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Anotace 

Kuchár, M.: Protipožární a protivýbuchová opatření ve skladech hořlavých kapalin a 

technických plynů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2012  

 Bakalářská práce řeší problematiku protipožárních a protivýbuchových opatření ve 

skladech hořlavých kapalin a technických plynů v teplárenské společnosti DALKIA ČR, a.s.  

Je proveden popis skladů hořlavých kapalin a technických plynů, způsob větrání jednotlivých 

prostorů, provedení požárně bezpečnostního zařízení, provedení aktivní sekundární ochrany 

proti výbuchu hořlavých plynů a par, zajištění opatření proti účinkům statické elektřiny a 

zabezpečeny minimální požadavky na provedení průmyslové elektroinstalace v nebezpečných 

zónách. 

Klíčová slova 

Požár, výbuch, riziko, zóna, prevence, opatření 

Annotation 

Kuchár, M.: Fire and explosion precaution in storages of flammable liquids and technical 

gases. Ostrava: Technical university of Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2012. 

This thesis solves issue of firefighting and explosionfighting precaution in storage of 

flammable liquids and technical gases in Dalkia Czech republic, company producing heat 

a electricity. There is made a description of storages of flammable liquids and technical gases, 

a method of ventilation each space, a fire safety equipment, a performance of active 

secondary explosion protection of flammable gases and steams, provided precaution against 

the effects of static electricity and secured minimum requirements for industrial electrical 

installations in dangerous zones. 
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SEZNAM POUŽITÝCH POJMŮ A ZKRATEK 

Hořlavá látka látka ve formě plynu, páry, kapaliny, pevné látky nebo jejich směsi,  

 která, může vyvolat exotermickou reakci s oxidačním prostředkem,  

 nejčastěji se vzdušným kyslíkem. 

Hoření oxidačně-redukční reakce exotermního charakteru, která je  

 doprovázená vývinem zplodin hoření (CO, CO2, HCL, HCN apod.) 

Hořlavá kapalina látka ve formě kapaliny za normálních podmínek, která má 

 definovanou teplotu vzplanutí a lze u ní stanovit teplotu hoření. 

Výbuch náhlá oxidace nebo rozkladná reakce vyznačující se vzrůstem teploty a  

 tlaku. 

Rozsah výbušnosti rozsah koncentrace hořlavé látky ve vzduchu, při které může nastat  

 výbuch. 

LEL dolní hranice výbušnosti (Lower Explosion Limit), dolní hranice  

 rozsahu výbušnosti. 

UEL horní hranice výbušnosti (Upper Explosion Limit), horní hranice 

  rozsahu výbušnosti. 

Výbušná atmosféra směs vzduchu a hořlavých látek ve formě plynů, par, mlh nebo prachů  

 při atmosférických podmínkách, ve které se po vzniku iniciace rozšíří  

 hoření do celé nespálené směsi. 

MESG   maximální experimentální bezpečná spára (Maximum Experimental 

 Safe Gap) je vzdálenost mezi dvěma plochami, vymezenými 

 mezikružím o šířce 25 mm, přes kterou se nepřenese výbuch plynu  

 nebo páry o optimální koncentraci. 

LOC limitní obsah kyslíku (Limiting Oxygen Concentration) je nejnižší  

 množství kyslíku ve směsi hořlavé látky, při které ještě dochází 

 k hoření. 

Teplota vzplanutí je nejnižší teplota, při které se nad hladinou hořlavé kapaliny vytvoří  

 takové množství par, že jejich směs se vzduchem přiblížením plamene 

 vzplane a ihned uhasne. Teplota vzplanutí je kritériem pro zařazení  

 hořlavých látek do tříd nebezpečnosti podle ČSN 65 0201. 

Teplota vznícení je nejnižší teplota horkého povrchu, při které se optimální směs par  

 nebo plynů dané látky se vzduchem vznítí. Teplota vznícení je  

 kritériem  pro zatřídění látky do teplotních tříd podle ČSN 33 0371.    
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1 ÚVOD 

V průmyslových technologiích jsou zaváděny stále nové výrobní procesy, přepravní a 

skladovací systémy, u kterých bez dodržování bezpečnostních kritérií, existuje vyšší riziko 

případné havárie než u klasických výrobních provozů. Pokud máme úspěšně předcházet 

únikům nebezpečných látek, požárům i výbuchům, musíme znát kromě typu jednotlivých 

látek a jejich množství i jejich vlastnosti a charakteristiky, které tyto havárie mohou následně 

způsobit. Látky jsou z hlediska toxického působení, vzniku požáru a výbuchu 

charakterizovány fyzikálně chemickými vlastnostmi a tzv. technicko bezpečnostními 

parametry. Fyzikálně chemické vlastnosti mají charakter konstant definujících danou látku, 

kdežto technicko bezpečnostní parametry jsou hodnoty závislé na celé řadě faktorů. Velmi 

důležitá je znalost místních provozních předpisů a pracovních podmínek v daném provozu.  

Řada rizik je spojena s umístěním většího množství hořlavých kapalin nebo plynů v 

jednotlivých výrobních i nevýrobních provozech. U staveb nebo jejich částí, které jsou 

používané jako dílny, laboratoře, opravárenské provozy apod. se smí podle vyhlášky 

č.23/2008 Sb. umísťovat max. 250 litrů hořlavých kapalin v jednom požárním úseku, přičemž 

z tohoto objemu smí být max. 50 litrů hořlavých kapalin I. třídy nebezpečnosti a 20 litrů 

nízkovroucích hořlavých kapalin. Pod pojmem nízkovroucí hořlavé kapaliny se rozumí 

hořlavé kapaliny s bodem vzplanutí do 0 ºC a současně s bodem varu do 35 ºC za normálních 

podmínek [1]. V ostatních případech se zřizují příruční, provozní nebo hlavní sklady 

hořlavých kapalin, v závislosti na množství uskladněných látek [15]:  

 příruční sklady - do 7 m³ hořlavých kapalin všech tříd nebezpečnosti, 

 provozní sklady - 7 až 100 m³ hořlavých kapalin všech tříd nebezpečnosti, 

 hlavní sklady - nad 100 m³ hořlavých kapalin všech tříd nebezpečnosti, 

 

Technické hořlavé plyny, sloužící pro průmyslové využití, umístěné v tlakových lahvích 

pro přepravu plynů, smí být podle ČSN 07 8304 umístěné po šesti lahvích v jednom požárním 

úseku [16]. V ostatních případech se zřizují samostatné sklady technických plynů. 

Cílem bakalářské práce je navrhnout účinná opatření zabraňující vzniku požáru a 

výbuchu při skladování hořlavých kapalin a technických plynů ve společnosti Dalkia Česká 

republika, a.s., v areálu elektrárny Ostrava-Třebovice. 
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2 REŠERŠE  

V bakalářské práci chci zajistit minimální požadavky protipožární a protivýbuchové  

prevence při skladování hořlavých kapalin a technických plynů ve skladech teplárenské 

společnosti Dalkia Česká republika, a.s., v závodě elektrárny Ostrava-Třebovice, s ohledem 

na současné platné předpisy a technické normy. V práci se zaměřím na legislativu pro oblast 

nebezpečných látek, na změny v problematice zajištění bezpečnosti při nakládání 

s chemickými látkami a směsi, s cílem zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a 

životního prostředí. Pro tento cíl použiji systémy „GHS“ a v návaznosti „CLP“, jako 

harmonizovaná kritéria pro klasifikaci a označování chemických látek a směsí a pro 

informování uživatelů o jejich nebezpečnosti [2]. Základním informačním dokumentem o 

nebezpečných vlastnostech chemických látek a směsí a jejich účincích na lidský organismus 

budou pro mě bezpečnostní listy jednotlivých uskladněných látek ve skladech elektrárny 

Ostrava-Třebovice [18]. 

Provedu rozbor příčin vzniku požáru a výbuchu při skladování hořlavých kapalin a 

technických plynů. Stanovím minimální požadavky na zajištění protipožární [8] a 

protivýbuchové [6] prevence při skladování hořlavých kapalin a technických plynů. Budu 

řešit způsob skladování hořlavých kapalin a technických plynů [15], rozdělení jednotlivých 

prostorů skladů do nebezpečných zón [14], způsob větrání jednotlivých skladů a napájení 

elektrickou energií [13]. 

Hlavním zdrojem informací pro protipožární a protivýbuchové zabezpečení skladů 

hořlavých kapalin a technických plynů je odborná tištěná monografie [1-9] a řada technických 

norem [10-17]. Páteřním dokumentem, který řeší podmínky skladování, prevenci, havarijní 

zabezpečení a podmínky pro hašení požáru je ČSN 65 0201. Hořlavé kapaliny-Prostory pro 

výrobu, skladování a manipulaci. Praha: ČNI, 2003 [15]. Tato norma stanovuje další 

požadavky na požární bezpečnost v návaznosti na ČSN 73 0802 [10], popřípadě ČSN           

73 0804 [11]. V normě je doplněno názvosloví a třídění hořlavých kapalin. Pro skladování 

technických plynů v tlakových lahvích platí ČSN  07 8304 [16]. Tlakové nádoby na plyny-

Provozní pravidla. Praha: ČNI, 2011. Mnohé informace jsou na internetových stránkách, řada 

analýz rizik a prevence je provedena agenturou NFPA (National Fire Protection Association) 

[17]. 
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Je nutné se probrat velkou paletou informací a vybrat část nahromaděných zdrojů tak, aby 

i nezaujatý pozorovatel a laická veřejnost dostala přehledný dokument vztahující se 

k problematice požární bezpečnosti při skladování hořlavých kapalin a technických plynů. Při 

identifikaci zdrojů rizik je proto velmi důležitá znalost jednotlivých vlastností skladovaných 

hořlavých kapalin a plynů, znalost místních provozních podmínek a technologických procesů.     
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3 LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY  

Abychom mohli zabezpečit bezpečné skladování hořlavých kapalin a technických plynů, 

je nutné kromě znalostí množství uskladněných látek a způsobu skladování vycházet   

z provedené klasifikace látek (staré i nové), z fyzikálně chemických vlastností a z technicko 

bezpečnostních parametrů uskladněných látek.  

