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ANOTACE 

 

BŘÍZA, P. Hodnocení metod pro odhad snášenlivosti nebezpečných látek. Bakalářská práce. 

Ostrava, 2013. VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství.  

 

Klíčová slova: nebezpečné látky, snášenlivost, kompatibilita, skladování, CLP, Hatayama 

 

Bakalářská práce se zabývá hodnocením metod pro odhad snášenlivosti nebezpečných látek, 

pro potřeby jejich skladování ve velkém množství. V úvodu je popsán současný stav 

legislativy v České republice. V následujících kapitolách jsou popsány dostupné metody a 

uvedena data potřebná pro provedení binárního pro odhadu snášenlivosti nebezpečných látek. 

Pro přehlednost výstupu je u vybraných metod uvedena tabulka kompatibility a algoritmus. 

V závěru je provedeno doporučení vybraných metod pro potřeby bezpečnostního plánováni a 

účely zásahu HZS ČR.     

 

ANOTATION 

 

BŘÍZA, P. Evaluation of the Methods for Estimation of the Compatibility between Hazardous 

Materials. Bachelor thesis. Ostrava, 2013. VŠB-Technical university of Ostrava, Faculty of 

Safety Engineering.  

 

Key words: hazardous substances, tolerance, compatibility, storage, CLP, Hatayama 

 

This thesis deals with the evaluation of methods for estimating the compatibility of hazardous 

substances for the purpose of storage in large quantities. The introduction describes the 

current state of legislation in Czech Republic. The following parts describe the avaible 

methods and provide data needed to perform a binary compatibility for estimation of 

hazardous substances. For clarity, the output is a table of selected methods and compatibility 

algorithm. In conclusion the recommendations of selected methods for the purpose of 

emergency planning and for purposes action of HZS ČR.     
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1 ÚVOD  

 

V dnešním světě jsou nebezpečné látky a přípravky využívány pro výrobní a soukromé 

účely a stali se každodenní součástí našeho života. Během jejich výroby, přepravy, skladování 

a používání, musí být zajištěna bezpečnost obyvatelstva, zvířat a životního prostředí.  

Shromažďování většího množství různých chemických látek je spojeno se 

zvýšeným rizikem vzniku havárií a mimořádných událostí. Z preventivních důvodů je vhodné 

se i při skladování nebezpečných látek řídit jasnými pravidly. Položit si otázky, jak se budou 

skladované látky chovat v různých modelových situacích. Např. při požáru skladovacích 

prostor může dojít k vzájemným reakcím, které jsou při standardních skladovacích 

podmínkách vyloučeny. Vznik takovéto situace může v závislosti na okolnostech skončit až 

mimořádnou událostí. Z potřeby snižovat rizika při skladování chemických látek a sloučenin 

na přijatelnou mez vyplývá nutnost posuzovat vzájemnou snášenlivost chemických látek.   

Metody pro odhad snášenlivosti nebezpečných látek jsou vytvářeny průmyslovými 

společnostmi a státními institucemi. Pravidla prevence při skladování se proto v jednotlivých 

průmyslových společnostech a státech světa liší. Legislativa České republiky není v současné 

době, při posuzování snášenlivosti chemických látek a přípravků vyřešena a do budoucna je 

nutné provést v této oblasti nápravu.      

 

1.1 Cíl práce 

Cílem bakalářské práce je nalézt dostupné metody pro odhad vzájemné snášenlivosti 

nebezpečných látek. Zhodnotit je z hlediska potřebných dat a doporučit vybranou metodu, pro 

účely bezpečnostního plánování v rámci organizace a pro účely zásahu HZS ČR v prostorách 

s nebezpečnými látkami.  
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2 ŘEŠERŠE 

 

Pro účel studia, hodnocení metod pro odhad snášenlivosti nebezpečných látek, jsem 

provedl literární rešerši literatury. Informace jsem vyhledával v doporučené literatuře. Čerpal 

jsem převážně z těchto zdrojů: 

 

IVANA BÁRTLOVÁ. Vývoj v oblasti nebezpečných látek a přípravků. Ostrava: SPBI, 2008. 

49 s. 1. vydání. ISBN 978-80-7385-050-0. 

Publikace seznamuje s aktuálními předpisy a zákony v oblasti nebezpečných látek 

v České republice a v Evropě. 

 

IVANA BÁRTLOVÁ. Nebezpečné látky I. Ostrava: SPBI, 2005. 211 s. 2. vydání. ISBN 80-

86634-59-3. 

Publikace popisuje vlastnosti nebezpečných látek odpadů a omezení při jejich 

přepravě. Seznamuje s možnostmi získání informací o těchto látkách. 

 

KAROL BALOG, IVANA TUREKOVÁ. Priémyselná toxikologia. Bratislava: Slovenská 

technická univerzita, 2005. 160 s. ISBN 8022723371. 

Kniha popisuje negativní dopady vybraných látek na lidský organizmus a možnosti 

vzájemných reakcí nebezpečných látek a odpadů.  

