužící k rozvodu a 

čerpání produktů. Jejich teplota se pohybovala mezi 110°C a 115°C a jejich podíl na ohřívání 

vnitřního prostoru je tak značný. Významnými zdroji tepla jsou však také izolované části 

těchto rozvodů. Povrchová teplota poškozené nebo nedokonale provedené izolace v některých 

místech přesahuje 70°C a přispívá tak dalšími tepelnými zisky. Je zřejmé, že na některých 

částech potrubí izolace původně byla, ale vzhledem k podmínkám její případné zpětné 
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montáže se nové zaizolování potrubí již neprovedlo. Posledním zdrojem tepla jsou samotné 

stěny nádrží zasahující do chodeb. Jedná se o nepříliš rozsáhlé úseky v místech, kde dochází 

k napojení a průchodu potrubí do nádrží. Teplota stěn v těchto místech se pohybovala mezi 

85°C a 95°C. Samotné nádrže jsou z venku zasypány zeminou, která slouží jako tepelná 

izolace. Naměřené teploty tg (teploty naměřené kulovým teploměrem dle NV 361/2007 Sb., 

v platném znění, § 3, článek 2) místa měření teploty, vlhkosti a rychlosti vzduchu jsou 

uvedené v tabulce a obrázku. Na vlhkost měly při měření významný vliv drobné parní 

netěsnosti v potrubí páry pro ohřev skladovaného média. Pro měření vlhkosti byl použit 

digitální hygrometr Sensitest 4000. Pro měření rychlosti proudění vzduchu byl použit digitální 

anemometr Airflow AV-2. 

 

Tabulka 1: Teploty naměřené v chodbách tankoviště A před provedení montáží, při venkovní 

teplotě 6 °C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místo měření 

Teplota ve 

stupních Celsia 

Rychlost 

vzduchu v m . s
-1

 Vlhkost vzduchu v % 

Bod A 58 0,1 85 

Bod B 69 0,19 88 

Bod C 70 0,11 92 

Bod D 60 0,8 89 

Bod E 58 0,02 90 
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Obrázek 4: Místa měření teplot (označena písmeny) v chodbách tankoviště A 

 

8 Zhodnocení tepelné zátěže pracovníků před instalací zařízení 

 

Dle zjištěných podmínek byla stanovena tepelná zátěž pracovníků pohybujících se 

v chodbách tankoviště dle NV 361/2007 Sb., v platném znění. V tomto řešeném případě je dle 

přílohy uvedené legislativy práce zařazena do třídy IIIa, tedy jedná se o práci ve stoje 

s trvalým zapojením horních končetin občas v předklonu nebo v kleče, chůze – údržba strojů, 

mechanici, atd. 

 Nejedná se o trvalé pracoviště. Při odstavení technologie a odčerpání produktu 

dosahuje teplota v nejteplejších částech chodeb 55° až 60° Celsia. Jsou tak překročeny limity 

pro krátkodobě únosnou práci dle Tabulky č. 1b, pro rychlost vzduchu 0,5 m . s
-1

 (vzhledem 

k tomu, že rychlost proudění vzduchu přesahuje 1 m . s
-1

, počítá se s horší variantou, kdy se 

doba práce s rychlostí proudění vzduchu zkracuje),  Přílohy č.1 k nařízení vlády č. 361/2007 

Sb. Při zařazení  práce do třídy IIIa je maximální přípustná doba efektivní práce za celou 

směnu 185 minut, při maximální krátkodobě únosné době práce 12 minut. 
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Vypočteme režim práce a odpočinku. Určíme počet pracovních cyklů dle vzorce 1: 

 

c =        (1) 

c     počet pracovních cyklů     [bez jednotky] 

tsm   maximálně přípustná doba efektivní práce za celou směnu [min]  

tmax maximální krátkodobě únosná práce     [min] 

 

c =  = 15,4  

Z výsledku vyplývá, že za osmihodinovou pracovní směnu je možné provést celkem  15 

pracovních cyklů (po zaokrouhlení) v maximální délce trvání 12 minut. 