Mezi fyzikálně chemické vlastnosti patří: 

 Molová hmotnost 

 Měrná hmotnost plynné fáze 

 Měrná hmotnost kondenzované fáze 

 Tlak nasycených par 

 Teplota varu 

 Spalné teplo 

 Slučovací teplo 

 Rozpustnost ve vodě 

Mezi technicko bezpečnostní parametry patří: 

 Teplota vzplanutí 

 Teplota vznícení 

 Koncentrační hranice výbušnosti 

 Teplotní hranice výbušnosti 

 Mezní experimentální bezpečná spára 

 Minimální zápalný proud 

 Minimální iniciační energie 

 Kritický obsah kyslíku 

 Výbuchové charakteristiky 

 Rychlost odhořívání 

 Toxické působení hořlavých kapalin 

 

3.1 Klasifikace chemických látek a směsí 

První povinností, kterou musí splnit výrobce nebo dovozce před uvedením látky nebo 

směsi na trh, je provést zhodnocení zjištěných vlastností chemických látek a směsí a příslušně 

je zařadit, tzn. provést klasifikaci.  

 Nebezpečnou látku jednoznačně identifikují tyto údaje: 

 název podle IUPAC (Mezinárodní unie pro čistou a užitnou chemii), 

 číslo CAS (registrační číslo „Chemical Abstract Servis“), 

 číslo ES (registrační číslo Evropských společenství), 
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 indexové číslo (číselný kód ve tvaru ABC-RST-VW-Y, vyjadřující atomové 

číslo chemického prvku, pořadové číslo látky, formu látky a kontrolní číslo 

látky). 

Podrobnosti o tzv. „staré“ klasifikaci jsou uvedeny v zákoně č.350/2011 Sb. o 

chemických látkách a směsích (chemický zákon). Tento zákon zapracovává příslušné 

předpisy Evropské unie a upravuje práva a povinnosti právnických a podnikajících fyzických 

osob při výrobě, klasifikaci, balení, označování, uvádění na trh, používání, dovozu, vývozu a 

zkoušení nebezpečných vlastností chemických látek nebo směsí. Podrobnější informace o 

hodnocení nebezpečných vlastností, balení a označování najdeme v prováděcí vyhlášce 

Ministerstva průmyslu a obchodu č. 402/2011 Sb. Vyhláška zapracovává příslušné 

předpisy Evropské unie (klasifikační směrnice) do české legislativy a zároveň navazuje na 

systém „CLP“.  Používá se „Seznam harmonizovaných klasifikací a označení“, který je 

uvedený v nařízení Evropského parlamentu a Rady č.1272/2008 v platném znění. Základní 

informační dokument o nebezpečných vlastnostech a účincích chemických látek a směsí je 

bezpečnostní list. Bezpečnostní list obsahuje 16 kapitol, od identifikace látky a výrobce, přes 

pokyny pro zacházení a skladování až po informace pro přepravu [18].   

3.1.1  Systém „GHS“ 

Je zkratka pojmu Globální harmonizovaný systém klasifikace, balení a označování 

nebezpečných chemických látek a směsí v rámci mezinárodního celosvětového obchodu. 

Slouží pro informování uživatelů o nebezpečnosti chemických látek a směsí pomocí symbolů 

a vět na štítcích obalů a prostřednictvím další dokumentace. „GHS“ přináší některé změny a 

další rozšíření pro nebezpečné fyzikální vlastnosti a nebezpečí pro zdraví a životní prostředí. 

Úplně mění výstražné symboly-piktogramy, zavádí signální slova - „nebezpečí“ a „varování“, 

upravuje znění standardních vět o nebezpečnosti  H-věty a pokynů pro bezpečné zacházení   

P-věty [2].  

3.1.2 Systém „CLP“ 

 

Systém „CLP“ (Classification, Labeling and Packaging of substances and mixtures)  

zavádí systém „GHS“ prostřednictvím nařízení Evropského parlamentu a Rady č.1272/2008 

do evropské legislativy a to v návaznosti na nařízení č.1907/2006-„REACH“. „CLP“  je 

oproti vlastnímu „GHS“ mírně upraveno, jsou přidané některé používané kapitoly z nařízení 

„REACH“. Rovněž došlo k významnému sjednocení pojmů s přepravními předpisy 
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„ADR/RID“. Protože „CLP“ úplně mění dosavadní systém klasifikace, označování a balení 

chemických látek a směsí a ruší současně platné směrnice, zavádí se do doby jeho plné 

účinnosti 1.6.2015 přechodné období. V současné době se využívá tzv.staré i nové klasifikace 

nebezpečných látek a směsí. Obě tyto klasifikace musí být uvedeny v bezpečnostním listu.   

Stará  klasifikace 

 skupiny nebezpečnosti - 15 skupin, 

 grafické symboly nebezpečnosti a písmenné označení vlastností   

(viz obrázek č.1), 

 standardní věty označující specifickou rizikovost - R věty. 

Nová  klasifikace 

 třídy nebezpečnosti - fyzikální nebezpečí - 16 tříd,  

   - nebezpečí pro zdraví - 10 tříd,  

   - nebezpečí pro životní prostředí - 1 třída,  

 piktogramy označující nebezpečí (viz obrázek č.2), 

 údaje o nebezpečnosti - H věty, 

 doplňkové informace – EUH věty. 

 

E O F+ F C 

     

výbušný oxidující extrémně hořlavý vysoce hořlavý žíravý 

T+ T Xn Xi N 

     

vysoce toxický toxický zdraví škodlivý dráždivý 
nebezpečný pro 
životní prostředí 

Obrázek č. 1   Symboly nebezpečnosti-stará klasifikace [2] 
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GHS01 - výbušné 

látky 

 
GHS02 - hořlavé 

látky 

 
GHS03 - oxidační 

látky 

 
GHS04 - plyny pod 

tlakem 

 
GHS05 - korozívní a 

žíravé látky 

 
GHS06 - toxické 

látky 

 
GHS07 - dráždivé 

látky 

 
GHS08 - látky 

nebezpečné pro 

zdraví 

 
GHS09 - látky 

nebezpečné 

pro životní prostředí 

 

Obrázek č. 2   Piktogramy označující nebezpečí-nová klasifikace [2] 

3.2 Základní předpisy pro oblast skladování hořlavých kapalin a technických plynů. 

ČSN 65 0201. Hořlavé kapaliny-Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci. 

Stanovuje další požadavky na požární bezpečnost v návaznosti na [10], [11] a další předpisy 

související z požární bezpečnosti staveb, pokud se v nich vyskytují hořlavé kapaliny ve 

specifikovaném množství (pn > 30 kg.m-2) . Řeší způsoby skladování hořlavých kapalin dle 

teploty vzplanutí, věnuje se havarijnímu zabezpečení skladovacích prostorů, uvádí požadavky 

na instalaci požárně bezpečnostního zařízení. 

Teplota vzplanutí  je kritériem pro zařazení hořlavých kapalin do tříd nebezpečnosti podle 

ČSN 65 0201 (viz tabulka č.1), z nichž vyplývají příslušná preventivní opatření. Množství 

par, které se vytvoří při stanovení teploty vzplanutí představuje přibližně hodnotu dolní meze 

výbušnosti. 

Tabulka č.1   Třídění hořlavých kapalin dle teploty vzplanutí [1] 

Třída nebezpečnosti Teplota vzplanutí [ºC] 

I do 21 

II nad 21 do 55 

III nad 55 do 100 

IV nad 100 
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Podle tohoto třídění mohou výbušné směsi tvořit:  

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

 hořlavé kapaliny I až IV třídy nebezpečnosti jako disperze a mlhy při teplotách 

nižších než je jejich teplota vzplanutí [1]. 

ČSN 33 0371. Nevýbušná elektrická zařízení - Výbušné směsi, klasifikace a metody 

zkoušek. Se vztahuje na výbušné směsi hořlavých plynů a par se vzduchem, vznikající během 

provozu ve výbušných prostředích. Stanovuje skupiny výbušnosti a zařazuje směsi plynů a 

par se vzduchem do teplotních tříd.  

Teplota vznícení  je kritériem pro zařazení hořlavých látek do teplotních tříd podle  

ČSN 33 0371 (viz tabulka č. 2), za účelem správného provedení elektroinstalace v prostředí 

s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par. 

Tabulka č. 2   Teplotní třídy [1] 

 

Teplotní třída Teplota vznícení [ºC] Příklady s uvedením 

teploty vznícení [ºC] 

T1 nad 450 aceton (535) 

T2 nad 300 do 450 butanol (408) 

T3 nad 200 do 300 n-heptan (215) 

T4 nad 135 do 200 acetaldehyd (140) 

T5 nad 100 do 135 sirouhlík (102) 

T6 nad 85 do 100 ethylnitrit (90) 

Nutnost znalosti teploty vznícení v praxi dokumentuje např.: 

 teplotní oblast vznícení látek běžně používaných v průmyslu se pohybuje již od 

100 ºC ( sirouhlík, acetaldehyd apod.) 

 teplota vysokotlaké přehřáté páry může být vyšší než 450 ºC, ve zvláštních 

provozech (krakovací jednotky) mohou být povrchové teploty zařízení i mnohem 

vyšší. 
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ČSN 07 8304. Tlakové nádoby na plyny-Provozní pravidla.   

Stanovuje požadavky na plnění, vyprazdňování, skladování, dopravu, obsluhu a údržbu nádob 

na plyny s dovoleným tlakem větším než 0,05 MPa i požadavky pro zařízení související 

s tímto provozem a pro objekty a prostory, v nichž jsou tato zařízení umístěna. 