 

OSN. Model Regulations Nature, Purpose and Significance [online] [cit. 2013-05-20]. 

Dostupné z: http://www.unece.org/trans/danger/publi/unrec/rev13/13nature_e.html 

Tato stránka seznamuje čtenáře s účelem a historií uvedených doporučení. Doporučení 

v oblasti přepravy jsou prezentována jako vzorové předpisy. Kladou si za cíl, zjednodušit 

mezinárodní dopravu v oblasti nebezpečných látek a snížit časovou náročnost tvorby a 

používání průvodních dokumentů, při zachování bezpečnosti. 

 

.  
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3 ÚVOD DO PROBLEMATIKY V OBLASTI NEBEZPEČNÝCH 

LÁTEK   

 

3.1  Vymezení základních pojmů 

 

V oblasti nebezpečných látek jsou používány odborné termíny. Je třeba znát jejich 

význam. Zmiňuji v této práci nejčastěji používané pojmy. 

 

Chemická látka – jedná se o chemické prvky a jejich sloučeniny v přírodním stavu, nebo 

získané výrobním postupem včetně přidaných přísad nutných pro zachování jejich 

stability a jakýchkoliv nečistot vzniklých výrobním procesem. 

 

Chemický přípravek – směs nebo roztok, složený ze dvou nebo více látek. 

 

Nebezpečná chemická látka – látka nebo přípravek, který má klasifikovanou jednu nebo více 

nebezpečných vlastností.  

 

Klasifikace – zjišťování nebezpečných vlastností látky či směsi, hodnocení zjištěných 

vlastností a zařazení dané látky či přípravku do skupiny nebezpečnosti.  

 

Bezpečnostní list – jedná se o přehledný soubor 

bezpečnostních, ekologických, toxikologických a právních informací pro nakládání 

s nebezpečnými látkami/směsmi. V Evropské unií a mnoha dalších zemích jsou tyto 

listy poskytovány osobou, která na trh uvádí látku či směs, která obsahuje nebezpečné 

složky v množství, která překračují legislativně stanovený limit. Náležitosti 

bezpečnostního listu jsou určeny jak českými zákony, tak Směrnicemi EU. 

 

Mimořádná událost – škodlivé působení sil a jevů, vyvolaných činností člověka, přírodními 

vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a 

vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ekologie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Toxikologie
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Nebezpe%C4%8Dn%C3%A1_l%C3%A1tka&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hav%C3%A1rie
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivot
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zdrav%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Majetek
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivotn%C3%AD_prost%C5%99ed%C3%AD
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Kritická infrastruktura – nepostradatelné výrobní a nevýrobní systémy, jejiž nefunkčnost 

může ohrozit ekonomiku a bezpečnost. Jedná se o nezbytné prvky pro zachování 

základní funkčnosti státu v krizové situaci.   

 

3.2  Přehled právních předpisů v ČR 

Právní prostředí v oblasti nebezpečných látek a odpadů je v České republice 

pravidelně aktualizováno a harmonizováno s nařízeními Evropské komise. V současnosti jsou 

v platnosti následující zákony: 

 

Zákony o nebezpečných látkách 

 

Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně 

některých zákonů (chemický zákon), který od roku 2012 nahradil zákon č. 356/2003 Sb..  

§1 z. 350/2011 Sb. zní takto:  

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie, navazuje na přímo 

použitelné předpisy Evropské unie a upravuje 

a) práva a povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob (dále jen 

„osoba“) při 

1. výrobě, klasifikaci, zkoušení nebezpečných vlastností, balení, označování, 

uvádění na trh, používání, vývozu a dovozu chemických látek (dále jen 

„látka“) nebo látek obsažených ve směsích nebo předmětech, 

2. klasifikaci, zkoušení nebezpečných vlastností, balení, označování a uvádění 

na trh chemických směsí
 
dále jen „směs“) na území České republiky, 

b) správnou laboratorní praxi, 

c) působnost správních orgánů při zajišťování ochrany před škodlivými účinky látek a 

směsí. 

 

Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 

258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

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

souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o 

prevenci závažných havárií)   
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§ 1 z. 59/2006 Sb. zní takto: 

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a stanoví 

systém prevence závažných havárií pro objekty a zařízení, v nichž je umístěna vybraná 

nebezpečná chemická látka nebo chemický přípravek s cílem snížit pravděpodobnost vzniku a 

omezit následky závažných havárií na zdraví a životy lidí, hospodářská zvířata, životní 

prostředí a majetek v  objektech a zařízeních a v jejich okolí. 

1. Zákon stanoví povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob, které 

vlastní, užívají nebo budou uvádět do užívání objekt nebo zařízení podle odstavce 1, 

a) působnost orgánů veřejné správy na úseku prevence závažných havárií 

způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými 

přípravky. 