 

Dále se stanoví přestávky na odpočinek mezi jednotlivými pracovními cykly dle vzorce 2: 

 

tp =        (2) 

tp         doba přestávky na odpočinek     [min] 

tsm   maximálně přípustná doba efektivní práce za celou směnu  [min] 

c     počet pracovních cyklů     [bez jednotky] 

 

tp =  = 466 min 

Z výsledku vyplývá, že mezi jednotlivými cykly je nutné dodržet alespoň 466 minutovou 

přestávku. 
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9 Návrh řešení provětrávání chodeb tankoviště 

  

Investor (Česká rafinérská a.s.) požadoval v rámci zakázky snížení nejvyšší 

dosahované teploty vzduchu v chodbách tankoviště pod 50° Celsia. Měla tak být umožněna 

montáž nového osvětlení v uvedeném prostoru za výrazně lepších mikroklimatických 

podmínek. Především by se pak snížila tepelná zátěž pracovníků provozu, provádějících 

běžné údržbářské a manipulační činnosti. Zároveň se splnila podmínka pro maximální 

tepelnou odolnost svítidel, u kterých výrobce deklaroval zachování technických parametrů do 

teploty 55° Celsia. Snížení teplot pod tuto hranici mělo být provedeno pomocí ventilátorů 

zajišťujících výměnu vzduchu ve vnitřních prostorech. 

Prvotní návrh řešení počítal s instalací izolovaných vzduchovodů do chodeb tankoviště 

a distribucí vzduchu přímo v chodbách. Tato varianta však byla zavržena a to především 

z technických důvodů, kdy by nebylo možné do chodeb nainstalovat vzduchotechnické 

potrubí a dostatečným průřezem a přivádět tak do prostor odpovídající množství vzduchu.  

Další závažný fakt byly podmínky případné instalace, ve kterých by pracovníci 

zařízení montovali. Stejně tak bylo zavrženo i předchlazování vzduchu a to jak z technických, 

tak ekonomických důvodů. Další otázkou bylo, zda je lepší vzduch z chodeb odsávat nebo jej 

do chodeb vhánět. Odsávání vzduchu by přinášelo problém se zvýšenou prašností. 

Nepřefiltrovaný vzduch by do chodeb vnikal netěsnostmi, případně otevřenými dveřmi a 

podobně a docházelo by, s ohledem na objem vyměňovaného vzduchu, ke znečišťování 

vnitřního prostoru chodeb a to i v případě, že by byla na hlavních nasávacích místech 

instalována filtrace vzduchu. 

Jako vhodné se proto ukázalo řešení s vháněním filtrovaného čerstvého vzduchu do 

chodeb. Hlavními výhodami jsou v tomto případě především možnost filtrování čerstvého 

vzduchu bez jeho přisávání skrze netěsnosti, snížení pracovní teploty ventilátoru a tím snížení 

zátěže nejvíce exponovaných komponentů zařízení, jako například ložisek, servopohonů 

ovládání klapek. Dále je sníženo riziko výbuchu, protože nebude odsávána směs vzduchu a 

výbušných par uhlovodíků, i přes to, že jsou ventilátory v provedení do prostor SNV. Bude 

tak omezeno riziko vzniku požáru na nejnižší možnou míru. 
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10 Výpočet vzduchového výkonu 

 

Výrobní prostory s hořlavými kapalinami musí být větrané s alespoň šestinásobnou 

výměnou vzduchu za hodinu. [1] 

S ohledem na povahu provozu byla v chodbách tankoviště A navržena 20-ti násobná výměna 

vzduchu s 15% rezervy vzduchového výkonu. Při výpočtu vycházím ze zjištěných parametrů 

chodeb. Základní rozměry jsou uvedeny v tabulce 2. V obrázku 5 jsou znázorněny a barevně 

označeny jednotlivé části chodeb. Modře je označena část L1, červeně je označena část L2. 

 

Tabulka 2: Rozměry chodeb tankoviště A 

 

Parametr chodby Označení parametru Rozměr 

Celková délka chodby - část L1 L1 65 m 

Průřez chodby 3,2 m x 2,5 m S1 7,5 m² 

Objem - šířka chodby 3,2 m O1 487,5 m³ 

Celková délka chodby - část L2 L2 136,7 m 

Průřez chodby 3,6 m x 2,5 m S2 9,0 m² 

Objem - šířka chodby 3,6 m O2 1230,3 m³ 

Celkový objem chodeb tankoviště A Oc 1717,8 m³ 
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Obrázek 5: Vyznačení částí chodeb L1 a L2  tankoviště A 