ČSN 07 8305. Kovové tlakové nádoby k dopravě plynu-Technická pravidla.        

Stanovuje požadavky na konstrukci, výrobu a zkoušení kovových tlakových nádob k dopravě 

plynů s výpočtovým přetlakem vyšším než 0,07 MPa. Obsahuje všeobecné a materiálové 

požadavky, požadavky na konstrukci, výstroj, způsoby výpočtu pevnosti, pokyny pro výrobu 

a předepsanou dokumentaci. V příloze jsou uvedeny vzory materiálového osvědčení, 

evidenčních karet a revizních knih. 
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4 PREVENCE 

Je organizační a technické opatření, jehož cílem je předejít závažné havárii nebo 

znečištění životního prostředí. Jakákoliv prevence v oblasti požáru nebo výbuchu vychází ze 

znalosti technologie v podmínkách normálního provozního režimu a podmínkách 

mimořádných či přechodných. Tyto podmínky je nutné konfrontovat s fyzikálně chemickými 

vlastnostmi a technicko bezpečnostními parametry zpracovávaných nebo skladovaných 

materiálů a z těch pak odvozovat případnou hrozbu požáru nebo výbuchu. Pokud 

kvalifikované posouzení vede k potenciální možnosti  rizika, je nezbytné zabývat se 

preventivními opatřeními [9]. 

 

 Při poruchách a selhání technologie nebo lidského činitele jsou v předmětném provozu 

skladů hořlavých kapalin a technických plynů následující rizikové faktory: 

 

Sklady hořlavých kapalin 

 

 neodborná manipulace a následný únik hořlavé kapaliny, 

 nedostatečné větrání,  

 překročení spodní meze výbušnosti hořlavých plynů a par při stáčení hořlavých 

kapalin nebo při poruše  kontejneru, nádrže pro skladování hořlavých kapalin, 

obzvlášť kapalin I nebo II třídy nebezpečnosti, 

 požár hořlavých kapalin nebo výbuch jejich plynů a par. 

Sklady technických plynů  

 

 porucha nebo poškození tlakové lahve pro přepravu plynu, 

 kontakt mastnoty s kyslíkem-možný výbuch v místnosti.  

 nárůst koncentrace hořlavého plynu nad spodní mez výbušnosti, 

 výbuch hořlavých plynů a par v místnosti.   

4.1 Rozbor příčin vzniku požáru a výbuchu při skladování hořlavých kapalin a plynů 

Nebezpečí vzniku požáru a výbuchu ve skladech hořlavých kapalin a plynů nevyplývá jen 

z jejich přítomnosti v daném prostoru při skladování, ale hlavně při jejich dopravě, čerpání, 

přelévání do jiných nádob a přenášení lahví s hořlavým plynem. Hořlavé kapaliny jsou 

většinou navíc špatně vodivé, což představuje značné nebezpečí vzniku elektrostatického 

náboje, jakožto iniciačního zdroje.  
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K požárům kapalin dochází nejčastěji při úniku z přírub potrubí, z ucpávek čerpadel, 

z důvodu koroze potrubí nebo nádrží a při neodborné manipulaci při přelévání a přenášení 

nádob s hořlavými kapalinami. Jestliže je teplota unikající hořlavé látky nižší než teplota 

vznícení, vznikají v okolí místa úniku louže, ze kterých se pak vytvářejí hořlavé plyny a páry 

v závislosti na okolní teplotě (obrázek č.4). Při přítomnosti iniciačního zdroje a dostatečné 

koncentraci hořlavých plynů a par (nad LEL) dochází k výbuchu, který je provázen požárem 

unikající látky. Dochází k prudkému nárůstu intenzity hoření a rychlému šíření požáru. Pokud 

je teplota unikající látky vyšší než teplota vznícení, dochází okamžitě k iniciaci. Při hoření 

uhlovodíků vzniká velké množství tepla, které zahřívá nechráněné nosné konstrukce, okolní 

nádrže, potrubí a armatury. V závislosti na intenzitě hoření dochází u kovových materiálů 

během 5-15 minut ke ztrátě pevnosti a k deformacím nebo zřícení nosných konstrukcí. 

V potrubí a armaturách se vlivem tepelné roztažnosti zvětšuje objem látek a narůstá v nich 

tlak. Dochází k rychlejším únikům a k dalšímu zvýšení intenzity hoření.  

Značné nebezpečí vzniká při zahřívání tlakových nádob a nádrží s hořlavými kapalinami a 

plyny. Pokud nedojde k včasnému ochlazování nádob, může dojít následkem ztráty pevnosti 

stěny nádoby k jejímu rozvalení s následným vyvržením obsahu a jeho velice intenzivnímu 

hoření. Tento jev bývá v zahraniční literatuře označován jako BLEVE (Boiling Liquid 

Expanding Vapour Explosion) a je zobrazen na obrázku č.3.  
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Obrázek č. 3   Zborcení a následné intenzivní hoření zásobníku hořlavé kapaliny  

 

Při úniku lehkých plynů (zemní plyn, vodík, acetylén) dochází k vytvoření oblaku plynu 

ve směru proudění vzduchu. Hořlavé plyny mohou být iniciovány buď přímo u zdroje nebo na 

okraji vytvořeného oblaku. To závisí na množství vzduchu, který je k dispozici pro vytvoření 

hořlavé směsi. Acetylén skladovaný v ocelových lahvích představuje riziko požáru a výbuchu 

při možném mechanickém poškození lahve a při zahřívání lahve vysokými teplotami, např. 

okolním požárem. Pro jeho velký rozsah výbušnosti (2,3-100 %) a jeho brizanci (KG = 141,5 

MPa.m.s
-1

) jde o velice nebezpečný plyn a následky případného výbuchu jsou vždy zničující.  
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Obrázek č. 4   Vznik hořlavých plynů a par při skladování a dopravě hořlavých 

kapalin 
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5 SOUČASNÝ ZPŮSOB SKLADOVÁNÍ.  

5.1 Technologie skladování hořlavých kapalin a maziv 

 Sklad hořlavých kapalin, olejů a maziv  (viz příloha č. 1) je umístěný v areálu elektrárny 

Ostrava-Třebovice, u hlavní cesty spojující obě vrátnice. Za skladem je kolejiště závodní 

vlečky. Budova je zděná, přízemní o rozměrech 36 x 10 m. Do jednotlivých prostorů skladu 

se vchází z nákladní rampy přes dvoukřídlé, ocelové dveře, které jsou opatřeny otvory pro 

přirozené větrání [15].     

 Ve skladu olejů (viz příloha č. 1) je nainstalováno 5 nádrží o objemu 1000 l a 5 nádrží o 

objemu 2000 l, ve kterých se skladují motorové a provozní oleje a motorová nafta. Pro stáčení 

uvedených hořlavých kapalin z barelů o obsahu 200 l do nádrží se používají čtyři odstředivá 

čerpadla. Čerpadla se ovládají tlačítkovými ovládači po vsunutí ohebné hadice s ocelovým 

nástavcem do otevřeného barelu. Pro výdej kapalin z nádrží se používá celkem 10 

odstředivých čerpadel umístěných u nádrží. Výdej provádí obsluha pomocí tlačítkových 

ovládačů umístěných ve vedlejší místnosti (ve skladu hořlavých kapalin), kde je vyvedeno 

potrubí od jednotlivých nádrží. Potrubí je ukončeno výdejními ventily. 

 Ve skladu hořlavých kapalin (viz příloha č. 1) jsou umístěné 200 l barely v horizontální 

poloze na ocelové konstrukci. Barely jsou opatřené výdejními ventily. Barely doplňuje 

obsluha pomocí přenosného, sudového čerpadla. 

 Ve skladu barev (viz příloha č. 1) jsou umístěné barvy a ředidla v uzavřených nádobách 

do hmotnosti 15 kg. 

 Ve skladu chemikálií (viz příloha č. 1) se skladují produkty pro provoz laboratoří. Tyto 

produkty nejsou hořlavé, mohou však reagovat při kontaktu s vodou. Jsou umístěné na 

ocelovém regálu v originálních výrobních obalech, označených příslušnými piktogramy.  

Ve všech prostorech skladu je horkovodní vytápění s pomocnými ventilátory. 
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Obrázek č. 5   Sklad hořlavých kapalin a maziv 

 

5.2 Technologie skladování technických plynů 

 Sklad technických plynů (viz příloha č. 2) je umístěný v areálu elektrárny  

Ostrava-Třebovice, u hlavní cesty vedle skladu těžkých náhradních dílů. Budova je zděná, 

přízemní o rozměrech 23 x 5,5 m. Do jednotlivých prostorů skladu se vchází z nákladní 

rampy přes dvoukřídlé, ocelové dveře, které jsou opatřeny otvory pro přirozené větrání [15]. 

 Ve skladu č 1 (viz příloha č. 2) je umístěno maximálně 50 ks ocelových lahví naplněných 

kyslíkem. Láhve jsou umístěné ve svislé poloze kolem obvodových stěn a jsou zajištěné proti 

převržení ocelovým řetězem s karabinou. 

 Ve skladu č. 2 (viz příloha č. 2) je umístěno maximálně 50 ks ocelových lahví naplněných 

acetylénem. Láhve jsou umístěné ve svislé poloze kolem obvodových stěn a jsou zajištěné 

proti převržení ocelovým řetězem s karabinou. 

  Ve skladu č. 3 (viz příloha č. 2) je umístěno maximálně 5 ks ocelových lahví naplněných 

argonem, 5 ks ocelových lahví naplněných dusíkem a 40 ks ocelových lahví naplněných 

oxidem uhličitým. Láhve jsou umístěné ve svislé poloze kolem obvodových stěn a jsou 

zajištěné proti převržení ocelovým řetězem s karabinou. 
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 Ve všech třech skladech se provádí pouze manipulace se zavřenými lahvemi a jejich 

výměna za láhve prázdné při výdeji.  Ve skladech je horkovodní vytápění s  pomocnými 

ventilátory. 