2. Tento zákon se nevztahuje na  

a) vojenské objekty a vojenská zařízení, 

b) nebezpečí spojená s ionizujícím zářením,  

c) silniční, drážní, leteckou a vodní přepravu vybraných nebezpečných 

chemických látek nebo chemických přípravků mimo objekty a zařízení, včetně 

dočasného skladování, nakládky a vykládky během přepravy, 

d) přepravu vybraných nebezpečných chemických látek nebo chemických 

přípravků v potrubích, včetně souvisejících přečerpávacích, kompresních a 

předávacích stanic postavených mimo objekt a zařízení v trase potrubí, 

e) dobývání ložisek nerostů v dolech, lomech nebo prostřednictvím vrtů, s 

výjimkou povrchových objektů, a zařízení chemické a termické úpravy a 

zušlechťování nerostů, skladování a ukládání materiálů na odkaliště, jsou-li 

v souvislosti s těmito činnostmi umístěny vybrané nebezpečné chemické látky 

nebo chemické přípravky uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu v části 

1 tabulce I a tabulce II; touto úpravou nejsou dotčena ustanovení zvláštních 

právních předpisů, 

f) průzkum a dobývání nerostů na moři, 

g) skládky odpadu. 
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Zákon o odpadech  

 Zákon č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech a změně některých dalších zákonů.  

§ 1 z. 185/2001 Sb. zní takto: 

1. pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodržování 

ochrany životního prostředí, ochrany lidského zdraví a trvale udržitelného rozvoje a 

při omezování nepříznivých dopadů využívání přírodních zdrojů a zlepšování 

účinnosti tohoto využívání, 

2. práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství a 

3. působnost orgánů veřejné správy v odpadovém hospodářství. 
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4 NÁSTROJE POROVNÁVAJÍCÍ VZÁJEMNOU SNÁŠENLIVOST 

LÁTEK A JEJICH HODNOCENÍ 

 

4.1 Klasifikace látek podle GHS 

 

Klasifikace látek a směsí je součástí mezinárodního systému GHS (Globálně 

harmonizovaného systému klasifikace a označování chemikálií). Tento systém začal vznikat 

na úrovni Organizace spojených národů, po světové konferenci v Riu de Janeiru v roce 1992. 

[1]   

 

Důvody vzniku byli a jsou:  

1. Posílit ochranu zdraví a životního prostředí zavedením mezinárodního systému,  

informujícího o nebezpečnosti chemických látek. 

2. Rozšíření systému hodnocení nebezpečnosti i do zemí, kde dosud  

nebyl. 

3. Omezení a snížení potřeby opakovaného zkoušení a hodnocení  

chemických látek. 

4. Usnadnění mezinárodního obchodu s chemikáliemi. 

 

Systém GHS v rozsahu pro své potřeby implementoval v nařízení z 16. prosince 2008 

Evropský parlament a Rada, přijetím nového Nařízení o klasifikaci, označování a balení látek 

a směsí č. 1272/2008 (dále jen CLP) [2] 

 

Nařízení CLP vstoupilo v platnost dne 20. ledna 2009. Zkratka CPL vychází 

z anglického sousloví Classification, Labelling and Packaging. Evropská agentura pro 

chemické látky (ECHA) vydala po přijetí nařízení CLP dokument Základní pokyny k nařízení 

(ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí. [3] 

 

 Pro období 2009 – 2015 existují přechodná ustanovení, která určují dvě cílová data, 

jež ovlivňují klasifikaci, sdělování nebezpečnosti a balení nebezpečných látek a směsí 

členských států EU, konkrétně se jednalo o 1. prosinec 2010 a jedná o 1. červen 2015. Od 1. 

června 2015 se budou uplatňovat následující pravidla:  

• látky musí být klasifikovány pouze v souladu s nařízením CLP;  
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• směsi musí být klasifikovány, označovány a baleny pouze v souladu s nařízením  

CLP, směsi již klasifikované, označené a balené v souladu se směrnicí DPD  

a uvedené na trh (tj. „do regálů“) před 1. červnem 2015 ale budou muset být  

pouze přeznačeny a přebaleny do 1. června 2017 a  

• klasifikace látky a směsi v souladu s nařízením CLP musí být uvedena  

v bezpečnostním listu. 

Česká republika v „novém“ Chemickém zákoně č. 350/2011 Sb., který nabyl účinosti 

od 1.1.2012 zapracovává nařízení CLP pro potřeby klasifikace, zkoušení nebezpečných 

vlastností a balení, označování a uvádění chemických směsí na trh. Převzatá klasifikace 

rozděluje nebezpečné látky do 9 tříd (Tříd nebezpečnosti) a několika podtříd (Kategorií 

nebezpečnosti).  