 

Výpočtem dle vzorce 3 určíme velikost výměny vzduchu a tím i vzduchový výkon 

ventilátorů: 

 

MventC  =  Oc  x 20 x 1,15         (3) 

 

MventC  velikost výměny vzduchu   [m³ . s
-1

] 

Oc  celkový objem vzduchu v chodbách  [m³] 

MventC  =  1717,8  x 20 x 1,15 = 10,97 m³ . s
-1

 

 

Vzhledem k výsledku po převodu jednotek, bude nutné použít dva ventilátory o vzduchovém 

výkonu  

 

Mvent = 19800 m³ . h
-1 
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Vzduchový výkon ventilátoru odpovídá Mvent  = 5,5 m³ . s
-1

 

 

Ze vzduchového výkonu a průřezu chodeb lze vypočítat přibližnou rychlost proudění vzduchu 

dle vzorce 4: 

 

Vvz  =  Mvent . S 
-1 

        (4) 

 

Vvz      rychlost proudění vzduchu   [m . s
-1

] 

MventC  velikost výměny vzduchu  [m³ . s
-1

] 

S         průřez chodby  [m
2
] 

 

Vvz1  =  5,5 . ( 7,5 )
-1 

= 0,73 m . s
-1 

 

Vvz2  =  5,5 . ( 9,0 )
-1 

= 0,61 m . s
-1 

 

Z vypočtených výsledků vyplývá, že rychlost proudění vzduchu se v chodbách pohybuje na 

úrovni 0,61 m . s
-1

, resp. 0,73 m . s
-1 

Tyto rychlosti proudění jsou ale pouze orientační, protože je při výpočtu zanedbáno 

potrubí a armatury, které se v chodbách nachází. Dále je zanedbán vliv překladů a soklů, které 

zasahují do profilu chodby. 
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11 Navrhnutá řešení 

 

Na základě vypočtených výsledků byly navrženy dvě varianty, které by vyhovovaly 

požadavkům a byly finančně únosné. Obě počítali s nuceným provětráváním chodeb a 

použitím dvou nízkotlakých, radiálních ventilátorů Janka Engineering s. r. o., typ RNH 800 

(viz příloha č. 9) s celkovým průtočným objemem vzduchu 39600  m
3
.h

-1
, což odpovídá 

rychlosti proudění 11,0 m
3
.s

-1
. [18] Oba ventilátory měly být vybaveny dvouotáčkovými 

elektromotory pro lepší regulaci proudění vzduchu. Z důvodu snížení nákladů však bylo 

nakonec použito motorů pouze jednootáčkových. 

 

11.1 Řešení 1 

 

První řešení spočívalo v úpravě a rozšíření stávajícího vstupního portálu na východní 

straně tak, aby do něj bylo možné nainstalovat ventilátor a namontovat filtrační komoru. 

Druhý z ventilátorů měl být umístěný na severozápadní straně tankoviště v novém zděném 

přístavku vedle vstupu do chodeb. Čerstvý vzduch měl být nasáván čtyřhrannými 

vzduchovody nainstalovanými na střeše obou staveb skrze protidešťové žaluzie. Ohřátý 

vzduch z chodeb by byl odváděn pěti odtahovými otvory 630 x 630 mm vytvořenými 

v severní a jižní části tankoviště a otvory vytvořenými v nadzemních částech větracích šachet. 

Dva větrací otvory by byly vytvořeny ve stávajících šachtách zakončených nad úrovní 

terénu v horní části tanků. (viz příloha č. 12) 

Na severní straně by byly nově vytvořeny dva ventilační otvory, jeden u vstupu do 

podzemních kanálů u tanků 1 a 2, druhý ve stropě chodby mezi tanky 10 a 4. Ve stropní desce 

by se vyhloubily nové šachty a propojily se novými zděnými komíny s venkovním prostorem. 

Pátý otvor na jižní straně by zůstal stávající po demontáži axiálního ventilátoru. 