 

 

Obrázek č. 6   Sklad technických plynů 
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5.3 Specifikace látek a směsí  

Látky a směsi uložené v jednotlivých prostorách skladů jsou zpracovány na základě údajů 

z bezpečnostních listů [18]. 

Tabulka č. 3   Sklad olejů a motorové nafty (viz příloha č. 1) 

 

Maximální   

množství [l] 

Druh hořlavé kapaliny nebo 

směsi 

Třída 

nebezpečnosti 

Bod vzplanutí [ºC] 

6000  Motorová nafta II 40 

2500 Olej K8 IV 230 

2500 Olej K12 IV 240 

1000 Olej Energol IV 260 

1000 Olej BP15W-40 IV 210 

 

Tabulka č. 4   Sklad hořlavých kapalin (viz příloha č. 1) 

 

Maximální   

množství [l] 

Druh hořlavé kapaliny nebo 

směsi 

Třída 

nebezpečnosti 

Bod vzplanutí [ºC] 

600  Benzín technický I - 44 

600 Petrolej I 21 

800 Olej-Energol HLP-HM 150 IV 260 

1000 Olej-Vanelus C3 Extra IV 220 

600 Olej-SAE BP OIL 15-40V IV 205 

200 Olej-M7 ADX IV 210 

200 Olej-M7 ADS III IV 210 

600 Olej-K8 IV 230 
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Tabulka č. 4   Pokračování 

 

Maximální   

množství [l] 

Druh hořlavé kapaliny nebo 

směsi 

Třída 

nebezpečnosti 

Bod vzplanutí [ºC] 

600 Olej-K12 IV 240 

800 Olej-Energol IV 260 

200 Olej-turbínový-B8 IV 275 

400 Olej-M6 ADV IV 225 

400 Ředidlo nitrocelulózové I -18 

400 Ředidlo syntetické II 22 

100 Brzdová kapalina III 68 

200 Líh technický I 13 

100 Aceton I -18 

100 Toluen I 7 

1500 kg  Mazací a konzervační tuky - - 

 

Tabulka č. 5   Sklad barev  (viz příloha č. 1) 

 

Maximální   

množství [kg] 

Druh hořlavé kapaliny nebo 

směsi 

Třída 

nebezpečnosti 

Bod vzplanutí [ºC] 

200  Barvy nitrocelulózové I -3 

300 Barvy syntetické II 27 

30 Barvy lihové I 12 

100 Chemopren I 17 

30 Konkor II 40 
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Tabulka č. 6   Sklad technických plynů (viz příloha č. 2) 

 

Počet 

lahví 

[ks] 

Technický 

plyn 

Teplota 

vznícení 

[ºC] 

Relativní 

hustota 

plynu  

[kg/m²] 

Teplotní 

třída 

LEL      

[obj %] 

Třída 

výbušnosti 

50  Kyslík - 1,105 - - - 

50 Acetylén 305 0,910 T2 2,3 IIC 

40 Oxid uhličitý - 1,529 - - - 

5 Argon - 1,380 - - - 

5 Dusík - 0,967 - - - 

 

5.4 Zdroje úniků 

Trvalé úniky 

Trvalé úniky hořlavých plynů a par jsou takové úniky, které jsou trvalé nebo které lze 

očekávat po dlouhé časové období. 

Hořlavé kapaliny II, III. a IV. třídy nebezpečnosti uskladněné ve skladech hořlavých kapalin 

při manipulaci (stáčení) za běžných klimatických podmínek netvoří dostatek par k vytvoření 

výbušné koncentrace. Manipulace s látkami I. třídy nebezpečnosti (líh, toluen, benzín apod.) 

se provádí po velmi krátké období (stáčení do přenosných obalů).  

Ve skladech hořlavých kapalin a ve skladu barev nemohou nastat trvalé úniky hořlavých 

plynů a par. 

Ve skladech technických plynů se provádí pouze manipulace s ocelovými lahvemi při 

výdeji. Většina skladovaných plynů je nehořlavá. Ve skladech technických plynů proto nejsou 

trvalé úniky hořlavých plynů. 

Primární úniky 

Primární úniky hořlavých plynů a par jsou takové úniky, které mohou vznikat periodicky 

nebo příležitostně během provozu. 

Ve skladech hořlavých kapalin se provádí periodicky stáčení kapalin I, II, III a IV. třídy 

nebezpečnosti  čerpadlem nebo výdejním ventilem do donesených přepravních obalů. 

Z tohoto důvodu jsou ve skladech, kde jsou uskladněny hořlavé kapaliny I a II. třídy 
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nebezpečnosti primární úniky hořlavých plynů a par. Ve skladu barev nemohou nastat 

primární úniky hořlavých plynů a par. 

Ve skladech technických plynů se provádí pouze manipulace s ocelovými lahvemi při 

výdeji. Většina skladovaných plynů je nehořlavá. Ve skladech technických plynů proto nejsou 

primární úniky hořlavých plynů. 

Sekundární úniky 

Sekundární úniky hořlavých plynů a par jsou takové úniky, jejichž výskyt není za normálního 

provozu pravděpodobný a pokud vznikne, je pravděpodobnost, že k němu bude docházet 

pouze zřídka a po krátké časové období. 

Ve skladech hořlavých kapalin může dojít k poruše obalu, která zapříčiní únik hořlavé 

kapaliny a tím vznik výbušné koncentrace hořlavých par. Vzhledem k tomu, že hořlavé 

kapaliny III. a IV. třídy nebezpečnosti (oleje a maziva) ani při volném rozlití za normálních 

klimatických teplot netvoří páry o dostatečné koncentraci, je vznik sekundárních úniků možný 

pouze při rozlití látek I. a II. třídy nebezpečnosti. 

Ve skladu barev může dojít k poruše obalu, která zapříčiní únik hořlavé látky a tím vznik 

výbušné koncentrace hořlavých plynů a par. Proto jsou v tomto skladu sekundární úniky 

hořlavých plynů a par. 

Ve skladech technických plynů není možný vznik sekundárních úniků při poruše tlakové 

lahve tam, kde se skladují inertní plyny. Kyslík není sám o sobě výbušný, ale vzhledem k jeho 

výrazným oxidačním účinkům může při styku s mastnotou způsobit výbuch. Z tohoto důvodu 

musí být úniky kyslíku považovány za sekundární zdroj úniku. Ve skladu acetylénu může 

dojít při poruše tlakové lahve nebo ventilu k úniku hořlavého plynu a tvorbě výbušné 

koncentrace. Z tohoto důvodu a vzhledem k množství skladovaných lahví jsou ve skladu 

acetylénu sekundární úniky hořlavého plynu. 
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Posouzení úniků v jednotlivých skladech je zpracováno tabulkově (viz tabulka č.7).  

Tabulka č. 7  Rekapitulace úniků  

 

Posuzovaný prostor Výskyt úniků 

Prostory skladu hořlavých kapalin - viz příloha č.1    

- sklad hořlavých kapalin I, II, III. a IV. třídy nebezpečnosti  
primární + sekundární 

Prostory skladu olejů a nafty - viz příloha č.1      

- sklad hořlavých kapalin II a IV. třídy nebezpečnosti 
primární + sekundární   

Prostory skladu barev - viz příloha č.1    

- sklad hořlavých látek I a II. třídy nebezpečnosti    
sekundární 

Ostatní prostory skladů hořlavých kapalin - viz příloha č.1    

- zádveří, kancelář, sklad chemikálií 
bez úniků 

Prostory skladu technických plynů - viz příloha č.2     

- sklad kyslíku 
sekundární 

Prostory skladu technických plynů - viz příloha č.2      

- sklad acetylénu 
sekundární 

Prostory skladu technických plynů - viz příloha č.2      

- sklad inertních plynů (argon, dusík, oxid uhličitý) 
bez úniků 
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6 NAVRHOVANÁ  PROTIPOŽÁRNÍ  A  PROTIVÝBUCHOVÁ 

OPATŘENÍ. 

Hořlavé kapaliny a plyny představují při poruše zařízení nebo tlakové lahve značné 

nebezpečí, zejména pro rychlost šíření požáru a nebezpečí výbuchu směsi par se vzduchem. 

V procesu rozvoje požáru rozlišujeme 4 fáze:  

 v první fázi působí zápalný zdroj na hořlavý materiál, ten se zahřívá, rozkládá a 

nakonec vzplane,  

 ve druhé fázi dochází k šíření plamene, teplota v prostoru roste, zvyšuje se 

množství zplodin. Vysoké teploty horních vrstev spalin (700 ºC, u hoření 

uhlovodíků až 1300 ºC) mohou iniciovat celkové prostorové vzplanutí tzv. 

Flashover. Tento jev je okamžitý a pro zasahující požární jednotky velmi 

nebezpečný, 

 třetí fáze je fáze ustáleného hoření s konstantní rychlostí produkce tepla, 

 čtvrtá fáze dokumentuje dohořívání hořlavých látek. Plamenné hoření ztrácí 

postupně na intenzitě [7]. 

Délka jednotlivých fází závisí na charakteru  hořlavých látek a na jejich uspořádání 

v prostoru. Požáry hořlavých kapalin všech tříd nebezpečnosti se od okamžiku vzniku 

považují za požáry ve fázi plného rozvoje. Za plochu požáru se považuje plocha místnosti 

nebo záchytné jímky, na které se může hořlavá kapalina rozlít. K případnému výbuchu 

hořlavých plynů a par dochází v prostoru, kde se nachází směs hořlavé látky s oxidačním 

prostředkem a dostatečně silný iniciační zdroj.  

6.1 Stavební řešení skladových prostorů 

Rozdělení jednotlivých objektů do požárních úseků je prvním, ale významným krokem při 

řešení stavby z pohledu požární bezpečnosti. U samostatně stojících uzavřených skladů 

hořlavých kapalin a technických plynů je omezena  velikost požárního úseku, který může být 

takovým skladem tvořen. Největší dovolené rozměry požárního úseku jsou 40 x 20 m [3]. 