 

Třídy  a kategorie nebezpečnosti GHS:  

 

Třída 1: Výbušné látky a výrobky 

 Kategorie 1.1: Látky a předměty nebezpečné hromadným výbuchem  

 Kategorie 1.2: Látky a předměty nebezpečné rozletem, které však nejsou 

nebezpečné hromadným výbuchem  

 Kategorie 1.3: Látky a předměty nebezpečné prudkým ohněm,s malým 

nebezpečím od tlakové vlny nebo rozletu  nebo oběma těmito účinky  

 Kategorie 1.4: Látky a předměty, které v případě jejich zážehu nebo počinu 

během přepravy vykazují pouze malé nebezpečí výbuchu  

 Kategorie 1.5: Velmi necitlivé látky schopné hromadného výbuchu  

 Kategorie 1.6: Velmi málo citlivé předměty, které nejsou nebezpečné 

hromadným výbuchem 

 

Třída 2: Plyny  

 Kategorie 2.1: Hořlavé plyny  

 Kategorie 2.2: Nehořlavé, netoxické plyny  

 Kategorie 2.3: Toxické plyny 
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Třída 3: Hořlavé kapaliny  

 

Třída 4: Hořlavé pevné látky, samovznítitelné látky, látky uvolňující hořlavé 

plyny ve vlhku a vodě  

 Kategorie 4.1: hořlavé tuhé látky, samovolně se rozkládající látky a 

znecitlivělé tuhé výbušné látky (zápalné pevné látky) 

 Kategorie 4.2: Samovznítitelné látky  

 Kategorie 4.3: látky uvolňující hořlavé plyny ve vlhku a vodě  

 

Třída 5: Oxidační látky a organické peroxidy  

 Kategorie 5.1: Oxidační látky  

 Kategorie 5.2: Organické peroxidy 

 

Třída 6: Toxické a infekční látky   

 Kategorie 6.1: Toxické látky 

 Kategorie 6.2: Infekční látky  

 

Třída 7: Radioaktivní látky  

 

Třída 8: Žíravé látky  

 

Třída 9: Ostatní nebezpečné látky a výrobky  

 

4.1.1 Informace a postup pro odhad vzájemné snášenlivosti  

 

 Pro určení chemický látek a přípravků, které je podle tohoto systému možno společně 

skladovat, jsou potřeba následující informace a postup: 

 

1. Určit třídy nebezpečnosti vybraných chemických látek a přípravků. Tyto informace 

nám poskytne Bezpečnostní list, případně je dohledáme podle Seznamu nebezpečných 

věcí, předpisu ADR 2013, Tabulka A strana 303. V této příloze jsou uvedeny 

nebezpečné látky podle UN kódu, názvu v anglickém jazyce a druhu použití. 
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Obrázek 1 – Tabulka slučitelnosti podle klasifikace GHS 

 

 

 

2. Podle tabulky v obrázku 1 porovnáme, které třídy nebezpečnosti jsou, případně nejsou 

pro společné skladování vhodné.  
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4.2  Koncept pro spoluskladování chemických látek 

 

Německý svaz chemického průmyslu vydal v roce 1998 dokument s názvem Koncept 

pro spoluskladování chemických látek, poslední aktualizace dokumentu proběhla v květnu 

2007. V roce 2010 byla tato koncepce zahrnuta do nové technické normy 510 (TRGS 510) 

vydané Spolkovým institutem pro ochranu zdraví a bezpečnost. Tato norma s názvem 

Skladování nebezpečných látek v převozních obalech, dále aktualizuje koncept z roku 1998. 

Původní algoritmus pro zatřídění látky do skupiny nebezpečnosti, byl přepracován a 

harmonizován s evropským nařízením CLP (nařízení ES č. 1272/2008), pro přechodnou dobu 

do roku 2015, lze látku v některých třídách přiřadit podle H-věty i podle R-věty (obr. 2). 

Látky se dělí do 13-ti tříd, přičemž některé třídy se dělí na podtřídy A, B a C podle UN kódu. 

Celkem lze látku zařadit do jedné z 25 tříd (obrázek č. 2). Po zatřídění porovnávaných látek, 

lze v tabulce po porovnání vzájemné snášenlivosti dojít těmto závěrům: hromadné skladování 

je dovoleno, hromadné skladování je dovoleno jen omezeně (při dodržení určitých podmínek) 

nebo vyžadováno oddělené skladování. [4,5] 

 

4.2.1 Informace a postup pro odhad vzájemné snášenlivosti  

  

Klasifikace konceptu je založena na rozdělení do tříd nebezpečnosti podle nařízení 

CLP a dalších nařízení v rámci Evropské unie. Zatřídění do skladovacích tříd a určení 

snášenlivosti probíhá následovně: 

1. Z bezpečnostního listu nebo obalu látky/přípravku lze použít R-věty nebo H-věty, 

bezpečnostní štítek (piktogram) s přiřazením látky do třídy nebezpečnosti podle GHS, 

UN kód. Poté v algoritmu uvedeném v příloze č. 4 dokumentu TRGS 510 provedeme 

podle jednoho nebo více z uvedených identifikátorů určení skladovací třídy (obrázek 

č. 3). [5] 