Odvodní otvory budou zakryty z venkovní strany protidešťovými žaluziemi a z vnitřní 

strany regulačními klapkami se servopohonem. Jako vzduchovod by pak byla použita 

samotná chodba.  
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11.2 Řešení 2 

 

Druhá varianta, která byla následně vybrána a realizována spočívala v instalaci 

zmiňovaných ventilátorů RNH 800 do nově vybudovaných přístavků na konci chodeb 

tankoviště na severní a severozápadní straně. Ventilátory by nasávali vzduch skrze filtrační 

komory a vyfukovali jej prostřednictvím krátkého vzduchotechnického potrubí do chodeb 

tankoviště. Výfuk vzduchu ventilátorů v chodbě bude zakončen ve stropní desce, vedle 

vstupních dveří a opatřen ochranným pletivem. Pro výfuk vzduchu z chodeb budou použity 

stávající ventilační šachty, jejichž rozměry jsou stejně jako u první varianty 630 mm x 630 

mm. Dále budou nad vstupními dveřmi ze západní, jižní a východní strany nainstalovány 

těsné žaluziové klapky, opatřené z důvodu snadného ovládání servopohony v provedení do 

prostředí SNV. Západní vchod bude ubourán a dozděn tak, aby nad něj bylo možné klapku 

nainstalovat. Klapka pak bude kryta stříškou vyrobenou z pozinkového plechu. Vchod bude 

navíc vybaven novými, těsnými, ocelovými dveřmi. (viz příloha č.13) 

 

11.3 Zhodnocení navrhovaných řešení 

 

Řešení 1 bylo zavrženo z důvodu značných komplikací při stavebních úpravách. Při 

hloubení šachet uvnitř tankoviště by navíc nebylo možné použít z bezpečnostních a 

technických důvodů těžkou techniku a stavba by proto byla zdlouhavá. Bylo by nutné ručně 

vytvořit dvě nové šachty, na jejichž dně by pracovníci stavební firmy museli zhotovit otvor ve 

stropní desce obslužné chodby. Vrtání stropní desky by navíc probíhalo při teplotě cca 40°C. 

Bezpečnostní rizika plynoucí z takovéto činnosti by byla neodstranitelná a neakceptovatelná a 

to především z toho důvodu, že všechny tanky v tankovišti A jsou zahrnuty zeminou do výšky 

cca 12 m. Bylo by tak nutné zajistit bezpečné pažení velmi hlubokého výkopu. Stavební 

úpravy by byly zároveň značně rozsáhlé a vzhledem ke stavebním charakteristikám (tloušťka 

zdí, stropní desky, síla armovacích drátů) by se jednalo o velmi náročnou a rizikovou činnost. 

Jako další nevýhoda bylo výrazné prodražení stavebních prací z výše uvedených důvodů. 

Mezi hlavní výhody by pak patřilo lepší odvětrání vnitřního prostoru. V chodbách by 

nevznikala místa se sníženým prouděním vzduchu a odvětrání by bylo snadněji regulovatelné. 

Zároveň by bylo možné lépe provětrat chodby v případě poruchy jednoho z ventilátorů a 

zachovat tak, alespoň po omezenou dobu, teplotu na hodnotách požadovaných objednatelem. 
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Za tuto dobu by bylo možné zajistit servis zařízení. Bylo by nutné ovšem vytvořit alespoň 

základní skladovou zásobu náhradních dílů. Především ložisek a náhradního elektromotoru 

v odpovídajícím provedení. 

Řešení 2 je výhodné především z důvodu nenáročné realizace stavby. Další značnou 

výhodou je fakt, že pracovníci téměř nebudou vystaveni působení vysokých teplot. 

Téměř veškeré stavební práce a montáže se budou odehrávat mimo vnitřní prostory a 

do chodeb pracovníci vstoupí pouze při začišťování otvoru prostupu vzduchotechnického 

potrubí při stavebních pracích a při montáži ochranné mřížky s pletivem. Navíc nebude nutné 

uvnitř tankoviště použití jeřábu pro umístění ventilátorů. Odpadá tak použití těžké techniky a 

tím i vznik dalšího rizikového faktoru. Ovládání a regulace bude prováděna pomocí 

kontrolního panelu umístěného na velínu stavby č.3515. 

Mezi pozitiva vybraného řešení, nepočítáme-li zjednodušení podmínek montáže a 

stavebních prací, zajisté patří i nejnižší cena za realizaci v porovnání s ostatními možnostmi. 