Sklad hořlavých kapalin a maziv má rozměry 36 x 10 m, tvoří 1 požární úsek, 

konstrukční systém je nehořlavý, stropní ocelové nosníky je nutné opatřit protipožárním 

nástřikem (např. TERFIX) nebo zpěňujícím nátěrem (např. FLAMMO-PLAST SP30). 

Předsíň (viz příloha č. 1) se zatřídí jako chráněná úniková cesta typu „A“, s přirozeným 

větráním a nouzovým osvětlením hlavního východu na volné prostranství.  
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Dveře spojující předsíň a sklad hořlavých kapalin musí být řešeny jako požární uzávěr bránící 

šíření tepla se samozavíračem, označen EI-C [3].    

Sklad technických plynů má rozměry 23 x 5,5 m, tvoří 1 požární úsek, konstrukční 

systém je nehořlavý. 

6.2 Stanovení nebezpečných zón v prostorách skladů 

Sklad hořlavých kapalin  (viz příloha č. 1) 

Prostor s primárními a sekundárními úniky. Jak vyplývá z [14], s ohledem na přirozené 

větrání, jeho stupeň a spolehlivost (střední-nízká), na velikost prostoru a množství 

potenciálních úniků se navrhuje prostor skladu zařadit do zóny 2. 

Sklad olejů a nafty  (viz příloha č. 1) 

Prostor s primárními a sekundárními úniky. Jak vyplývá z [14], s ohledem na přirozené 

větrání, jeho stupeň a spolehlivost (střední-nízká), na velikost prostoru a množství 

potenciálních úniků se navrhuje prostor skladu zařadit do zóny 2. 

Sklad barev  (viz příloha č. 1) 

Prostor se sekundárními úniky. Jak vyplývá z [14], s ohledem na přirozené větrání, jeho 

stupeň a spolehlivost (střední-nízká) a na velikost prostoru se navrhuje prostor skladu zařadit 

do zóny 2. 

Ostatní prostory skladu hořlavých kapalin a maziv  (viz příloha č. 1) 

Prostory bez úniků hořlavých plynů a par. V místnosti č.6 (zádveří-předsíň), kde je hlavní 

vchod do prostorů skladu a hlavní komunikace mezi kanceláří a skladem hořlavých kapalin se 

navrhuje zařadit do vzdálenosti 3 m od skladu hořlavých kapalin do zóny 2. 

Sklad kyslíku  (viz příloha č. 2) 

Prostor se sekundárními úniky. Přestože kyslík není výbušný, při styku s mastnotou může  

k výbuchu dojít. Nemá význam posuzovat stupeň a spolehlivost větrání v tomto prostoru. 

Vzniku výbuchu musí být zabráněno dodržováním preventivních opatření. 

Sklad acetylénu  (viz příloha č. 2) 

Prostor se sekundárními úniky. Jak vyplývá z [14], s ohledem na přirozené větrání, jeho 

stupeň a spolehlivost (střední-dobrá) a na množství uskladněných lahví se navrhuje prostor  

skladu zařadit do zóny 2. 

Sklad inertních plynů (viz příloha č. 2) 

S ohledem na uskladněné inertní plyny (argon, dusík, oxid uhličitý) nemůže dojít k vývinu 

hořlavých plynů a par. Prostor skladu nemá nebezpečné zóny. 
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6.3 Větrání skladovacích prostorů 

 Uzavřené skladovací prostory, ve kterých se provádí manipulace s hořlavými kapalinami 

větrají jako výrobní prostory. Za větrané se považují prostory, u kterých je zajištěna alespoň 

šestinásobná výměna vzduchu za hodinu (provozní větrání). V prostorech, kde se vyskytují 

hořlavé kapaliny I. a II. třídy nebezpečnosti, musí být zajištěno havarijní větrání 

s desetinásobnou výměnou vzduchu za hodinu [15]. 

 Účinnost větrání a doba trvání výbušné atmosféry závisí na stupni a spolehlivosti větrání a 

na konstrukci systému větrání. Pro hodnocení stupně větrání je důležitá znalost maximální 

rychlosti úniku plynů a par ze zdroje a to na základě ověřených zkušeností, odůvodněného 

výpočtu nebo odhadu. Hypotetický objem Vz představuje objem, ve kterém je střední 

koncentrace hořlavých plynů a par rovna 0,25násobku nebo 0,5násobku LEL, v závislosti na 

hodnotě bezpečnostního koeficientu k. Hypotetický objem dává představu o objemu výbušné 

atmosféry v blízkosti zdroje úniku:  

 větrání se považuje za větrání s vysokým stupněm, pokud Vz  je < než 0,1 m³, 

 větrání se považuje za větrání se středním stupněm, pokud Vz  je < než Vo, 

 větrání se považuje za větrání s nízkým stupněm, pokud Vz  je > než Vo, 

kde Vo je objem posuzované místnosti, skladu [14]. 
 

Příklad výpočtu hypotetického objemu Vz  pro toluen [14] 

Charakteristika úniku 

 Hořlavá látka páry toluenu 

 Molární hmotnost toluenu 92,14 (kg.kmol
-1

) 

 Zdroj úniku porucha příruby sudového čerpadla 

 Dolní mez výbušnosti (LEL) 0,046kg.m
-3

 (obj.1,2 %) 

 Stupeň úniku sekundární 

 Bezpečnostní koeficient, k  0,5  (0,25 pro trvalé a primární  stupně úniku) 

 Rychlost úniku, (dG/dt)max 6.10
-4

 kg.s
-1 

Charakteristika větrání-vnitřní prostory skladu 

 Počet výměn vzduchu, C 12/h (3,33.10
-3

.s
-1

) 

 Korekční koeficient , f 2  

 Okolní teplota, T 20°C (293 K) 

 Teplotní koeficient, (T/293 K) 1 

     Velikost skladu, Vo  16 m x 9 m x 3,5 m 

 Počáteční koncentrace látky, Xo  100 % (v těsné blízkosti zdroje úniku) 
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Minimální objemová rychlost průtoku čerstvého vzduchu: 

  133
4

max

min .10.261
046,05,0

106

293

/
/ sm

T

LELk

dtdG
dtdV  

Hodnocení hypotetického objemu Vz: 

  3

3

3

min 7,15
10.33,3

10.262/
m

C

dtdVf
Vz  

Doba přetrvání: 

  h
X

kLEL

C

f
t 85,0

100

5,02,1
ln

12

2
ln

0

min)51(  

Hypotetický objem Vz není zanedbatelný, avšak není větší než Vo. 

Stupeň větrání pro daný zdroj úniku se považuje za střední. Na základě doby přetrvání budou 

splněny podmínky pro zařazení do zóny 2. 

Na základě výše uvedených skutečností, v závislosti na druhu uskladněných hořlavých 

kapalin a manipulaci s nimi je nutné vybavit sklad hořlavých kapalin (viz příloha č.1), sklad 

motorové nafty (viz příloha č.1) a sklad barev (viz příloha č.1) havarijním, nuceným větráním 

s desetinásobnou výměnou vzduchu za hodinu. 

Ve skladu technických plynů-sklad acetylénu (viz příloha č.2) je stávající, přirozené 

větrání považováno za vyhovující. 

6.4 Záchytné a havarijní jímky 

Hořlavé kapaliny představují při poruše zařízení značné nebezpečí, zejména pro šíření 

požárů a u snadno těkavých kapalin i nebezpečí výbuchu směsi par se vzduchem. Aby plocha, 

na kterou se při možné poruše hořlavá kapalina rozlije byla co nejmenší, předepisuje  

ČSN 65 0201 zřizování záchytných a havarijních jímek. 

Záchytná jímka slouží pro zachycení malého množství hořlavé kapaliny, které unikne 

většinou při provozním selhání technologie, např. při poruše těsnění potrubí, ventilu apod. 

Dimenzuje se nejméně na 10 % objemu nádrží, obalů, kontejnerů, zařízení, ze kterých se má 

hořlavá kapalina zachycovat. Vždy musí být napojená na havarijní jímku.  

Havarijní jímka slouží pro zachycení velkého množství hořlavé kapaliny, které unikne 

většinou při havárii  technologického zařízení, např. prasknutí potrubí, nádrže apod. 

Dimenzuje se na 10 % až  100  % objemu nádrží nebo zařízení, ze kterých se má hořlavá 

kapalina zachycovat. Havarijní jímky musí být dimenzovány nejméně na užitný objem 

největší nádrže nebo zařízení v posuzovaném prostoru. 
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Ve skladu hořlavých kapalin a  skladu olejů a nafty (viz příloha č.1), se pro záchytnou i 

havarijní jímku využije stávající stavební konstrukce. Stávající betonová podlaha je 

spádovaná do středu místností, kde se nachází malá jímka pro umístění kalového čerpadla. 

Podle [15] se může využít podlaha jako záchytná nebo havarijní jímka, pokud je nepropustná 

a má zvýšené prahy ve vstupních otvorech. Objem jímek musí odpovídat požadavkům 

uvedených v [15]. Po provedení nepropustného a chemicky odolného nátěru stávající 

betonové podlahy a soklu stěn do výše 150 mm a po výměně původních prahů za prahy 

nehořlavé, lze použít podlahy v těchto místnostech jako záchytné i havarijní jímky.   

6.5 Požárně nebezpečné prostory a odstupové vzdálenosti 

Požárně nebezpečný prostor, který vzniká kolem hořícího objektu je vymezen: 

 místy možného dopadu hořících částí budov nebo, 

 sáláním tepla vně objektu prostřednictvím požárně otevřených ploch vyskytujících 

se v obvodových stěnách a střešních pláštích [3]. 