2. Podle tabulky (obrázek č. 2) porovnáme vybrané látky. Výsledkem jsou doporučení: 

vyžadováno oddělené skladování, společné skladování povoleno, společné skladování 

povoleno pouze s omezením (při dodržení určitých podmínek).  
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Obrázek 2 – Tabulka kompatibility podle Německého svazu chemického průmyslu
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Obrázek 3 - Algoritmus pro určení skladovací třídy 
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Obrázek 3 - Algoritmus pro určení skladovací třídy (pokračování) 
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Obrázek 3 - Algoritmus pro určení skladovací třídy (pokračování) 
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Obrázek 3 - Algoritmus pro určení skladovací třídy (pokračování) 

 

 



- 24 - 

 

4.3  U.S. Coast Guard Incompatibility Chart 

 

Metoda byla publikována jako součást Federálních zákonů Spojených států 

amerických v roce 1980. Dokument č. 46 Doprava je rozdělen do 4 kapitol. Pro naši potřebu 

je nejdůležitější Kapitola I. Pobřežní stráž Spojených států, Podkapitola O, článek 150 

Kompatibilita nákladů. Článek v přílohách obsahuje tabulku pro odhad vzájemné 

kompatibility nákladů (obrázek č. 4) a abecední seznam vybraných chemických látek se 

zatříděním do Skupiny nákladů. V dokumentu je popsáno jak tabulku používat, jsou uvedené 

výjimky a poskytuje experimentální postup pro hodnocení vzájemné chemické reaktivity. 

Poslední aktualizace článku 150 proběhla 29. září roku 2010.  

Za definici nebezpečné reakce je považováno zvýšení teploty směsi o více než 25 ° C 

nebo uvolňování plynu, při prvním kontaktu nákladů. Takováto směs je považována za 

nebezpečnou. Je možné, že během reakce dvou nákladů vznikne produkt, který bude oproti 

výchozím nákladům výrazně zvyšovat riziko toxicity nebo požáru, přesto že nedojde během 

reakce ke zvýšení tlaku či teploty. V současné době ale nejsou takového látky známy.   

Skupina nákladů v tabulce kompatibility se dělí do dvou kategorií: 1 až 22 jsou 

"reaktivní skupiny" a 30 až 43 jsou "nákladní" skupiny. Po levé straně jsou nepřiděleny 

skupiny 23 – 29 a 43 a výše. Tento prostor je určený pro případné další rozšíření tabulky. 

Reaktivní skupiny obsahují výrobky, které jsou chemicky velmi reaktivní, nebezpečné 

kombinace mohou nastat mezi členy Reaktivní skupiny a mezi členy Reaktivní skupiny a 

Skupiny nákladů. Produkty přiřazené do Skupiny nákladů, jsou však mnohem méně reaktivní, 

nebezpečné kombinace mohou tvořit pouze se členy některých Reaktivní skupiny. Prvky ve 

Skupině nákladů spolu vzájemně nebezpečně nereagují. [6] 

Dne 26. Března 2012 přijalo Ministerstvo práce, odbor Bezpečnosti a ochrany zdraví 

dokument s názvem „ Konečná právní úprava“ (orig. název Final Rule). V tomto dokumentu 

jsou určeny termíny pro zavedení GHS na území Spojených států amerických. GHS bude 

implementováno výrobci do 1. června 2015 a distributory produktů do 1. prosince 

2015. Pracovníci musí být vyškoleni na nový systém do 31. prosince 2013. [7] 

 

4.3.1 Informace a postup pro odhad vzájemné snášenlivosti 

  

 Rozdělení do skupiny nákladů, popřípadě do reaktivních skupin, je u této metody 

provedeno pro látky uvedené v tabulkách dokumentu č. 46, Kapitola I, Podkapitola O, článek 
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150 – Kompatibilita nákladů. Možnost zatřídit látku, neuvedenou v těchto přílohách nelze. 

Pro identifikaci látky je používán CHRIS Code a název látky/výrobku v anglickém jazyce. 

Pro zjištění, do které skupiny, by byla zařazena látka neuvedená v některé z tabulek, je nutné 

kontaktovat Pobřežní stráž. V prostředí České republiky, je tedy tento systém v současné 

podobě nepoužitelný.  

 

Obrázek 4 - Tabulka kompatibility dle Pobřežní stráže USA 
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4.4  Metoda posuzování slučitelnosti nebezpečných odpadů 

 

Metoda byla publikována v dubnu roku 1980 Agenturou Spojených států pro ochranu 

životního prostředí (EPA). Autory jsou H.K Hatayama a kolektiv, z Kalifornského 

ministerstva zdravotnických služeb v Berkeley. Byla vyvinuta k předpovídání binární 

kompatibility odpadů. Metoda je užitečná při určování druhu odpadů a předvídání negativních 

účinků, které by mohli mít negativní dopad na životy a životní prostředí, ekonomiku a 

majetek. Klade důraz na životní prostředí, využívá i chemické a fyzikální vlastnosti.  