 

12 Charakteristika instalovaného zařízení 

 

Pro provětrání chodeb Tankoviště A byly vybrány ventilátory výrobce Janka 

Engineering s. r. o., typ RNH 800 PK (viz obrázek 6), do prostředí SNV, Ex II 2G c IIB T5, 

pro použití v rozsahu teplot vzduchu na sání od -20° Celsia do +60° Celsia, dle Směrnice 

94/9/EC (NV 23/2003 Sb.) a příslušných norem. [16, 17] 

Písmeno R v označení typu udává, že se jedná o radiální ventilátor, písmeno N 

znamená, že ventilátor je nízkotlaký, písmeno H pak určuje typovou řadu zařízení. Číslo 800 

je průměr oběžného kola a výrobce jej používá pro označení velikosti zařízení. 
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Obrázek 6: Radiální ventilátor řady RNH 800 PR – poloha výfukového hrdla 3L [20] 

 

 

Dalším důležitým údajem v označení je poloha výfukového hrdla a informace o 

pravostranné nebo levostranné orientaci ventilátoru, tedy údaji o poloze elektromotoru vůdci 

spirální skříni při pohledu ze strany sacího hrdla (viz obrázek 7). V našem případě se jedná o 

ventilátory pravostranné. Číslo 5a pak označuje polohu výfukového hrdla, které je v tomto 

případě skloněno pod úhlem 45° směrem k zemi. Tato poloha výfukového hrdla byla vybrána, 

protože ventilátor byl umístěn nad prostorem chodby a výfuk vzduchu zařízení proto musel 

směřovat k zemi. 

 

 

 

Obrázek 7: Polohy výfukových hrdel ventilátorů RNH [19] 
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Shrneme-li uvedené informace, jedná se o nízkotlaké radiální ventilátory, jednostranně 

sací s oběžným kolem z pozinkového plechu. Hřídel oběžného kola ventilátoru je 

jednostranně usazena ve dvou válečkových ložiskách, uložených v ložiskovém bloku. Spirální 

skříň je vyrobena z pozinkového, lakovaného plechu. K tělesu skříně je přinýtováno sací ústí 

vyrobeného z měděného plechu z důvodu zabránění jiskření při případné závadě. Ventilátor je 

poháněn elektromotorem přes dva elektricky vodivé klínové řemeny, z důvodu eliminace 

statického náboje, který by mohl vzniknout třením řemenic a řemenu. Celé zařízení je 

upevněno na ocelovém podstavném rámu. Rám je odpružen silentbloky, pomocí kterých je 

strojní komplet upevněn k podlaze a uzemněn. Veškeré spoje na ventilátoru jsou vodivé, 

realizované buď svárem, nebo šroubovým spojem vybaveným vějířovými podložkami. Sací 

strana ventilátoru je opatřena mříží s velikostí ok 10mm x 10mm, aby bylo zabráněno 

vniknutí cizího předmětu do sacího otvoru skříně ventilátoru. Maximální vzduchový výkon 

zařízení udávaný výrobcem 40 000 m³ . hodˉ¹, dle použitého elektromotoru a zvoleného 

převodu na řemenicích. Instalované ventilátory mají vzduchový výkon 19 800 m³ . hodˉ¹ při 

použití elektromotoru typu AOM 160 M06 o výkonu 7,5 kW a který je určen pro provoz pod 

napětím 500 V. Elektromotor je také v provedení do prostor SNV, ZONE 1. [21] 

 

13 Realizace stavby a montáže vzduchotechniky 

 

Na základě vybrané varianty byla zhotovena realizační projektová dokumentace. 

Stavební úpravy začaly v srpnu 2010. Byla ubourána část západního vstupního portálu a byl 

dozděn přístavek pro instalaci klapky se servopohonem. Zároveň byly postaveny přístavky 

pro ventilátory s filtračními komorami. Předání stavby pro montáž vzduchotechniky proběhlo 

dne 11. října 2010. Průběh prací byl plánován a konzultován na pravidelných schůzkách 

s koordinátorem stavby, které se konaly vždy jednou týdně za přítomnosti vedoucího 

projektu, zástupce odboru BOZP České rafinérské a.s., zástupce provozu a zástupců 

montážních firem.  

Zahájení prací v rámci instalace vzduchotechniky proběhlo 12.října.  