Dopad hořících částí se neposuzuje u hořlavých střešních plášťů se sklonem do 45º. Jinak 

se stanoví výpočtem z celkové výšky objektu hc  [m] podle rovnice:  d=0,36 
. 
hc. 

Hodnoty odstupových vzdáleností d jsou závislé na velikosti požárně otevřených ploch 

(výplně otvorů v obvodových stěnách), na délce požárního úseku l [m], na výšce požárního 

úseku hu [m] a na výpočtovém požárním zatížení pv [kg.m
-2

] stanovené v příloze F  

ČSN 73 0802 [10]. 

 Sklady hořlavých kapalin a sklady technických plynů jsou samostatně stojící budovy, 

vzdálené od ostatních budov závodu elektrárny Třebovice min.50 m. Přenos požáru sálavým 

teplem nebo padajícími hořícími částmi je vzhledem k dostatečné vzdálenosti vyloučený.  

Přenos požáru jiným způsobem (např. úletem jisker, hořících lehkých částic ) není možné 

pomocí odstupových vzdáleností vyloučit. Tento přenos požáru je závislý na rychlosti a 

směru větru a na druhu hořlavé látky.  

6.6 Přístupové komunikace, nástupní plochy a zásahové cesty 

Za postačující pro příjezd požárních vozidel se považuje zpevněná pozemní komunikace o 

minimální šířce 3 m, která musí vést ke vstupům do objektu a nesmí od nich být vzdálená více 

než 20 m. Nástupní plocha musí mít šířku nejméně 4 m a musí navazovat na příjezdovou 

komunikaci [3]. Zásahové cesty se navrhují v provedení: 

 vnitřní zásahové cesty, 

 vnější zásahové cesty. 
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Vnitřní zásahové cesty musí být zřízeny u objektů o výšce ≤ 22,5 m, pokud protipožární 

zásah může být veden pouze z jednoho průčelí a požární úsek je větší než 200 m
2
.  

Vnější zásahové cesty jsou tvořeny požárními žebříky nebo schodištěm pro výstup na střechu 

a požárními lávkami umožňující při požárním zásahu překonání překážek na střeše objektu. 

Požární žebříky se umísťují po obvodu budovy ve vzdálenosti nejvýše 200 m. 

 Sklady hořlavých kapalin a sklady technických plynů jsou přístupné z hlavní komunikace 

vedené napříč celým závodem elektrárny Ostrava-Třebovice. Před každou budovou skladů je 

volné prostranství, dostatečně velké pro pohyb požární techniky. Vnitřní zásahové cesty 

nemusejí být zřízeny s ohledem na možnost požárního zásahu z obou stran skladů, přes 

nákladové rampy a vstupní dveře. Vnější zásahové cesty nemusejí být zřízeny u skladu 

technických plynů s ohledem na velikost budovy (23 x 5,5 m) a sedlovou střechu bez světlíků. 

U skladu hořlavých kapalin a maziv je nutné zřídit minimálně jeden požární žebřík. Budova 

má plochou střechu a obvod objektu je menší než 200 m jak vyplývá z [3].   

6.7 Přenosné hasící přístroje 

 Jsou určeny pro provedení prvotního zásahu v co možná nejkratší době po vzniku požáru. 

Volba druhu a typu přenosného hasícího přístroje a jejich počet je závislý na charakteru 

možného požáru, na druhu hořlavé látky a na typu provozované činnosti. V případě potřeby 

musí být vyloučeno, že bude použitý přístroj s nevhodnou hasební látkou. 

Počet přenosných hasících přístrojů nr v požárním úseku se určí [3]:  

 u nevýrobních objektů nr = 0,15 ( S 
. 
a 

.
 c3 )

1/2  
≥ 1,0,  

 u výrobních objektů. nr = 0,2 ( S 
. 
 P1 )

1/2  
≥ 1,0.  

Požární úsek-sklad hořlavých kapalin a maziv 

Plocha posuzovaného požárního úseku  S = 360 m
2 
 

Součinitel vyjadřující rychlost odhořívání z hlediska charakteru hořlavých látek „a“  

 Pn- nahodilé požární zatížení [kg.m
-2

] = 120 [3] 

 Ps- stálé požární zatížení [kg.m
-2

] = 1,00 [3] 

 an- součinitel a pro nahodilé požární zatížení = 1,25 [3]. 

 as- součinitel a pro stálé požární zatížení = 0,90 [3] 

Součinitel vyjadřující vliv požárně bezpečnostních zařízení (SSHZ)  c3 = 0,50 [3] 

nr = 0,15 ( S 
. 
a 

.
 c3 )

1/2  
≥ 1,0 

nr = 0,15 ( 360 
. 
1,25 

.
 0,5 )

1/2  
≥ 1,0  

nr = 17
  
≥ 1,0 

sn

ssnn

pp

apap
a
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Sklad hořlavých kapalin a maziv je nutné vybavit 17 práškovými hasícími přístroji - 6kg 

ABC-183B. 7x2 hasící přístroje na venkovní obvodovou zeď ke vstupním vratům na 

nákladních rampách,  1x do kanceláře obsluhy, 2x do rozvodny nn (viz obrázek č.7). 

 

 

Obrázek č. 7   Umístění práškových hasících přístrojů na budovu skladu hořlavých             

kapalin a maziv 

 

Požární úsek-sklad technických plynů 

Plocha posuzovaného požárního úseku  S = 126,5 m
2 
 

Součinitel vyjadřující rychlost odhořívání z hlediska charakteru hořlavých látek  a  

 pn- nahodilé požární zatížení [kg.m
-2

] = 120 [3] 

 ps- stálé požární zatížení [kg.m
-2

] = 1,00 [3] 

 an- součinitel a pro nahodilé požární zatížení = 1,50 [3]. 

 as- součinitel a pro stálé požární zatížení = 0,90 [3] 

Součinitel vyjadřující vliv požárně bezpečnostních zařízení (SSHZ)  c3 = 1,00 [3] 

nr = 0,15 ( S 
. 
a 

.
 c3 )

1/2  
≥ 1,0 

nr = 0,15 ( 126,5 
. 
1,5 

.
 1 )

1/2  
≥ 1,0  

nr = 14
  
≥ 1,0 

sn

ssnn

pp

apap
a
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Sklad technických plynů je nutné vybavit 14 přenosnými hasícími přístroji. Vzhledem 

k tomu, že polovinu požárního úseku tvoří sklady inertních plynů a kyslíku, eliminujeme i 

počet hasících přístrojů na polovinu. Pro hašení hořlavých plynů jsou vhodné hasící přístroje 

CO2  5kg-70B,C. 2x2 hasící přístroje se umístí na venkovní obvodovou zeď ke vstupním 

vratům na nákladních rampách skladu acetylénu (viz obrázek č.8) a 2x2 hasící přístroje na 

venkovní obvodovou zeď skladu kyslíku. 

 

Obrázek č. 8   Sklad acetylénu-vnitřní pohled 
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6.8 Označování objektů s hořlavými kapalinami a plyny 

 Doplnily se jednotlivé bezpečnostní tabulky a značky, kterými se v souladu s nařízením 

vlády č.11/2002 Sb. a v souladu s nařízením vlády č.405/2004 Sb. označují všechny 

nebezpečné prostory. Uvedená nařízení vlády stanovují v souladu s právem Evropských 

společenství vzhled a umístění bezpečnostních tabulek a značek (viz obrázek č.9). 

 

Obrázek č. 9   Detail označení dveří bezpečnostními tabulkami a značkami 
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6.9 Požárně bezpečnostní zařízení. 

Výrobní nebo skladovací prostory musí být vybaveny požárně bezpečnostním zařízením. 

Prostory s hořlavými kapalinami navrhované podle ČSN 65 0201 musí být vybaveny:  

 stabilním samočinným hasicím zařízením v požárních úsecích v nadzemních 

podlažích s hořlavými kapalinami I. nebo II. třídy nebezpečnosti v množství 

větším než 10 m
3
 u nevýrobních objektů, 20 m

3 
u výrobních objektů nebo 50 m

3
 u 

provozních a hlavních skladů, přičemž zásah hasičských jednotek je možný až 

v časovém pásmu H3 (viz tabulka č.8). Toto zařízení může být nahrazeno 

polostabilním hasicím zařízením, pokud zásah hasičských jednotek je možný 

v časovém pásmu H1,                           

 elektrickou požární signalizací, a to ve všech případech, kde se vyskytují hořlavé 

kapaliny I. nebo II. třídy nebezpečnosti v množství větším než 5 m
3 

v jednom 

požárním úseku [15].   

Tabulka č. 8   Zásah požárních jednotek [4] 

 

 

Označení časového pásma 

Pravděpodobná doba od ohlášení 

požáru do zahájení zásahu 

H1 do 7 minut 

H2 do 15 minut 

H3 nad 15 minut 

 

Stabilní samočinné hasící zařízení (SSHZ) 

Stabilní pěnová zařízení jsou kompletní systémy, které zahrnují vodní zdroj (např. vodovod, 

spádovou nádrž), nádrž na pěnidlo, čerpací a směšovací zařízení, potrubí, armatury a pevně 

instalovaná zařízení pro aplikaci pěny [8]. 
 
 

Ve skladu olejů a motorové nafty (viz příloha č.1) nad nádržemi s hořlavými kapalinami a 

ve skladu hořlavých kapalin (viz příloha č.1) nad vypouštěcími ventily z nádrží a stojany s 

kontejnery hořlavých kapalin se nainstalují pěnotvorné soupravy pro aplikaci těžké pěny.  