Hlavní částí této metody je tabulka (obrázek č. 5), v které jsou uvedeny i možné 

důsledky reakcí mezi skupinami látek. V přílohách je cca. 1500 látek rozděleno do skupin 

reaktivity, bohužel vzhledem k datu vzniku, chybí orientace látek podle některého z dnešních 

databázových systémů, jako např. UN kód nebo CAS. To velice znesnadňuje zatřídění do 

správné skupiny a časovou náročnost. Oproti jiným metodám, ale po zatřídění dostaneme 

detailní informace o důsledcích vzájemné reakce jednotlivých skupin:  

 

H – uvolňuje teplo,  

F – hoření,  

U – neznámé nebezpečí,  

G – uvolňuje plyn, 

P – polymerizace,  

T – uvolňuje toxické plyny, 

E – výbuch,  

 

4.4.1 Informace a postup pro odhad vzájemné snášenlivosti 

  

 Pro rozdělení chemických látek do reaktivních skupin (RG) je u této metody 

nutné určení čísla reaktivní skupiny (RGN). Pro určení jedné z 25 reaktivních skupin platí 

uvedený algoritmus (obrázek č. 6). Postup při zatříďování látek neuvedených v přílohách, 

vzhledem k nemožnosti určovat RGN, podle dnes používaných identifikátorů látek, vyžaduje 

dobré znalosti organické chemie. [8] 
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Obrázek 5 - Tabulka kompatibility nebezpečných odpadů 
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Obrázek 5 - Tabulka kompatibility nebezpečných odpadů (pokračování) 
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Obrázek 6 - Algoritmus pro určení RGN 
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4.5 CAMEO Chemicals 

 

Tento nástroj vznikl USA, byl vytvořen Úřadem obnovy a odezvy (OR&R), spadající 

pod Národní úřad pro oceán a atmosféru (NOAA), ve spolupráci s Agenturou pro ochranu 

životního prostředí (EPA), oddělením pro zvládání nouzových situací a Výzkumným a 

vývojovým centrem Americké pobřežní stráže (U.S. Coast Guard's Research and 

Development Center).  

Nástroj CAMEO Chemicals je určený pro lidi, kteří se zabývají plánováním a 

důsledky reakcí nebezpečných látek. Je součástí softwarového balíčku, který je k dispozici 

online nebo jako aplikace ke stažení do PC. Dostupný je pouze v anglickém jazyce. 

Nástroj obsahuje knihovnu se záznamy, které obsahují informace týkající se reakcí a 

doporučení pro nebezpečné látky, které se běžně přepravují, používají, nebo skladují ve 

Spojených státech amerických.  

 

List látky obsahuje vybrané informace:  

- chemické identifikátory,  

-  rizika,  

-  doporučení,  

-  fyzikální vlastnosti,  

-  informace o právních předpisech,  

-  alternativní chemické názvy.  

 

4.5.1 Informace a postup pro odhad vzájemné snášenlivosti 

 

Pro načtení látek, pro které hledáme odhad snášenlivosti, lze přejít do nástroje 

Predikce reaktivity. Tímto nástrojem lze vyhledat vzájemnou reaktivitu látek a lze použít k 

předvídání možných rizik mezi vybranými látkami. Nástroj umí pro každou dvojici látek 

vyhodnotit jejich předpokládané chování včetně potencionálních vedlejších produktů. Reakce 

mezi jednotlivými látkami jsou uvedeny v přehledné matici. Při kliknutí na vybranou 

kombinaci látek se zobrazí informace o zařazení látek do skupiny nebo skupin a zdroje dat.[9]  

CAMEO Chemicals Predikce reaktivity tvoří pouze reakce mezi dvěma látkami 

najednou. Pokud požadujeme odhad u dvou a více látek, předpovídá reaktivitu mezi všemi 

možnými páry těchto chemických látek.  
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Nevýhodou tohoto nástroje je, pokud porovnáváme tři a více látek. Ty spolu mohou 

reagovat způsobem, který vzhledem k párovému porovnávání, neumí předpovědět 

 

Vyhledávání látek probíhá pomocí: 

- názvu látky v anglickém jazyce 

- CAS čísla  

- UN kódu  

 

4.6 Chemical Reactivity Worsheet (CRW 3.0) 

  

Jedná se o volně dostupný program, využívající vlastní databázi k zjišťování chemické 

reaktivity látek. V současné době je k dispozici jeho třetí verze v anglickém jazyce. 

Poskytovatelem programu je Národní úřad pro oceán a atmosféru (NOAA), obdobně jako u 

CAMEO Chemicals, na tvorbě se podíleli experti ze společnosti Dow Chemical Company. Na 

rozdíl od CAMEO Chemicals, lze doplňovat vlastní chemické látky, pokud nejsou obsaženy 

v databázi CRW o rozsahu cca. 1650 látek. Chemické katalogové listy v databázi CRW 

obsahují informace o nebezpečnosti chemických látek, zda reagují s vodou, vzduchem, či 

jiným materiálem a historií případů nehod včetně odkazů. Pro určování vzájemné 

snášenlivosti program využívá Metodu posuzování slučitelnosti nebezpečných odpadů.  