V rámci povolení k práci bylo dohodnuto, že veškeré úpravy vzduchotechnického potrubí (to 

znamená řezání, broušení a podobně) budou prováděny v technickém zázemí firmy a pro 

vrtání otvorů na stavbě bude použita akumulátorová vrtačka. Instalace vzduchotechnických 

komponentů bude prováděno z lešení. Byly demontovány oba axiální ventilátory. Vzniklé 
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kruhové otvory stavební firma dozdila a upravila pro montáž čtyřhranných žaluziových 

klapek. Byla nainstalována sací část vzduchotechnického potrubí v obou přístavcích, včetně 

filtračních komor. Nad vstupní dveře východního, jižního a nově zhotoveného západního 

portálu byly namontovány klapky se servopohony. Komplet klapky a pohonu byl poté zakryt 

na západní straně protidešťovou stříškou. Namontované zařízení je v příloze č.1. Ostatní 

klapky byly zakryty betonovým přesahem stropní části vstupu do chodeb a tyto ochranné 

stříšky proto nebylo nutné montovat. 

Do nových přístavků (viz příloha č. 5 a 6) byly usazeny oba radiální ventilátory a 

filtrační komory (viz příloha č. 7) vybaveny filtračními kazetami. Vzhledem k hmotnosti 

radiálních ventilátorů bylo toto zařízení do přístavku dopraveno pomocí vysokozdvižného 

vozíku. Při pohybu v technologii bylo třeba velmi opatrné manipulace, vzhledem k tomu, že 

je těžiště ventilátoru posunuté ke spirální skříni a část podstavného rámu přesahovala výrazně 

šířku vysokozdvižného vozíku. K přístavkům vede navíc nezpevněná cesta s kanálovými 

vpustmi, pouze upravená štěrkem (viz příloha). Na některých místech bylo proto nutné vpusti 

zakrýt, aby bylo možné po nich vysokozdvižným vozíkem přejet. K ventilátorům byl připojen 

díl vzduchotechnického potrubí s klapkou a servopohonem, jak je vidět na obrázku 8. 
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Obrázek 8: Klapka se stříškou nainstalovaná nad novým západním vstupním portálem 

 

Instalací ventilátorů byla technická část zakázky ukončena. Elektrické připojení 

namontovaného zařízení, včetně měření a regulace zajišťoval jiný subdodavatel. 

 

14 Zprovoznění a zaregulování zařízení 

 

Po dokončení montážních prací bylo zařízení uvedeno do provozu. Bylo nutné 

zkontrolovat směr otáčení obou ventilátorů. Radiální ventilátor při opačném směru otáčení 

oběžného kola podává pouze třetinový vzduchový výkon. Tato závada je častým problémem 

při zprovozňování těchto zařízení, a to především proto, že radiální ventilátor vyfukuje 

vzduch správným směrem, ale s výrazně nižším vzduchovým výkonem. 

Dále bylo nutné správně zaregulovat klapky nainstalované na výstupech vzduchu ze 

šachet. Vzhledem k tomu, že existoval pouze velmi hrubý odhad směru proudění vzduchu 

v chodbách, provedlo se nejprve základní nastavení klapek v podobě úplného otevření. Při 
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zkouškách se následně zjistilo, že optimální stav spočívá v nastavení klapek dle údajů 

z tabulky 3. 

 

Tabulka 3: Nastavení regulačních klapek vzduchu na tankovišti A 

 

Označení klapky 

Úhel nastavení ve 

stupních 

Míra otevření klapky 

v % 

Klapka portálu východ 18 20 

Klapka portálu jih 90 100 

Klapka portálu západ 90 100 

Klapka větrací šachty 

východ 81 90 

Klapka větrací šachty západ 81 90 

 

Klapky jsou nastaveny tak, aby byla zajištěna nejnižší možná teplota a to především 

v centrální části chodeb mezi ventilačními šachtami. Jedná se o část s největšími tepelnými 

zisky a nejvyššími dosahovanými teplotami.  