Ovládání stabilního pěnového zařízení bude možné ručně s kanceláře obsluhy (viz příloha 

č.1) nebo automaticky od signálu EPS umístěné v chráněném prostoru. Systém bude rozdělen 

na dvě samostatné větve. Jedna větev bude pokrývat sklad motorové nafty a olejů a druhá 

větev sklad hořlavých kapalin.  
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 Pro čerpací a směšovací zařízení včetně nádrže na pěnidlo se vybuduje  stavebně oddělená 

jednotka vedle rozvodny nn. Jako zdroj vody se použije potrubí vodovodu. Při hašení 

hořlavých kapalin uhlovodíkového typu pěnotvornými proudnicemi nebo sprejovými 

hubicemi musí být intenzita dodávky pěnotvorného roztoku min. 6,5 l.min
-1

.m
-2

, při 

provozním čase min.15 minut. Detailní návrhové požadavky jsou uvedeny ve zvláštních 

předpisech a normách např. ČSN EN 12565-2 nebo NFPA 11 [17].  

Elektrická požární signalizace (EPS) 

EPS se navrhuje a projektuje podle ČSN 73 0875 a ČSN 34 2710. Sklad olejů a motorové 

nafty a sklad hořlavých kapalin (viz příloha č.1) se vybaví elektrickou požární signalizací [8]. 

Systém EPS bude pracovat s kolektivní adresací, se dvěma hlásicími linkami. Jedna hlásící 

linka bude vyvedena do skladu motorové nafty a olejů a druhá do skladu hořlavých kapalin. 

Ústředna EPS bude umístěná v kanceláři obsluhy (viz příloha č.1) a bude využívat 

dvoustupňovou signalizaci v režimu DEN nebo NOC. Bude využito tlačítkových hlásičů 

požáru (1x v kanceláři obsluhy, 1x ve skladu hořlavých kapalin  a 1x ve skladu olejů a nafty) 

a samočinných hlásičů požáru (4x ve skladu hořlavých kapalin na stropě, 4x ve skladu olejů a 

nafty na stropě a 2x ve skladu olejů a nafty na zdi za nádržemi s hořlavými kapalinami). Jako 

samočinné hlásiče se použijí hlásiče reagující na vyzařování plamene v určité části spektra (IR 

záření), u kterých čidlo převádí modulované vyzařování plamene na střídavý elektrický 

signál, který je přes zesilovač a zpožďovací obvod přenášen jako signál „Požár“ do ústředny. 

Ta signalizuje uvedený stav opticky i akusticky a přes zařízení dálkového přenosu přenáší 

signál na ohlašovnu požáru (centrální dozorna). V režimu DEN ústředna zajistí časovou 

prodlevu pro ověření signalizace obsluhou skladu nebo požární hlídkou. V režimu NOC 

dochází k automatickému spuštění příslušné větve stabilního pěnového hasícího zařízení.    

6.10 Ochrana před účinky statické elektřiny 

 Prostory s výskytem hořlavých kapalin a plynů je nutné zabezpečit před nebezpečnými 

účinky statické elektřiny [15]. Je nutné zabránit možné iniciaci výbušné směsi elektrickou 

kapacitní jiskrou. Možnost vytváření elektrického náboje na materiálech je dán především 

jejich antistatickými vlastnostmi, které jsou určeny velikostí povrchového elektrického 

odporu. Povrchový elektrický odpor je odpor mezi dvěma elektrodami umístěnými na 

povrchu látky při daných zkušebních podmínkách. 
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 Podle hodnoty povrchového elektrického odporu se látky rozdělují na : 

 elektrostaticky vodivé - Ro< 10
6
 Ω,  

 antistatické - Ro< 10
9
 Ω,  

 omezeně elektrizovatelné - Ro< 10
11

 Ω,  

 elektrizovatelné - Ro > 10
11

 Ω. 

 

Látky elektrizovatelné nelze bez ochranných opatření použít v prostředí s nebezpečím 

výbuchu. Všechny vodivé konstrukce a díly se musí vzájemně propojit a uzemnit [9]. 

Ve skladech hořlavých kapalin a technických plynů se všechny ocelové konstrukce, potrubí 

s hořlavými kapalinami, kontejnery a nádrže s hořlavými kapalinami, stojany na ocelové 

lahve technických plynů, nosné regály, pohony čerpadel a ventilátorů připojí vodiči 

ochranného pospojování (min. 6 mm² CYA), které se druhým koncem připojí na přípojnici 

hlavního pospojování umístěné na zdi ve skladech hořlavých kapalin a maziv, v předsíni  

(viz příloha č.1) a ve skladech technických plynů ve skladu inertních plynů (viz příloha č.2). 

Přípojnice hlavního pospojování se připojí na venkovní obvodový ochranný vodič (FeZn 

30x4 mm), který je na obou stranách objektu uzemněný. Odpor uzemnění nesmí přesáhnout 

hodnoty 10 Ω. Zvláštní pozornost je nutné věnovat čerpání hořlavých kapalin do přinesených 

nádob a přepravních obalů. Nádoby musí být vodivé nebo antistatické, při čerpání připojené 

pohyblivým ochranným vodičem přes zemnící svorku. Přenosné sudové čerpadlo (viz obrázek 

č.10) musí být opatřeno antistatickou hadicí a musí být v provedení Ex, určené pro zónu 2 

(označené 1G, 2G nebo 3G dle tabulky č.9), při čerpání musí být připojené pohyblivým 

ochranným vodičem přes zemnící svorku. 
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Obrázek č. 10   Přenosné sudové čerpadlo v provedení Ex 

 

6.11 Elektroinstalace v prostorách s nebezpečím požáru a výbuchu 

 Spolehlivost dodávky elektrické energie je jedním z nutných předpokladů fungování 

zařízení, která musí být funkce schopná i po vzniku požáru a následném výpadku elektrické 

energie. Zařízení sloužící k protipožárnímu zabezpečení objektů musí mít zajištěnou trvalou 

dodávku elektrické energie [3]. Toto se řeší dodávkou elektrické energie ze dvou na sobě 

nezávislých zdrojů. Druhým nezávislým zdrojem může být samostatný generátor, 

akumulátorové baterie nebo zařízení UPS pro nepřerušovanou dodávku elektrické energie. 

EPS musí při výpadku základního zdroje zůstat 24 hodin v pohotovostním stavu, z toho 15 

minut ve stavu „požár“. Tento stav zajišťují akumulátorové baterie s patřičnou kapacitou. 

Stabilní hasící zařízení musí mít  náhradní zdroj elektrické energie. Používá se druhého 

přívodu z jiného zdroje pomocí zařízení UPS.  
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 Pro zařízení, jejich součástí i pro ochranné systémy, které se mají používat 

v nebezpečných prostorách, v závislosti na druhu určené zóny, platí určitá kritéria. Jednotlivá 

zařízení podle nařízení vlády č.23/2003 Sb. se zatřídí do kategorií (viz tabulka č.9):  

 kategorie 1 – zahrnuje zařízení zajišťující velmi vysokou úroveň ochrany,  

 kategorie 2 – zahrnuje zařízení zajišťující vysokou úroveň ochrany,  

 kategorie 3 – zahrnuje zařízení zajišťující normální úroveň ochrany,  

Tabulka č. 9   Vztah mezi kategorií zařízení, zónou a označením zařízení [6] 

 

Kategorie Výbušná atmosféra Zóna Označení 

1      Směs plynu, páry, mlhy/ vzduchu 0 1G 

2 Směs plynu, páry, mlhy/ vzduchu 1 2G 

3 Směs plynu, páry, mlhy/ vzduchu 2 3G 

 

V souvislosti z hodnocením rizik byl zaveden pro výběr nevýbušných zařízení tzv. systém 

úrovní ochrany zařízení EPL (Equipment Protection Level), vykazující riziko iniciace daným 

zařízením. EPL je úroveň ochrany dosažená na zařízení na základě pravděpodobnosti vzniku 

zdrojů vznícení [12]. 

Systém rozlišuje uvedené úrovně  ochrany zařízení:  

 EPL Ga – zahrnuje zařízení pro výbušné plynné atmosféry zajišťující velmi 

vysokou úroveň ochrany, a není zdrojem iniciace v normálním provozu, při 

očekávaných poruchách ani při vzniku výjimečných poruch, 

 EPL Gb – zahrnuje zařízení pro výbušné plynné atmosféry zajišťující vysokou 

úroveň ochrany, a není zdrojem iniciace v normálním provozu nebo při 

očekávaných poruchách, 

 EPL Gc – zahrnuje zařízení pro výbušné plynné atmosféry zajišťující zvýšenou 

úroveň ochrany, a není zdrojem iniciace v normálním provozu. 
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Tabulka č. 10   Vztah mezi úrovní ochrany zařízení EPL a zónami [12] 

 

Úroveň ochrany zařízení - EPL Zóna 

Ga 0 

Gb 1 

Gc 2 

 

Výběr elektrických zařízení 

Pro výběr vhodného elektrického zařízení do nebezpečných prostorů jsou nutné následující 

údaje:   

 klasifikace nebezpečného prostoru, včetně požadované úrovně ochrany zařízení, 

 klasifikace plynu, páry ve vztahu ke skupině nebo podskupině elektrického 

zařízení, 

 teplotní třída nebo teplota vznícení vyskytujícího se hořlavého plynu nebo páry, 

 vnější vlivy a teplota okolí [13]. 