 

4.6.1 Informace a postup pro odhad vzájemné snášenlivosti 

 

Tento program jsem nainstaloval a zkusil v něm porovnat následující 3 látky: Benzín 

(Gasoline), Chlór (Chlorine) a TNT (Trinitrotoluene). Látky jsem zadával podle jejich názvu 

v anglickém jazyce. Dále je možné přidávat látky podle CAS, UN kódu, chemického vzorce a 

zkratky názvu reaktivní skupiny. Ke každé látce je k dispozici její profil a zařazení do 

reaktivní skupiny. Po přesunu do záložky Compatibility Chart, je zobrazena tabulka 

s výsledem posouzení vzájemných binárních reakcí výše uvedených látek (obrázek č. 7), 

informace o možných sloučeninách, zdroje dat. Nástroj poskytuje možnost rychle najít běžně 

používané látky a přípravky a získat o nich informace. Výsledky lze exportovat pro další 

zpracování do tabulkového editoru. [10] 
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Obrázek 7 - Ukázka práce v CRW 3.0 
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5 DOPORUČENÍ VHODNÝCH NÁSTROJŮ 

  

Přehled vybraných metod, popsaných v předchozí kapitole, mi ukázal převahu metod, 

vycházejících z právního prostředí Spojených států amerických. Při jejich případném využití 

mohou nastat problémy s identifikací látek, podle zvyklostí evropského prostředí. USA se do 

roku 2015 zavázali přejít na standard GHS. Vydavatelé metod Národní úřad pro oceán a 

atmosféru (NOAA) a Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA), by v rámci přijímání 

GHS, mohli u některé z metod provést korekce ve prospěch evropského prostředí. Metoda 

posuzování slučitelnosti nebezpečných odpadů, jako jediná poskytuje výstup informací 

s určením následků binárních reakcí.    

V současné době má nejblíže k českému právnímu prostředí Koncept pro 

spoluskladování chemických látek vydaný Německým svazem chemického průmyslu a 

aktualizovaný v roce 2012 normou TRGS 510. Tento koncept byl přepracován, tak aby 

odpovídal v Evropské unií platným předpisům CLP a REACH.     

 

5.1 Doporučení pro potřeby bezpečnostního plánování 

 

Zákon č.59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií, byl vytvořen pro předcházení 

vzniku závažných havárií. Při jejich vzniku včas varovat a ochránit obyvatelstvo a 

minimalizovat následky havárie. Dle zákona jsou podniky vyrábějící, používající nebo 

skladující nebezpečné látky, v množství převyšujícím v příloze uvedené limity, povinny se 

zařadit do skupiny A nebo B. Provozovatel ve skupině A je na základě analýzy a hodnocení 

rizik, povinen zpracovat bezpečnostní program. Provozovatel ve skupině B je povinen 

zpracovat bezpečnostní zprávu. V obou uvedených případech, se nabízí využití některé 

z metod pro odhad snášenlivosti.  

 

5.1.1 Správnost identifikace vzájemných reakcí nebezpečných látek 

 

Správnost identifikace vzájemných reakcí je při hodnocení rizik rozhodujícím 

faktorem. Pro tyto účely je tedy důležité znát nejenom do jaké třídy nebezpečnosti 

vyráběné/používané/skladované látky patří, ale hlavně znát i důsledky vzájemných reakcí. Pro 

tyto účely je nejvhodnější Metoda posuzování slučitelnosti nebezpečných odpadů. Nabízí 

oproti ostatním, rozdělení látek do 41 skupin a detailní informace o důsledcích vzájemných 

reakcí. Tato metoda je náročná na znalosti v oblasti chemie a neodpovídá parametrům 
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v současné legislativě ČR a EU. Ideálním řešením pro potřeby havarijního plánování je podle 

mého názoru použití Konceptu pro spoluskladování nebezpečných látek a Metody posuzování 

slučitelnosti nebezpečných odpadů.   

 

5.2 Doporučení pro účel zásahu HZS ČR 

 

Taktický postup při zásahu s výskytem nebezpečné látky/látek, je zpracován 

v Bojových plánech jednotek požární ochrany, listě 1/L. V bodě 14 je uvedeno, při zásahu 

s přítomností nebezpečných látek je nutné počítat mimo jiné s vzájemnou reakcí látek. [11]  

 

5.2.1 Rychlost zatřídění 

 

Během zásahu HZS ČR je kladen důraz na dostupnost informací v krátkém čase a 

možnost jejich srozumitelného tlumočení. Pro tyto účely jsou využívány databázové systémy. 

Z nástrojů uvedených v této práci, je nejvhodnější nástroj Chemical Reactivity Worksheet. 

Jedná se o pravidelně aktualizovaný bezplatný počítačový program. V současné době je pouze 

v anglické verzi. Velitel zásahu ho může mít k dispozici spolu s ostatními informacemi 

(datovým stromem), na místě zásahu, jako podpůrný prostředek.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 35 - 

 

6 ZÁVĚR 

 

Cílem této bakalářské práce bylo nalézt v současnosti dostupné metody pro odhad 

snášenlivosti nebezpečných látek a zhodnotit je z hlediska potřebných dat.  