 

15  Zhodnocení tepelné zátěže pracovníků po instalaci zařízení 

 

Po optimalizaci nastavení zařízení bylo provedeno kontrolní měření teplot uvnitř 

chodeb tankoviště A (viz také graf přílohy č.11). Předpokládalo se, že vzhledem k velké 

tepelné setrvačnosti stavby bude po počátečním výrazném poklesu nutné odvětrat 

naakumulovanou tepelnou energii. Měření teplot v chodbách proběhlo následně ve dnech 25., 

27., 29. října 2010 a poslední měření pak 1. listopadu 2010. Naměřené hodnoty jsou uvedeny 

v tabulce 4.  Pro měření teplot byl znovu použit Vernonův kulový teploměr, doba ustálení 

teploměru 15 minut. 
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Tabulka 4: Teploty naměřené v chodbách tankoviště A před a po provedení montáží  

 

 

Místo měření 

Naměřená teplota ve stupních Celsia 

Teploty naměřené před 

instalací zařízení 
Teploty naměřené po instalaci zařízení 

Hodnoty ze dne 21. 10. 

2010 

Hodnoty 

ze dne 

25. 10. 

2010   

Hodnoty 

ze dne 

27. 10. 

2010  

Hodnoty 

ze dne 

29. 10. 

2010  

Hodnoty 

ze dne 1. 

11. 2010  

Venkovní 

teplota 
6 5 6 6,5 6 

Bod A 58 21 21 20 20 

Bod B 69 40 39 38 37 

Bod C 70 46 45 45 44 

Bod D 60 44 43 42 43 

Bod E 58 21 21 22 21 

 

Tabulka 5: Rychlosti proudění vzduchu a naměřená vlhkost změřené dne 1. 11. 2010 

 

Místo měření Rychlost vzduchu m . s
-1

 Vlhkost vzduchu v % 

Bod A 1,13 54 

Bod B 0,91 56 

Bod C 0,48 68 

Bod D 0,72 61 

Bod E 1,12 52 

 

Rychlosti proudění vzduchu uvedené v tabulce 5 jsou oproti předpokladu vyšší a pohybují se 

na hranici 1 m . s
-1

. 

  

Je to způsobeno tím, že u stěn chodby je vedeno potrubí a armatury technologie a 

profil chodby je do jisté míry snížen tímto zařízením.  
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Vypočteme režim práce a odpočinku dle vzorce 1. Nejprve opět určíme počet 

pracovních cyklů dle nejhorší varianty, tedy vztažené k 44° Celsia, dle tabulky č. 1c Přílohy 

č.1 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb.: 

c =        (1) 

 

c     počet pracovních cyklů     [bez jednotky] 

tsm   maximálně přípustná doba efektivní práce za celou směnu [min]  

tmax maximální krátkodobě únosná práce     [min] 

 

c =  = 12,1 

 

Z výsledku vyplývá, že za osmihodinovou pracovní směnu je možné provést celkem 

12 pracovních cyklů (po zaokrouhlení) v maximální délce trvání 18 minut. 

Dále se stanoví přestávky na odpočinek mezi jednotlivými pracovními cykly dle vzorce 2: 

 

tp =        (2) 

 

tp         doba přestávky na odpočinek     [min] 

tsm   maximálně přípustná doba efektivní práce za celou směnu  [min] 

c     počet pracovních cyklů     [bez jednotky] 

 

tp =  = 460,18 min 
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Z výsledku vyplývá, že mezi jednotlivými cykly je nutné dodržet alespoň 460-ti 

minutovou přestávku. Na základě vypočtených výsledků lze říci, že pracovníci mohou 

v chodbách pracovat v jednotlivých cyklech pouze o šest minut déle. Je třeba ovšem vzít 

v úvahu, že výpočet se týká nejhorší varianty ve střední části tankoviště. Teploty v bodech A, 

B a E jsou výrazně nižší než před instalací nového zařízení vzduchotechniky. V bodech A a E 

dokonce dosahují pokojové teploty.  Možná doba práce v těchto prostorech se tedy 

významným způsobem zvýšila. 

 

16 Servis a údržba zařízení 

 

Každé zařízení má určité předem navržené a odzkoušené parametry. Z důvodu 

zachování těchto parametrů po co možná nejdelší dobu je nutné provádět pravidelnou údržbu. 