 

Označování elektrických zařízení v provedení Ex 

Označení elektrického zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru musí obsahovat [12]:  

a) Značku „Ex“, která znamená, že elektrické zařízení odpovídá jednomu nebo více typů 

    ochran, které jsou předmětem specifických norem a právních předpisů.     

b) Znak pro každý typ použité ochrany proti výbuchu hořlavých plynů a par:     

 „d“ pevný závěr ( pro EPL Gb), 

 „e“ zajištěné provedení ( pro EPL Gb), 

 „ia“ jiskrová bezpečnost ( pro EPL Ga), 

 „ib“ jiskrová bezpečnost ( pro EPL Gb), 

 „ic“ jiskrová bezpečnost ( pro EPL Gc), 

 „ma“ zalití zalévací hmotou ( pro EPL Ga), 

 „mb“ zalití zalévací hmotou ( pro EPL Gb), 

 „mc“ zalití zalévací hmotou ( pro EPL Gc), 

 „nA“ nejiskřící ( pro EPL Gc), 

 „nC“ jiskřící s ochranou ( pro EPL Gc), 
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 „nR“ omezené dýchání ( pro EPL Gc), 

 „nL“ omezená energie ( pro EPL Gc), 

 „o“ olejový závěr ( pro EPL Gb), 

 „px“ závěr s vnitřním přetlakem ( pro EPL Gb), 

 „py“ závěr s vnitřním přetlakem ( pro EPL Gb), 

 „pz“ závěr s vnitřním přetlakem ( pro EPL Gc), 

 „q“ pískový závěr ( pro EPL Gb). 

c) Znak skupiny zařízení:     

 I - zařízení pro doly s výskytem metanu, 

 II - zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru mimo doly s výskytem metanu, 

 II A – typickým plynem je propan 

 II B – typickým plynem je etylén 

 II C – typickým plynem je vodík 

 Rozdělení do podskupin je založeno na maximální experimentální bezpečné spáře  

 (MESG) nebo na minimálním zápalném proudu (MIC). 

 

d) Znak teplotní třídy: T1 až T6 nebo maximální povrchovou teplotu zařízení ve ºC. 

e) Úroveň ochrany: Ga, Gb nebo Gc.     

  

 Příklad evropského označení elektrického zařízení pro výbušné plynné atmosféry:  

Ex e IIB T4 Gb 

Zařízení určené pro zónu 1, s typem ochrany „e“ (zajištěné provedení), s teplotní třídou T4 

(136-200 ºC), ochranná úroveň Gb (vysoká úroveň ochrany) [12]. 

 

Podmínky pro instalaci elektrických zařízení 

Po výběru správného typu elektrického zařízení se provede na základě projektové 

dokumentace vlastní elektroinstalace. Ta musí splňovat následující podmínky:  

 vedení a elektrická zařízení musí být chráněna proti přetížení a zkratu, 

 elektrické točivé stroje musí být navíc chráněny proti přetížení zařízením, hlídající 

všechny fáze, nastavené na jmenovitý proud stroje, působící do 2 hodin při 1,20 

násobku nastaveného proudu, 

 použité vnější kabelové vedení musí být řešeno kabely odolnými proti šíření 

plamene (IEC 60332-1-2), 
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 na vhodném místě musí být umístěny prostředky pro nouzové vypínání 

elektrického napájení, mimo vypínání požárně bezpečnostních zařízení a 

havarijního větrání (viz obrázek č.11),  

 je-li použita TN napájecí síť, musí být v nebezpečném prostoru použita síť typu 

TN-S (oddělený střední vodič N a ochranný vodič PE), 

 je-li použita TT napájecí síť, musí být chráněna proudovým chráničem, 

 je-li použita IT napájecí síť, musí být použito zařízení pro hlídání izolačního stavu, 

které vypíná napájení při poklesu izolačního odporu pod 50 Ω/V, 

 všechny neživé vodivé části musí být vzájemně propojeny a připojeny na systém 

ochranného pospojování [13]. 

 

 

Obrázek č. 11   Ovládač nouzového vypínání technologie skladu hořlavých kapalin 
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7 ZÁVĚR. 

 Cílem bakalářské práce bylo navrhnout účinná opatření zabraňující vzniku požáru a 

výbuchu při skladování hořlavých kapalin a technických plynů ve stávajících skladech 

elektrárny Ostrava-Třebovice.  

 V bakalářské práci jsem se proto zaměřil na využití legislativy pro oblast nebezpečných 

látek ve vztahu k nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008 o klasifikaci, 

označování a balení chemických látek a směsí (nařízení „CLP“) a k zákonu č.350/2011 Sb. o 

chemických látkách a směsích (chemický zákon). Provedl jsem specifikaci uskladněných 

hořlavých látek a technických plynů s využitím databáze Ministerstva zdravotnictví ČR a 

bezpečnostních listů. Rovněž jsem s ohledem na stávající stav skladování hořlavých kapalin a 

plynů analyzoval možné úniky hořlavých kapalin a plynů. Na základě stanovených úniků 

prováděné činnosti, při skladování a výdeji hořlavých kapalin a technických plynů a na 

způsobu větrání jsem zařadil skladovací prostory  do nebezpečných zón. 

Znalost technicko bezpečnostních parametrů skladovaných hořlavých látek a znalost 

pravděpodobnosti výskytu ve formách, ve kterých tvoří hořlavou či výbušnou směs, je 

základem pro posouzení nebezpečí požáru a výbuchu, pro provádění protipožární a 

protivýbuchové prevence. Na základě uvedených skutečností jsem navrhl účinná protipožární 

a protivýbuchová opatření ve stávajících skladech hořlavých kapalin a technických plynů.  

Upravil jsem stavební část skladu hořlavých kapalin a maziv s ohledem na podmínku 

provedení záchytné a havarijní jímky v těchto objektech. Přirozené větrání je nutné, vzhledem 

k povaze skladovaných látek a k činnostem prováděných při skladování a výdeji hořlavých 

kapalin, doplnit o větrání nucené.  V prostorách s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par 

v zónách 2 se nainstalují elektrické ventilátory v provedení Ex, které zajistí desetinásobnou 

výměnu vzduchu za hodinu. Sklady hořlavých kapalin a technických plynů se vybaví 

přenosnými hasícími přístroji v potřebném množství, s potřebnou hasící schopností zajišťující 

obsluze prvotní zásah, při nahodilém požáru. Sklady hořlavých kapalin a maziv se na základě 

normativních požadavků doplní požárně bezpečnostním zařízením. Ve skladu hořlavých 

kapalin, skladu olejů a motorové nafty se nainstaluje elektrická požární signalizace (EPS) a 

stabilní samočinné hasící zařízení (SSHZ) pro aplikaci těžké pěny. Všechny nebezpečné 

prostory se označí příslušnými bezpečnostními tabulkami a vhodnými piktogramy. 

V prostorách skladů hořlavých kapalin a technických plynů se provede nová elektroinstalace 
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dle požadavků  platné legislativy s ohledem na bezpečnost osob a minimalizaci rizik. 

Provedou se opatření proti účinkům statické elektřiny (pospojování vodivých konstrukcí). 

Doplní se systém stávajícího ochranného pospojování a uzemnění všech vodivých částí a 

nosných konstrukcí budov skladů hořlavých kapalin a technických plynů.  

 Závěrem bych chtěl říci, že je třeba přihlédnout k optimálnímu řešení ve vztahu 

k vynaloženým investicím na protipožární a protivýbuchové zabezpečení skladovacích 

prostorů i na možné ztráty vzniklé při požáru nebo výbuchu hořlavých plynů a par. Návrh  

protipožárních a protivýbuchových opatření zapracovává požadavky současné legislativy a 

využívá odpovídající prostředky. Problematika požární bezpečnosti v objektech s hořlavými 

kapalinami a plyny je složitá inženýrská disciplína, která se opírá o výzkum, vývoj a praktické 

zkušenosti  mnoha technických oborů. Návrh stanovených opatření je akceptovatelný 

provozovatelem, jakožto hlavním investorem potřebných stavebních úprav a doplnění 

stávajících opatření ve skladech hořlavých kapalin a technických plynů. Tento návrh opatření 

se dá využít při výstavbě, nebo rekonstrukci objektů podobného charakteru. 
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Klasifikace Propan-2-onu. 
Ve smyslu zákona č.350/2011Sb. je Propan-2-on (aceton) nebezpečná chemická látka.  

Látka je registrována v rámci nařízení ES č.1907/2006 (REACH). 

 

Identifikace látky. 
 

Název: Propan-2-on         
Číslo CAS: 67-64-1         
Číslo ES: 200-662-2 

Další názvy: Dimethylketon, 2-propanon, aceton 

Molekulový vzorec: C3H6O          
 

 

Klasifikace Propan-2-onu dle vyhlášky MPO č.402/2011 Sb. 

 

        F-vysoce hořlavý                    Xi-dráždivý 

 

                            
 
 

Rizikové věty:  R 11  Vysoce hořlavý 

(R-věty)            R 36  Dráždí oči 

                          R 66  Opakovaná expozice může způsobit vysušování a praskání kůže  

                          R 67  Vdechování par může způsobit ospalost a závratě 

  

 

Bezpečnostní věty:   S 9  Uchovávejte obal na dobře větraném místě 

(S-věty)                     S 16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení-Zákaz kouření 

                                  S 24 Zamezte styku s kůží 

                                  S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte a vyhledejte  

                                          lékařskou pomoc 

                                        S 61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí 
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Klasifikace Propan-2-onu dle směrnice ES č.1272/2008 (CLP). 

 

       

            Hořlavá látka                                  Dráždivá látka 

               (GHS02)                                           (GHS07) 

                                                               

                               
 

 

 

Údaje o nebezpečnosti:  H 225  Vysoce hořlavá kapalina a její páry. 

(H-věty)                           H 319  Způsobuje vážné podráždění očí. 

                                         H 336  Může způsobit ospalost nebo závratě.  

 

  

Pokyny pro bezpečné zacházení:  P 270  Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte  

(P-věty)                                                        ani nekuřte. 

                                                         P 271  Používejte venku nebo v dobře větraných  

                                                                     prostorách. 

                                                         P 273  Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 

                                                         P 280  Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. 

                                                         P 302+350 Při styku s kůží: jemně omyjte vodou a  

                                                                           mýdlem. 

                                                         P 305+351 Při zasažení očí: opatrně vyplachujte 

  vodou. 

                                                         P 308+313 Při expozici nebo podezření na ni: 

  vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 

                                                         P 370+378 V případě požáru: k hašení použijte 

  práškový hasící přístroj  

                                                         P 410+403 Chraňte před slunečním zářením. Skladujte  

  na dobře větraném místě. 

 

 

Doplňkové informace:  EUH 066  Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo           

(EUH-věty)                                      popraskání kůže.  
 

 