V úvodu práce uvádím základní informace o nebezpečných látkách a legislativu 

pro oblast nebezpečných látek a odpadů v ČR. Následně metody pro odhad snášenlivosti 

nebezpečných látek. V jednotlivých bodech jsem provedl popis, z jakých dokumentů jsem 

čerpal informace a zhodnotil, jaká vstupní data jsou potřeba k provedení binárního odhadu 

snášenlivosti. U vybraných metod uvádím tabulku kompatibility převzatou z uvedených 

dokumentů. U Konceptu pro spoluskladování nebezpečných látek a Metody pro posuzování 

slučitelnosti nebezpečných odpadů jsem provedl překlad algoritmů k určení 

Skladovací/Reaktivní skupiny pro posuzovanou látku. Vydavateli dokumentů jsou s výjimkou 

Organizace spojených národů, vládní organizace.  

V závěru hodnotím uvedené metody z hlediska současného vývoje a provádím 

doporučení pro potřeby havarijního plánování a pro účel zásahu HZS ČR. Tímto byl cíl 

bakalářské práce splněn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 36 - 

 

7 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

 

[1]  United Nations Economic Commission for Europe, GHS Part 2 - Classification 

[online] [cit. 2013-07-18] Dostupné z: 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/unrec/rev13/English/02E_Pa

rt2.pdf 

 

[2]  Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1272/2008 [online] 2008 [cit. 2013-

07-21] Dostupné z: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:CS:PDF 

 

[3]  EVROPSKÁ AGENTRA PRO CHEMICKÉ LÁTKY, Základní pokyny k nařízení 

(ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí [online] 2009 [cit. 

2013-08-14]. Dostupné z: 

http://echa.europa.eu/documents/10162/13562/clp_introductory_cs.pdf 

 

[4]  Verband der Chemischen Industrie e.V. Konzept fur die Zusammenlagerung der 

Chemikalien [online] 1998 [cit. 2013-08-14]. Dostupné z: http://www.umweltschutz-

bw.de/PDF_Dateien/Maler_Stuckateur/341VCILagerkonzept.pdf?timme=&lvl= 

 

[5] Federal Institute for Occupational Safety and Health. Technical Rule for Hazardous 

Substances 510 [online] 2013 [cit. 2013-08-14]. Dostupné z: 

http://www.baua.de/en/Topics-from-A-to-Z/Hazardous-Substances/TRGS/TRGS-

510.html 

 

[6]  Department of Homeland Security Delegation. Title 46 – Shipping [online] 2012     

[cit. 2013-08-14]. Dostupné z: http://www.gpo.gov/fdsys/granule/CFR-2012-title46-

vol5/CFR-2012-title46-vol5-part150/content-detail.html 

 

[7]  DOL´s Occupational Safety and Health Administration. GHS Final Rule [online] [cit. 

2013-07-18]. Dostupné z: https://www.osha.gov/dsg/hazcom/GHSfinal-rule.pdf 

 

[8] H. K. HATAYAMA A SPOL. A Method for Determinig the Compatbility od 

Hazardous Waste [online] 1980 [cit. 2013-08-14]. Dostupné z: 

http://www.dnr.mo.gov/env/hwp/forum/1105EPADetermineCompatib.pdf  

 

[9] NOAA's Office of Response and Restoration. CAMEO Chemicals on-line [online]  

[cit. 2013-08-14]. Dostupné z: http://cameochemicals.noaa.gov/reactivity 

 

[10] NOAA's Office of Response and Restoration. Chemical Reactivity Worksheet [online] 

2004 [cit. 2013-08-25]. Dostupné z: http://response.restoration.noaa.gov/oil-and-

chemical-spills/chemical-spills/response-tools/chemical-reactivity-worksheet.html 

 

[11] Ministerstvo vnitra – GŘ HZS ČR. 1. Zásah s přítomností nebezpečných látek [online] 

[cit. 2013-08-14]. Dostupné z: http://www.hzscr.cz/soubor/l-01-zasah-s-nl-pdf.aspx 

 

 

http://www.hzscr.cz/soubor/l-01-zasah-s-nl-pdf.aspx


- 37 - 

 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

 

Obrázek 1 - Tabulka slučitelnosti podle klasifikace GHS [10] 

Obrázek 2 - Tabulka kompatibility podle Německého svazu chemického průmyslu [10] 

Obrázek 3 - Algoritmus pro určení skladovací třídy [10] 

Obrázek 4 - Tabulka kompatibility dle Pobřežní stráže USA [10] 

Obrázek 5 - Tabulka kompatibility nebezpečných odpadů [10] 

Obrázek 6 - Algoritmus pro určení RGN [10] 

Obrázek 7 - Ukázka práce v CRW 3.0 [10] 

 

 

 

 