Zároveň se tím zajistí bezpečnost zařízení a předchází se tím mimořádným událostem, které 

mohou nastat v případě poruchy zařízení, jako důsledek zanedbané údržby. Tímto krokem se 

pak předchází i případným ztrátám ve výrobě. Každá součást stroje má totiž svou určenou 

životnost, při jejíž překročení může dojít k nehodě. Preventivní údržba nám tedy umožní 

monitorování stavu různých parametrů zařízení. Z hlediska systému rozlišujeme dva druhy 

provozování. První je provozování zařízení bez údržby, tzv. „do poruchy“, druhý pak systém 

s pevnými termíny údržby. [4] 

Z hlediska nákladů je vhodnější systém nastavených pravidelných prohlídek. Nezřídka 

totiž při poruše dochází k řetězové reakci, kdy dojde ke zničení navazujících zařízení. 

Odstraňování těchto závad pak bývá velmi nákladné a především dochází k odstavení výroby 

po dlouhou dobu. Tato odstávka může být z hlediska finančních ztrát enormní. Je tedy nutné 

zvážit, zda se vyplatí omezit náklady na údržbu, které často bývají pouhým zlomkem ceny na 

případnou opravu a s ní souvisejícími důsledky. 

V případě popisovaného vzduchotechnického zařízení je nastavena preventivní 

inspekční údržba jedenkrát za dva měsíce, při které se kontroluje: 

 stav zanesení filtračních vložek 

 stav a mazání ložisek 

 kontrola stavu izolací elektrických součástí 

 kontrola napnutí klínových řemenů 
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 Takto nastavená údržba zajistí spolehlivou funkci všech komponentů po celou 

předpokládanou dobu životnosti zařízení. Při případné rozsáhlejší údržbě, například při 

výměně ložisek se pak provede důkladné vyčištění oběžných kol ventilátorů a zajistí se jejich 

vyvážení. Důležitým servisním úkonem je také kontrola opotřebení řemenic ventilátorů. Při 

stálém používání zařízení totiž dochází k jejich postupnému opotřebení. Opotřebení je 

důsledkem tření mezi řemenicí a klínovým řemenem. S postupem času tak dochází ke změně 

převodových poměrů a tím i ke změnám v množství přepravovaného vzduchu.  
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17 Závěr 

 

V rámci řešené bakalářské práce byla provedena prohlídka, měření, rozbor a návrh 

možných řešení provětrávání chodeb tankoviště A. Na základě zjištěných údajů byl proveden 

výběr vhodné varianty a její realizace. Výběr řešení byl náročný v návaznosti na extrémní 

podmínky, které v technologii panovaly. Zároveň byl náročný také proto, že se jedná o 

chemický provoz se všemi z toho vyplývajícími důsledky. Z toho důvodu byla v rámci 

stanovení podmínek k práci popsána rizika, která při  realizaci hrozila. Tato rizika byla 

shrnuta a zohledněna v Povolení k práci a umožnilo se tak bezpečné provedení montáží. Po 

dokončení a uvedení zařízení do provozu se zhodnotil nový stav. Z uvedených údajů vyplývá, 

že tepelná zátěž pracovníků pohybujících se v chodbách Tankoviště A byla pomocí nového 

zařízení značně omezena. Cíl této práce a zároveň i celého projektu byl tímto naplněn. 

Instalovaným zařízením byla teplota snížena v nejteplejších částech o 26° Celsia proti 

výchozím parametrům a v ostatních částech až o 38° Celsia. Je tak významným způsobem 

omezeno riziko vyplývající z působení vysokých teplot na organismus. Přes to že tepelná 

zátěž není odstraněna zcela, lze říci, že je zajištěno výrazně bezpečnější a zároveň i 

pohodlnější prostředí pro práci uvnitř popisované technologie a to i zásluhou nového osvětlení 

(viz příloha č. 10).  

Byl tak dodržen i požadavek na funkční zařízení. Otázkou ovšem zůstává, jakým 

způsobem se bude měnit teplota uvnitř tankoviště v letním období. Množství skladovaného 

produktu se v letním období výrazně snižuje z důvodu zvýšené spotřeby asfaltu a tanky není 

nutné otápět. Snižují se tím tepelné zisky ze zařízení a lze tedy předpokládat, že 

mikroklimatické podmínky nebudou vyšší teplotou přiváděného čerstvého vzduchu nijak 

dramaticky ovlivněné.  

Jako budoucí zlepšení je plánováno doplnění chybějících částí izolací na potrubí, které 

je v chodbách nainstalováno. Umožní se tím další úprava teplotních poměrů uvnitř chodeb 

tankoviště A. 
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